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RESUMO 

. 

 

Este trabalho descreve uma implementação da metaheurística Simulated Annealing 

aplicado na resolução do problema do caixeiro viajante euclidiano simétrico (PCV), um dos 

problemas de otimização combinatória mais estudados na literatura, devido sua grande 

aplicabilidade em situações reais. Os testes computacionais realizados mostraram que para 

instâncias com até 100 cidades o algoritmo foi capaz de encontrar a solução ótima e que para 

instâncias com mais de 100 cidades, apesar do algoritmo não ter encontrado a solução ótima, 

o erro foi inferior a 3% dos melhores resultados já obtidos através de outras metodologias.  

 

Palavras-chave: Simulated Annealing; Problema Do Caixeiro Viajante; Otimização 

Combinatória. 



 

ABSTRACT 

 

           This paper describes an implementation of the simulated annealing metaheuristic 

applied to solving the problem of the symmetric euclidean traveling salesman (pcv), one of 

the most studied combinatorial optimization problems in the literature due to its great 

applicability in real situations. the computational tests showed that for instances with up to 

100 cities the algorithm was able to find the optimal solution and that for instances with more 

than 100 cities, although the algorithm did not find the optimal solution, the error was less 

than 3% of the best results already obtained through other methodologies. 

 

Keywords: Simulated Annealing; Travelling Salesman Problem; Combinatorial Optimization  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As empresas lidam com grande diversidade de recursos sendo, portanto, necessária 

uma análise criteriosa das diversas e possíveis combinações dos mesmos. De posse desses 

recursos, as empresas que prestam serviços ou fabricam produtos devem encontrar a melhor 

forma de usá-lo e/ou combiná-lo visando, além da qualidade, ainda atender determinados 

conjuntos de restrições. Por exemplo, qual o melhor itinerário que um caminhão de coleta de 

lixo deve fazer para que o trajeto percorrido seja mínimo, atendendo ainda os requisitos, 

capacidade do caminhão e quantidade de lixo em cada ponto coletor? Qual a melhor 

combinação (mão-de-obra, matéria-prima, máquinas, etc.) para que vários produtos sejam 

produzidos e que seus custos seja mínimo? Qual a rota que o movimento do braço de um robô, 

que realiza milhares de pontos de solda, deve fazer para que seu deslocamento seja mínimo? 

Estes são apenas três exemplos de problemas que podem ser encontrados no dia-a-dia das 

empresas e que envolvem processos de combinação. 

Os problemas mencionados pertencem à área da otimização combinatória, que 

consiste em encontrar a melhor solução dentre um conjunto finito de soluções possíveis, que 

atendam determinadas restrições. Esses problemas apresentam grande dificuldade de solução 

exata em tempo computacional razoável. 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um clássico representante da otimização 

combinatória, talvez o mais estudado. Um vendedor precisa sair de uma cidade inicial, visitar 

cada uma delas uma só vez e voltar ao ponto inicial, o problema consiste em determinar a rota 

de menor comprimento possível, reduzindo o tempo de viagem e minimizando possíveis 

custos com transporte. O PCV pode ser compreendido de forma mais ampla e aplicado a 

diversas situações reais. 

Nos últimos anos inúmeros esforços foram concentrados no desenvolvimento de 

algoritmos eficientes na resolução do problema do caixeiro viajante utilizando abordagens 

heurísticas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O problema do caixeiro viajante devido sua potencialidade de aplicações, bem como 

pela dificuldade de resolução, tem sido alvo de inúmeros estudos científicos na literatura. 

Além disso, a crescente demanda por aplicações em situações reais tem levado o 

aparecimento de métodos para solucionar o PCV com número de cidades cada vez maiores. 

Portanto, algoritmos que determinam boas soluções em tempo computacional razoável são de 

grande importância. 

 

 

 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo deste trabalho tem como enfoque a implementação computacional de um 

algoritmo eficiente baseado na metaheurística Simulated Annealing aplicado na resolução do 

problema do caixeiro viajante euclidiano simétrico.   

 

 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o PCV, bem como, apresentar a 

implementação de um algoritmo para sua solução. Para tal, podem-se listar os seguintes 

objetivos específicos: 

 Implementação da heurística de Vizinho Mais Próximo, com objetivo de 

comparar a solução obtida com a solução gerada pela metaheurística 

Simulated Annealing. 

 Implementação de um algoritmo baseado na metaheurística Simulated 

Annealing. 

 Implementação de movimentos de reversão (2-Opt) e transporte (3-Opt), que 

serão utilizados para busca local (explorar a vizinhança de uma dada 

solução). 
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 Efetuar testes com diversas instâncias disponível na literatura (biblioteca 

TSPLLIB) e elaborar um comparativo entre as soluções encontradas pelo 

algoritmo implementado, com os melhores resultados encontrados para estas 

instâncias (benchmark).  

 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

De acordo com MIGUEL (2010) a classificação da metodologia em pesquisa pode 

ser apresentada conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1: Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

Seguindo essa classificação a natureza desse trabalho pode ser considerada como 

aplicada, norteada por objetivos exploratórios e descritivos. A abordagem tem caráter 

quantitativo, visto que será desenvolvido experimentos e modelagem matemática do problema 

apresentado como tema. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, o primeiro capítulo traz as 

considerações iniciais, justificativas, escopo, metodologia, estrutura do trabalho e cronograma. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica buscando descrever o estado 

da arte sobre o tema proposto. Para a realização dessa revisão foi organizada uma pesquisa 

nos principais livros e artigos disponíveis, que de alguma forma contribuíram para explicar o 

assunto desenvolvido nesse trabalho. 

No terceiro capítulo encontra-se o desenvolvimento detalhado, nesse capitulo estão 

descritos todas as particularidades dos algoritmos utilizados bem como a implementação dos 

referidos algoritmos. 

Os resultados obtidos nos testes computacionais serão analisados no quarto capítulo, 

e por fim, o quinto capítulo onde será apresentada a conclusão diante das analises feitas no 

quarto capítulo, e também sugestões para trabalhos futuros.        
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 

Os problemas de otimização combinatória podem ser definidos como: dentre um 

conjunto finito (grande) escolher a solução de menor custo, para problemas de minimização 

ou a de maior lucro, para problemas de maximização. Esses são modelados com funções que 

obedecem a certas restrições. 

Exemplos de alguns problemas de otimização combinatória: 

 Problema da mochila. 

 Coloração de vértices em grafos. 

 Caixeiro viajante. 

2.2 O PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE 

O problema do caixeiro viajante (PVC) é um dos mais tradicionais e estudados 

problemas de otimização combinatória. Pode ser descrito como um vendedor que tem que 

percorrer todas cidades em série durante um circuito. Partindo da cidade onde se encontra, o 

vendedor (caixeiro) precisa visitar cada cidade exatamente uma vez retornando a cidade 

inicial de modo a minimizar o comprimento do percurso (HILLIER e LIEBERMAN, 2010). 

O PCV pode ser interpretado também como determinar um caminho hamiltoniano de menor 

custo em um grafo G = (N, A). Esse caminho consiste em percorrer todos os vértices de um 

grafo, visitando-os somente uma vez e retornar ao vértice inicial (GOLDBARG e LUNA, 

2005) 

Existem várias aplicações do PCV que não estão ligados diretamente com 

vendedores, mas pode ser formulados como o problema descrito. HILLIER e LIEBERMAN 

(2010) cita o exemplo de quando um caminhão deixa um centro de distribuição e precisar 

entregar mercadorias em vários locais, o problema consiste em determinar a rota de menor 

custo.  

GOLDBARG e LUNA (2005) cita outras aplicações para o PCV, dentre as quais 

podem-se destacar: 

 Manipulação de itens em estoque (RATLIFF, ROSENTHAL, 1981). 
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 Programação de transporte entre células de manufatura (FINKE E KUSIAK, 

1985). 

 Programação de operações de máquinas em manufaturas (KUSIAK E 

FINKE, 1987) 

 Otimização do movimento de ferramentas de corte (CHAUNY  et al. , 1987). 

 Otimização de perfuração de furo em placas de circuitos impressos 

(REINELT, 1989). 

 Na solução de problemas de sequenciamento de tarefas (WHITLEY, 1991). 

 Planejamento de produção (BEM_ARIEH et al. 2003). 

 

2.2.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

WINSTON (2004) formula o PCV como um problema de programação linear inteira 

(PLI) na qual as variáveis assumem os valores binários 0 ou 1. A formulação fica assim 

definida: 

     {
                                                
                                                                             

}             ( ) 

 

 

Então a solução para o PCV pode ser encontrada resolvendo: 

      ∑ ∑                                                                                                      
  

 

Sujeito a: 

∑     

   

   

    (               )                                                            ( )        

∑        (               )                                                             ( )       

 

   

 

               (                             ) ( )       

             (   )                                                                                          ( )             

Onde: 
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A função objetivo (1) representa o comprimento total de todos os arcos que 

pertencem a uma solução. As restrições (2) e (3) garante que cada cidade seja visitada 

somente uma vez. E por fim a restrição (4), chave da formulação, garante a formação de um 

circuito viável. 

As restrições (1), (2) e (3) descritas acima definem um problema de designação 

normal, um caso especial do problema de transporte (TAHA, 2008). 

2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DO PCV 

Seja C a matriz de distâncias associada ao problema, as propriedades dessa matriz 

são utilizadas para classificar o PCV como se segue (HELSGAUN, 2000): 

 Se         para todo i e j, o problema é classificado como simétrico, caso 

contrário o problema é classificado como assimétrico. 

 Se a desigualdade triangular é válida             para todos i, j e k ), o 

problema é classificado como métrico. 

 Se     são distâncias euclidianas entre os pontos do plano, o problema é dito 

ser euclidiano. Um problema euclidiano é, claro, ambos simétrico e  métrico. 

 

2.3 ALGORITMOS PARA O PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE 

A princípio para solucionar o PCV pode-se imaginar um algoritmo simples baseado 

no senso comum, na qual poderia enumerar todas as rotas possíveis usando um computador e 

pegar a de menor comprimento. Entretanto essa estratégia não é viável para problemas 

quando o número de cidades é muito grande. HILLIER (2010) salienta a dificuldade desses 

tipos de problemas, que aumenta exponencialmente à medida que o numero de cidades 

aumenta. Para um problema (PCV simétrico) com n cidades, o número de rotas viáveis é (n – 

1)!/2. Considerando um problema com 20 cidades o numero de soluções seria 

aproximadamente     , já para uma instância com 50 cidades o número de soluções passaria 

para cerca de     .  
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Suponha um computador muito veloz, capaz de fazer 10 bilhões de cálculos por 

segundo
1
, velocidade superior a muitos computadores da atualidade. Para um problema (PCV 

simétrico) com 30 cidades, considerada uma instância de pequeno porte, o computador 

precisaria fazer 30 cálculos para determinar o comprimento de uma rota, logo será capaz de 

fazer               milhões de rotas por segundo. Para 30 cidades o numero de rotas 

possíveis é 29!/2        , portanto para calcular o comprimento de todas as rotas levaria 

aproximadamente     /             segundos, cerca de       anos . Com esse simples 

cálculo demonstra-se ser impossível enumerar todas as rotas possíveis. 

A  Tabela 1 abaixo mostra como o aumento do número de cidades impacta no tempo 

de execução (valores aproximados, utilizados a titulo de comparação). 

 

Tabela 1: Comparação entre o número da cidade x tempo de processamento. 

Cidades (n) Rotas/s (n – 1)! / 2 Tempo de processamento 

5 250 milhões 12 insignificante 

10 110 milhões 181.440 0,0015 seg. 

15 71 milhões 4,35 x     10 min. 

20 53 milhões 6,0 x      36 anos 

25 42 milhões 6,2 x      253 x     anos 

Fonte: Dissertação Aroldo Alexandre (2001) 

  

O PCV pertence ao conjunto de problemas NP-Completos (KARP, 1985). Esta é 

uma classe de problemas difíceis cuja complexidade de tempo é provavelmente exponencial, 

os membros desta classe estão relacionados de modo que, se um tempo polinomial fosse 

encontrado para um problema, existiriam algoritmos em tempo polinomial para todos eles. No 

entanto, comumente acredita-se que nenhum desses algoritmos polinomiais existam. Portanto, 

qualquer tentativa de construir um algoritmo geral para encontrar a solução ótima para o PCV 

em tempo polinomial provavelmente deve falhar (HELSGAUN, 2000). 

Algoritmos para resolver o PCV podem ser divididos em duas classes: 

 Algoritmos exatos; 

 Algoritmos Heurísticos. 

                                                 

1
 Disponível em: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/processors/core/i7-

processors/i7-8550u.html  
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2.3.1 ALGORITMOS EXATOS 

Algoritmos exatos garantem a otimalidade da solução encontrada, no entanto, os 

problemas em termos de cálculos costumam ser difíceis devido ao tamanho ou o tempo de 

computação exigido para obter uma solução (TAHA, 2008). Dentre os métodos de solução 

exata baseados em programação inteira destacam-se: Branch & Bound, Branch & Cut, 

Enumeração Implícita e Programação Dinâmica. 

O algoritmo Branch & Bound  é baseado em métodos para definir limites inferiores e 

superiores e um esquema de enumeração. A partir da solução do problema de designação 

associado, caso essa solução não seja um circuito são impostas restrições para eliminar os 

subcircuitos criando ramificações (subproblemas). Para criar os ramos, uma das variáveis do 

subcircuito é igualada a zero. As soluções desses novos problemas de designação (ramos) 

podem gerar circuitos ou não, caso seja formado um circuito o valor da função objetivo é 

utilizada como limite superior, como alternativa, pode-se usar um limite superior melhorado 

utilizando heurísticas, caso contrário, são gerados novos subproblemas. O algoritmo continua 

até que todos os subproblemas não resolvidos tenham sido eliminados (TAHA, 2008). A 

Figura 2 abaixo ilustra a árvore de busca para uma instância com cinco  cidades. 

 

Figura 2: Árvore de busca do B&B 

Fonte: Taha(2008) 

O Branch & Cut utiliza como estratégia a adição de restrições que impedem a 

formação de subcircuitos (HILLIER e LIEBERMAN, 2010).  
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As restrições adicionais são definidas por TAHA (2008) da seguinte maneira: Em 

uma situação de n cidades, associe uma variável continua        as cidades 2,3,...,n. em 

seguida, defina o conjunto requerido de restrições adicionais como 

                                         

Essas restrições eliminarão as soluções de subcircuitos. Entretanto de acordo com o 

aumento do numero de cidades a quantidade dessas restrições crescem de forma desordenada, 

tornando inviável a aplicação do Branch & Cut   para muito problemas.  

O Quadro 1 abaixo apresenta trabalhos clássicos para solução exata do PCV. 

 

Ano Pesquisador Trabalho 

1984 Dantzig et al. Trabalho de referencia para o PCV 

1973 Laporte e Nobert Métodos Exatos 

1980 Crowder e Padberg B&B 

1981 Balas e Christofides Restrições lagrangeanas para o PCV 

1985 Fleiscmann Algoritmo com uso de plano de cortes 

1995 Junger et al. Relações e B&Cut 

1998 Applegate et al. B&Cut 

2001 Applegate et al. Cortes 

Quadro 1: Trabalhos com solução exata para o PCV 

Fonte: Goldbarg et al. (2005) 

2.3.2 ALGORITMOS HEURÍSTICOS 

Os Métodos heurísticos surgiram diante da necessidade de superar as dificuldade 

encontradas nos métodos exatos. Algoritmos heurísticos encontram solução aproximada para 

PCV sem a garantia de otimalidade, não se pode afirmar nada sobre a qualidade da solução. 

Mas os algoritmos quando bem elaborados e implementados geralmente são capazes de 

produzirem soluções próximas da ótima rapidamente. Esses procedimentos em geral utilizam 

ideias simples e de senso comum, para encontrar uma solução (HILLIER e LIEBERMAN, 

2010). As abordagens aproximadas podem construir uma solução do inicio, chamadas de 

heurísticas construtivas ou receber uma solução inicial e tentar fazer um refinamento, 

chamadas de heurísticas de Refinamento. 
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Um algoritmo construtivo inicia-se com uma subrota, geralmente aleatória, e tenta 

expandi- la  até obter  uma rota que seja aproximadamente ótima, a cada passo é acrescentada 

uma cidade a subrota respeitando determinadas regras. Esses algoritmos possuem estratégia 

gulosa e míope. Duas heurísticas muito utilizadas são:  

 Heurística do Vizinho Mais Próximo  

 Heurística da Inserção Mais Barata  

A heurística do vizinho mais próximo parte de uma cidade inicial qualquer aleatória, 

e a cada passo insere o vértice mais próximo do anterior na rota. A estratégia gulosa é 

caracterizada pelo fato de, a cada passo, o algoritmo tomar a decisão de menor custo. Uma 

versão melhorada dessa heurística permite a inserção da cidade que possa ocorrer nos dois 

extremos da rota (GOLDBARG e LUNA, 2005). A Figura 3 ilustra um exemplo de aplicação 

de heurística do vizinho mais próximo.  

Figura 3: Exemplo de aplicação da heurística do vizinho mais próximo 

Fonte: Goldbarg et al.(2005) 

O algoritmo da inserção mais barata, é um processo de construção mais elaborado 

que a heurística do vizinho mais próximo, entretanto, continua sendo guloso. Essa heurística 
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parte de uma subrota inicial (normalmente com três cidades), e adiciona a cada passo, a 

cidade k (ainda não visitada) entre ligação (i, j) de cidades já visitadas, cujo custo da inserção 

(           ) seja o mais barato (GOLDBARG e LUNA, 2005). A Figura 4 abaixo 

apresenta um exemplo de aplicação dessa heurística para um problema com seis  cidades. 

Heurística de refinamento, também chamada heurística de busca local, tem como 

estratégia a realização de modificações em uma solução inicial viável, de forma a tentar 

melhorá-la. Esses algoritmos utilizam o conceito de vizinhança. Suponha   o conjunto de 

todas as soluções viáveis do problema, e seja    (   Ϲ   ) a solução inicial, uma solução 

vizinha    é obtida a partir de um movimento   qualquer que transforme 

       
   representado pela operação           . Essa classe de heurística parte de uma 

solução inicial qualquer, que pode ser obtida por algum algoritmo construtivo ou até mesmo 

gerada aleatoriamente. Abaixo estão relacionadas algumas das heurísticas de refinamento 

mais amplamente utilizadas. 

 2-OPT 

Figura 4: Exemplo de aplicação da heurística da inserção mais barata 

Fonte Goldbarg et al. (2005) 
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 3-OPT 

 K-OPT  

 Lin & Kernighan  

 Keld  Helsgaun. 

CROES (1958) no seu artigo aplicou uma simples transformação, chamada de 

“Inversão”, que transformava uma solução corrente em uma solução vizinha de menor custo. 

Este movimento consiste em remover dois arcos da solução corrente e reconecta- los de modo 

a obter uma rota percorrida no sentido inverso, o algoritmo termina quando nenhuma rota de 

menor custo é encontrada. Entretanto ele ressalta que se trata de um trabalho de inspeção, que 

para um número elevado de cidades provavelmente não produzirá um algoritmo viável e 

eficiente, essa heurística foi apresentada LIN (1965) como 2-OPT. A Figura 5 abaixo mostra 

o funcionamento dessa transformação. 

 

 

Figura 5: Movimento 2-OPT 

Fonte: Keld Helsgaun (1998) 

 

Em seu trabalho LIN (1965) apresentou movimentos que são mais fortes que simples 

inversões. Esses movimentos chamados de 3-OPT, agora em vez de dois arcos, removem três 

arcos de uma solução corrente e os reconecta- os de forma à obter uma nova solução que pode 

conter uma ou mais inversão de caminho. Muito embora essa heurística seja mais complexa e 

tenha um custo computacional maior, segundo ele movimentos 3-OPT são mais fortes, pois: 

 Esses movimentos não geram somente reversões. 

 As novas rotas apresentam média de custos consideravelmente menores. 

 A Probabilidade de encontrar uma rota ótima é maior. 

A Figura 6 abaixo ilustra o funcionamento de um movimento 3-OPT. 
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Figura 6:  Movimento 3-OPT 

Fonte: Keld Helsgaun (1998) 

LIN (1965) também experimentou movimentos 4-OPT para modificar uma rota, mas 

relatou que o tempo de processamento aumentou, ao passo que visivelmente a probabilidade 

de achar um ótimo não aumentou. 

LIN e KERNIGHAN (1973) apresentaram uma heurística mais efetiva para obter 

solução ótima ou próxima da ótima (LK). A heurística LK baseia-se nos movimentos k-OPT, 

mas com uma diferença, o valor de k passa a ser variável, a cada passo o algoritmo acha o 

melhor valor de k. O algoritmo proposto tenta obter uma solução de menor custo, encontrado 

dois conjunto de arcos   *          + e   *          + tal que os arcos do conjunto 

X sejam quebrados e substituídos por arcos formados do conjunto Y. Em outras palavras o 

algoritmo tentar achar uma sequência de arestas *          + que, quando substituídas por 

*          + , gera uma solução de menor custo. São permitidas apenas trocas sequenciais, a 

Figura 7 mostra essas trocas para k = 3. 

 

 

Figura 7: Troca sequencial de três arestas (arcos) 

Fonte: S.Lin e W. Kernigham (1973) 

HELSGAUN (1999) salienta que a principal regra heurística utilizada no algoritmo 

LK para inclusão de arcos no conjunto Y, restringe aos 5 primeiros vizinhos mais próximos 

de uma determinada cidade. Essa regra foi adicionada com o objetivo de diminuir o espaço de 

busca, reduzindo o esforço computacional, no entanto existe um certo risco de não chegar a 
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uma solução ótima, podendo existir um caso em que uma solução ideal contenha um arco não 

conectado aos cinco vizinhos mais próximos. Visando corrigir essa deficiência HELSGAUN 

(1999) implementou uma heurística com uma regra de proximidade mais eficiente baseada na 

análise de sensibilidade  usando uma árvore geradora mínima, chamada de   -nearness. Este 

algoritmo não será descrito neste trabalho com mais detalhes devido sua alta complexidade e 

estar fora do escopo do trabalho proposto. 

2.3.3 METAHEURÍSTICAS PARA O PCV 

Os métodos heurísticos produzem solução de boa qualidade, em tempo razoável, mas 

devido a sua natureza tendem a serem específicos (HILLIER,2010).  

Para Hillier (2010, p.602)  

Uma metaheurística é um tipo de método de resolução geral que orquestra 

a interação entre procedimento de melhoria local e estratégias de nível mais alto para 

criar um processo que seja capaz de escapar dos ótimos locais e realizar uma busca 

consistente de uma região de soluções viáveis. 

 

As metaheurísticas frequentemente utilizam dados estatísticos de algum modelo de 

fenômeno natural ou processo físico. Os algoritmos genéticos, por exemplo, constituem 

métodos de busca baseados em mecanismo de seleção e evolução natural. Já o Simulated  

Annealing utiliza o fator de probabilidade de Boltzmann para a aceitação de uma solução 

(WEISE, 2009). É importante ressaltar que, mesmo com a capacidade de escapar de ótimos 

locais, os métodos meta-heurísticos não garantem que a solução encontrada seja ótima. 

O Quadro 2 mostra alguns trabalhos encontrados na literatura. 

 

Ano Pesquisador Trabalho 

1985 Goldberg e Lingle Algoritmos Genéticos 

1985 Cerny Métodos 

Termodinâmicos(SA) 

1991 Glover Busca tabu 

1997 Dorigo e Gambardella Colônias de Formigas 

1998 Tsubakitani e Evans Busca tabu 

Quadro 2: Trabalhos com metaheurísticas aplicada ao PCV  

Fonte: Goldbarg et al. (2005) 



40 

 

2.4 SIMULATED ANNEALING 

A meta-heurística Simulated Annealing (SA) é um método de otimização 

combinatória proposto por KIRKPATRICK et al. (1983), teve sua origem no algoritmo de 

METROPOLIS et al. (1953) usado na mecânica estatística. O SA simula o processo térmico 

de recozimento de metais, que consiste em elevar a alta temperatura o sólido e posterior 

resfriamento lento e controlado, dessa forma os átomos se organizam em uma configuração de 

baixa energia, durante o recozimento o metal passa por vários estados possíveis. 

A analogia é feita da seguinte forma: 

 Os estados possíveis de um metal correspondem a soluções do espaço          

de busca. 

 A energia de cada estado corresponde à função objetivo. 

 A energia mínima corresponde a uma solução ótima local ou global. 

        

 O SA começa com uma solução inicial qualquer, que pode ser gerada aleatoriamente 

ou por um algoritmo de construção de rota e a cada iteração um novo estado é gerado a partir 

de uma modificação aleatória do estado corrente.  Se o novo estado é de menor energia que o 

estado corrente, esse novo estado passa a ser o estado corrente. Se o novo estado gerado é de 

menor energia que o estado corrente torna-se necessário usar um método probabilístico para a 

aceitação desse novo estado. Esse método baseia-se na densidade probabilística de Boltzmann 

(       ), esse procedimento é realizado até o equilíbrio térmico. O algoritmo funciona 

conforme ilustrado o pseudocódigo na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 8: Pseudocódigo SA 

                                            Fonte: Elaborado pelo autor 
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             No inicio do processo a probabilidade de aceitar uma solução de piora é maior 

conforme pode-se verificar na Figura 9, essa é a maior vantagem desse método, pois permite 

escapar de ótimos locais, a probabilidade de aceitar uma solução ruim diminui de acordo com  

o abaixamento da temperatura, no final quase nenhuma solução de piora é aceita, o 

procedimento termina quando a temperatura se aproxima de zero ou outro critério de parada é 

estabelecido. 

 

Figura 9: Probabilidade de uma solução ser aceita relacionado com a temperatura 

Fonte: Marcone Jamilson (2009) 

2.4.1 PARÂMETROS PARA O SA 

A calibração dos parâmetros do SA é o fator chave de sucesso para obtenção de boa 

solução. Esses parâmetros devem ser calibrados por experimentação antes do inicio do 

algoritmo. 

 

a) Temperatura inicial: A temperatura inicial deve ser alta para aceitar soluções de 

piora e escapar dos ótimos locais. Existem na literatura diversos métodos para a 

determinação da temperatura inicial. 

 Médias dos custos das soluções vizinhas: Gerar uma solução 

inicial e um determinado número de soluções vizinhas, retornar como 

temperatura inicial o maior custo das soluções vizinhas. 

 Simulação: Gerar uma solução inicial qualquer partindo de uma 

temperatura inicial baixa, contar quantos vizinhos são aceitos para um 

determinado número de iterações nessa temperatura. Se o número de vizinhos 

aceitos for alto (por exemplo, 95%) retornar a temperatura como a temperatura 
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inicial do SA. Caso contrario, aumentar a temperatura (por exemplo, em 10%) 

e repetir o processo. 

 Por aproximação (AARTS e KORST, 1989):          (  ) , 

onde  (  )  é o custo da solução inicial. 

b) Resfriamento: A temperatura precisa ser atualizada no decorrer do 

procedimento, COHN e FIELDING(1999)  descrevem algumas estratégias. 

 Geométrico:           , sendo   uma constante entre [0,1]. 

 Logarítmico:      =      (    ), sendo c uma constante e 

                     , proposto por (HAJEK, 1988). 

 Lundy:        
  

      
  ,    uma constante. 

c) Temperatura final: Pela teoria a temperatura final deveria ser zero, mas na 

prática estabelece uma temperatura próxima de zero (congelamento) ou um 

critério de parada qualquer. Esse critério pode ser definido como: interromper a 

execução do programa (congelamento) quando a taxa de aceitação cair abaixo de 

um determinado valor. 
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3. DESENVOLVIMENTO  

3.1 ALGORITMO SIMULATED ANNEALING 

O algoritmo SA que será desenvolvido no presente trabalho terá como base o 

algoritmo proposto por WILLIAM H. PRESS (1992), o pseudocódigo deste algoritmo esta 

ilustrado na Figura 10. 

Figura 10: Algoritmo Simulated Annealing                    

Fonte: Numerical Recipes 2 ed , pagina 444 

O algoritmo utiliza como estratégia de perturbação do meio (gerar uma solução 

vizinha) movimentos de reversão e transposição de segmentos, a escolha de qual utilizar é 

feita de forma aleatória, gerando um numero inteiro entre 0 e 1. Se o resultado for igual à 0 
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faz-se uma transposição do  segmento, caso contrario é feito uma reversão de um determinado 

segmento. 

Na reversão, primeiramente é escolhido de forma aleatória o inicio (X2) e o fim (Y1) 

do segmento, após essa escolha, é chamado na linha 11 a função gainRevers(X1,X2,Y1,Y2) 

que retorna  o ganho desse movimento, um ganho negativo representa uma melhora na função 

objetivo, o valor retornado e a temperatura atual são enviados como parâmetros para a função 

metrop( ) na linha 12. A função metrop( ) tem como objetivo decidir a execução do 

movimento, caso o ganho seja negativo o valor de retorno é verdadeiro,  em caso positivo, ou 

seja, um movimento de piora, a função invoca a densidade probabilística de Boltzmann 

(        )  que regula a probabilidade de aceitação de uma solução de maior custo levando 

em conta a temperatura. Esta fase é o coração da meta-heurística Simulated Annealing, pois 

permite a admissão de soluções ruins para escapar de mínimos locais. Na linha 16 do 

algoritmo1 finalmente é executada o movimento de reversão. 

A reversão de um segmento representa um movimento 2-OPT, na qual duas arestas 

são quebradas e duas novas arestas são formadas, conforme o esquema abaixo: 

 

Figura 11: Movimento de reversão (2-OPT)  

Fonte: O próprio autor 

Na transposição, linha 9, um ponto (Z1) fora do segmento X2Y1(orientado de X2 

para X1) é definido aleatoriamente, a função gainTranp(X1,X1,Y1,Y2,Z1,Z2) é chamada 

para retornar o ganho de movimento, que consiste na quebra do conjunto de arestas (X1X2, 

Y1Y2, Z1Z2)  e na formação do conjuntos de novas arestas{ X1Y2, Z2Y1, X2Y2). Na prática 

esse movimento equivale a desconectar o segmento X2Y1 e reconectá-lo no espaço aberto 

entre Z1Z2. 
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O critério de aceitação desse movimento segue o mesmo raciocínio apresentado para 

a reversão, primeiramente é chamada a função metrop(), em caso verdadeiro a rotina na  

transp(X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2) na linha 16 faz o transporte do segmento. 

A transposição de um segmento corresponde a um movimento 3-OPT simétrico 

como mostrado na figura 12 abaixo: 

 

Figura 12: Movimento 3-OPT  

Fonte: O próprio autor. 

3.2 SOLUÇÃO INICIAL 

O algoritmo SA precisa de uma solução inicial válida para iniciar a execução. Com o 

intuito de avaliar qual procedimento de construção de rota (heurística de construção ou gerada 

randomicamente) seria mais adequado para cada instância, foi realizado um conjunto de 

testes.  

Os testes mostraram que apesar da melhoria significativa no custo da solução inicial 

quando se utilizou a heurística do Vizinho Mais Próximo comparada com o custo da solução 

inicial obtida randomicamente, não houve beneficio no custo da solução final, em algumas 

execuções houve até mesmo uma piora no custo da solução final. O que comunga com LIN e 

KERNIGHAN (1973) que diz que utilizar heurísticas para construir solução inicial é 

desperdício de tempo, já que essas heurísticas são determinísticas e demanda algum tempo na 

sua execução. 

Diante do exposto acima, a solução inicial para o algoritmo SA foi gerada 

randomicamente. 
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3.3 PARÂMETROS UTILIZADOS NO ALGORITMO 

A) Temperatura Inicial: 

Para determinar a temperatura inicial do algoritmo SA foi implementado o método 

sugerido por WILLIAM H. PRESS (1992), que consiste em gerar uma solução inicial e um 

certo número N de soluções vizinhas aleatórias, N depende das dimensões de cada problema. 

Para cada vizinho gerado calcula- se:     (  )   ( ), que representa a diferença entre o 

custo de duas soluções vizinhas, a temperatura é iniciada com o maior   obtido. 

B) Taxa de resfriamento: 

A atualização da temperatura durante o procedimento foi implementada conforme 

descrito por COHN e FIELDING(1999)  utilizando a estratégia do resfriamento geométrico 

(             ). A cada 1000*N reconfigurações ou 100*N reconfigurações bem sucedidas 

(Linha 2 e 3 figura 10), o que ocorrer primeiro, reduz a temperatura em 10% (WILLIAM H. 

PRESS,1992). 

 

3.4 ESTRUTURA DE DADOS UTILIZADA 

A escolha da estrutura de dados para representar uma tour(trajetória) desempenha um 

papel crítico na eficiência das heurísticas de melhoria local para o problema do caixeiro 

viajante. A representação escolhida deve suportar com eficiência as operações de reversão 

(movimento 2-OPT) e transporte de segmentos (movimento 3-OPT simétrico). 

Considerada talvez a representação mais utilizada, e de fácil implementação, um 

vetor de tamanho N, lista as N cidades em ordem na tour.  Essa estrutura de dados permite 

que as duas operações básicas do algoritmo sejam executadas em tempo proporcional ao 

comprimento do segmento a ser revertido ou transportado, que tem no pior dos casos 

complexidade O(N). Para problemas como mais 1000 cidades, a representação da trajetória 

por meio de vetor é proibitiva, visto que as operações de reversão e transporte de segmento 

tornam-se um gargalho significativo na execução do algoritmo (HELSGAUN, 1999). 

M.L Fredman et al.(1995) apresentam outras estruturas de dados mais avançadas 

para representação da trajetória para problemas com dimensão N > 1000 cidades que 

permitem que as operações mencionadas acima sejam executadas de forma mais eficiente, são 

elas: Splay Tree, Two Level Tree e Segment Tree. Essas estruturas possuem implementações 
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complexas e fogem do escopo do curso de engenharia de produção, portanto nesse trabalho 

optou-se pela representação simples por vetor. 
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4. RESULTADOS 

Para avaliar o desempenho do algoritmo implementado foi escolhido o método 

empírico, que consiste em executar o algoritmo para vários problemas de teste e os resultados 

foram avaliados em relação às soluções ótimas (benchmark). Nos experimentos foram 

utilizados problemas simétricos com distâncias euclidianas disponíveis na biblioteca TSPLIB 

com até 1000 cidades, para cada instância foram executados dez testes. 

A tabela fornece o nome da instância, o número de cidades, o custo da solução ótima, 

o custo da solução obtida pela heurística do Vizinho Mais Próximo, o custo da melhor solução 

obtida pelo algoritmo SA, a média dos testes executados, a frequência em que o ótimo foi 

encontrado nas dez iterações e o erro. 

O erro foi calculado pela equação 6: 

 

     ( )   
(                                 )        

                      
                                 (6) 

 

  O código fonte para o algoritmo SA foi implementado em linguagem C++ e os 

testes foram executados em um computador com processador INTEL I3 M370 2.4 GHZ, com 

6 GHZ de memoria ram, e os resultados anotados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados dos testes computacionais. 

Instância Cidade 
Solução 
ótima 

Solução Nearest 
Neighbor  

Melhor Solução 
Encontrada 

Média Frequência Erro(%) 

wi29 29 27603 32161 27603 27603 10 0,00 

NCIT30 30 48872 52886 48872 48872 10 0,00 

berlin52 52 7542 8182 7542 7640 7 0,01 

pr76 76 108159 130921 108159 108743 4 0,54 

kroC100 100 20749 23566 20749 20869 1 0,58 

lin105 105 14379 16939 14382 14423 0 0,31 

ch130 130 6110 7198 6112 6164 0 0,88 

a280 280 2579 3094.28 2620 2650 0 2.75 

pcb442 442 50778 58952 51715 51942 0 2,30 

uy734 734 79114 97106 75522 80342 0 2,60 

pr1002 1002 259045 312237 265517 266693 0 2,95 
Fonte: O próprio autor 
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A melhor solução encontrada pelo algoritmo SA para a instância pr76 foi 

representada na         Figura 13. 

        Figura 13: Solução encontrada pelo SA para a instância pr76 

                                    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos  

Para efeito de comparação, a solução obtida pela Heurística do Vizinho Mais 

Próximo e a solução ótima encontrada na literatura foram representadas nas Figuras 14 e 15 

respectivamente. 

                                Figura 14: Solução obtida pela heurística do vinzinho mais próximo 

                                                       Fonte: O próprio autor 
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                                          Figura 15: Solução ótima encontrada na literatura 

                                                      Fonte: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/ 

Analisando os resultados na Tabela 2 verifica-se que para instâncias de até 100 

cidades o algoritmo foi capaz de achar o ótimo (encontrado na literatura), tomando como 

exemplo a instância pr76, o ótimo foi encontrado pelo algoritmo quatro vezes nas dez 

execuções propostas. Para as instancias wi39 e ncit30 o ótimo foi encontrado em todas as 

execuções.  

Cabe ressaltar que os resultados obtidos pela heurística do vizinho mais próximo 

foram em média 14% maiores que os resultados obtidos pelo algoritmo SA para as instâncias 

mencionadas. Na Figura 14 podem-se notar os cruzamentos de arestas na solução obtida pela 

heurística do vizinho mais próximo, pode-se provar que esses cruzamentos diminuem a 

qualidade da solução obtida. 

Uma característica importante da metaheurística Simulated Annealing pode ser 

notada na figura 16, é visível que no começo das iterações, a alta temperatura inicial faz o 

valor da  função objetivo oscilar muito, fato que permite o algoritmo escapar de ótimos locais. 

Já no final da execução o valor da função objetivo praticamente permanece constante, 

indicando um ótimo que pode ser local ou global.  
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                                                                               Fonte: O autor 

 Para instâncias maiores (cem cidades em diante) o algoritmo não encontrou o ótimo 

em nenhuma das dez execuções, mas o erro relativo ao ótimo da literatura não foi muito 

significativo. É óbvio que a dimensão desse erro depende do contexto do problema, em alguns 

casos um erro de 2% pode ser desconsiderado, mas em outras situações, esse erro de 2% pode 

representar uma perda significativa. As figuras 17, 18,19 representam a melhor solução obtida 

pelo algoritmo SA, o ótimo encontrado na literatura e a solução gerada pela Heurística do 

Vizinho Mais Próximo respectivamente para a instância a280. 

 

                                                                 Figura 16: Gráfico da função objetivo x iterações para a intância pr76  Figura 16: Gráfico Função objetivo X Iterações para a instância pr76 

Figura 17: Comparativo  solução algoritmo SA  x  solução otíma 

                                                                        Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na figura 17 acima foram destacados alguns pontos de divergência entre a solução 

obtida pelo algoritmo SA e a solução ótima encontrada na literatura. 

                       

Observando a Figura 18 acima, pode-se notar um aumento de cruzamentos de arestas 

na trajetória a instância a280 obtida pela Heurística do Vizinho Mais Próximo. Nos testes 

realizados à medida que a dimensão das instâncias cresce, aumenta também o número de 

cruzamentos de arestas na trajetória.  

Apesar de não ter sido mencionado o tempo de execução do algoritmo na Tabela 2, 

durante a execução dos testes notou-se que para instâncias de grande porte o tempo de 

processamento cresceu significativamente, a justificativa para esse aumento reside no fato que 

os principais gargalhos na implementação do SA são os movimentos de reversão (Movimento 

2-OPT) e transporte (Movimentos 3-OPT) de segmentos. A complexidade da reversão e 

transporte de um segmento utilizando um vetor de tamanho ( )  como representação de 

trajetória é O( ), consequentemente para instâncias de dimensões elevadas, boa parte do 

tempo de execução do algoritmo e consumida nessa etapa. 

 

 

 

 

      Figura 18: Solução gerada pela Heuristica do Vinzinho mais Proximo 

                                                                                    Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

Como objetivo principal deste trabalho pretendia-se demonstrar a aplicabilidade da 

metaheurística Simulated Annealing na resolução do problema do caixeiro viajante. Após o 

desenvolvimento, implementação e execução dos testes computacionais, o algoritmo provou 

ter potencial desempenho na resolução do problema. Especialmente para instâncias 

euclidianas com dimensões menores que 100 cidades, pode-se notar que o algoritmo 

encontrou a solução ótima com elevada frequência de acerto. Cabe ressaltar que, para 

instancias contendo de 100 até 1000 cidades o algoritmo não encontrou a solução ótima, mas 

obteve soluções satisfatórias na maioria das vezes de forma eficiente. 

Duas observações aqui são bastantes relevantes, uma quanto à execução e outra 

relativa à implementacao do algoritmo.  

O primeiro diz respeito à aleatoriedade da metaheurística Simulated Annealing, 

recomenda-se executar o algoritmo mais de uma vez com sementes diferentes no gerador 

aleatório, permitindo assim uma melhor utilização da característica aleatória dessa 

metaheurística. 

O segundo aspecto importante a ser observado aponta para um melhor estudo na 

geração de soluções vizinhas (perturbação do meio) e também a utilização de outras estruturas 

de dados para representar uma trajetória (solução), como mencionado no desenvolvimento do 

trabalho, os movimentos de reversão e transporte de segmentos representam um gargalho na 

execução do algoritmo. 
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