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Resumo: Neste trabalho é proposto um algoritmo para a resolução de um problema clássico da 
otimização combinatória: o problema do caixeiro viajante, para tal utiliza-se o conceito de algoritmos 
genéticos, que são baseados nos princípios da evolução biológica desenvolvido por Charles Darwin. 
São feitos testes com o algoritmo desenvolvido utilizando as instâncias da TSPLIB. Os resultados 
obtidos, quando comparados com outras abordagens apresentadas na literatura, mostram-se 
promissores. 
 
Palavras-chave: Caixeiro viajante, algoritmos evolucionários. 
 
 
 INTRODUÇÃO 
 
O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um 
problema clássico de otimização combinatória 
que consiste em determinar, a partir de um 
conjunto de pontos representando n cidades, 
uma rota que tem como ponto de partida e 
chegada uma mesma cidade pré-determinada 
e que passa por cada cidade do conjunto 
apenas uma vez, perfazendo uma distância 
total mínima. Em geral, a ordem de visita às 
cidades não importa e todas elas estão 
interligadas entre si. Esta rota é denominada 
ciclo hamiltoniano de custo mínimo. 
Por ser um problema considerado NP-difícil, 
siginificando que possui ordem de dificulade 
exponencial, logo para problemas, ou 
instâncias, com grande número de cidades é 
computacionalmente dispendioso 
encontrarmos solução exata, sendo portanto 
necessário utilizar métodos aproximativos que 
encontram soluções próximas da ótima em 
tempos razoáveis. Neste projeto são utilizados 
algoritmos que se baseiam em métodos de 
busca local, especificamente os algoritmos 
evolucionários. Estes utilizam como principio 
de funcionamento os princípios darwinísticos 
de evolução das espécies, onde o ocorre o 
cruzamento das espécies e mutações em 
busca do indivíduo mais adaptado.  
O algoritmo desenvolvido conta com várias 
metaheurísticas evolucionárias como 
processos de melhoramento 2-opt, métodos 
de cruzamento single-point e processos de 
mutação individual e coletiva. 
 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O princípio de funcionamento do algoritmo 
consiste em criar uma população aleatória de 
50 indivíduos que representam as rotas a 
serem tomadas que são representadas como 
um vetor de números inteiros, onde cada 
número representa uma cidade. Uma matriz 
de custo obtida pela TSPLIB é lida e seus 
dados utilizados para calcular o fitness do 
indivíduo (custo do trajeto), A população é 
ordenada em ordem de menor custo e 
posteriormente sofre processos de 
cruzamento onde são gerados indivíduos 
filhos que caso possuem fitness melhores que 
os pais, são inseridos na população, 
aleatoriamente esses filhos podem sofrer um 
processo de mutação ou não, como tentativa 
de melhorar seu fitness. Caso o menor custo 
da população persista é realizado um 
processo de mutação coletiva na população 
para variabilizar as características destes e 
assim poder obter novos indivíduos. Em cada 
interação do algoritmo são gerados novos 
indivíduos aleatoriamente e estes são 
adicionados na população e 10% destes 
sofrem um processo de melhoramento 2-opt 
para que não ocorra a busca do ótima em 
apenas uma região, ocorrendo novamente 
variabilização dos candidatos à solução. Como 
critério de parada foi utilizado 50 iterações 
sem melhoria do ótimo encontrado. 
Para o teste do algoritmo foram utilizadas 
instâncias da TSPLIB (Travelling Salesman 
Problem Library) com número de cidades 



 

 

variando entre 42 a 512, as soluções ótimas 
destas instâncias são conhecidas e analisa-se 
a eficiência do algoritmo através da diferença 
relativa entre a solução encontrada e o ótimo 
já conhecido. Os resultados obtidos foram 
comparados com os de Siqueira (2005) e os 
de Burkowski (2004). Siqueira (2005) utilizou 
Redes Neurais de Wang juntamente com o 
princípio Winner Takes All para a resolução do 
problema enquanto Furbowski (2004) utilizou 
princípios de genótipo e fenótipo na 
construção de seu algoritmo evolucionário. 
De acordo com os resultados obtidos foi obtida 
uma margem de erro de 10% em comparação 
com a solução ótima conhecida para 
instâncias pequenas e este erro aumenta 
gradativamente com o aumento do número de 
cidades do problema devido à maior 
complexidade em encontrar a solução, já que 
o número de possibilidades de rotas aumenta 
exponencialmente ao número de cidades. 
Comparando-se os resultados obtidos por 
Siqueira (2005) observa-se que o erro obtido é 
maior porém o tempo de execução do 
algoritmo é menor para instâncias pequenas e 
o tempo se torna maior que o encontrado por 
Siqueira (2005) em instâncias com maior 
número de cidades. 
Em comparação com os resultados obtidos 
por Burkowski o erro encontrado continuou 
sendo maior, porém o tempo necessário para 
encontrar a solução foi consideravelmente 
menor.  
 
CONCLUSÃO 
 

Este tipo de algoritmo apresenta bons 
resultados para a resolução de problemas que 
exigem grande esforço computacional como 
no caso do PCV, mostrando viável sua 
utilização para a resolução destes problemas. 
Com melhorias na implementação, como a 
utilização de novos operadores genéticos, 
utilização de sistemas de busca diferenciados, 
mudanças no sistema de melhoramento como, 
por exemplo, a utilização de um sistema 3-opt 
e opção por mais operadores de variação 
genética, tornará a utilização de algoritmos 
evolucionários numa importante ferramenta 
para a resolução destes problemas, bastanto 
apenas um estudo mais aprofundado no 
assunto. 
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