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Resumo: 
Este trabalho propõe um algoritmo de busca tabu para a resolução do problema de localização de 
facilidades com restrições de capacidade. Os movimentos que conectam soluções vizinhas consistem 
de abertura ou fechamento de uma facilidade. Ao se executar um movimento, avalia-se o custo da 
solução gerada pela reotimização de um problema de transporte. Neste trabalho, a história da busca 
tabu, usada para guiar o processo de busca, é representada através de memórias de curto, médio e 
longo prazos, e a eficácia do uso destes três tipos de memória é verificada experimentalmente. O 
algoritmo de busca tabu é testado em instâncias da literatura com solução ótima conhecida, em 
instâncias geradas aleatoriamente, e seu desempenho é comparado com uma heurística lagrangiana 
clássica. Heurísticas lagrangianas têm sido aplicadas com sucesso em diversos problemas de 
localização, com vasta literatura desde a década de 80. Embora busca tabu tenha sido aplicada também 
com sucesso a diversos problemas de otimização combinatória, existem poucos trabalhos na área de 
localização. Testes computacionais revelam que a busca tabu é superior à heurística lagrangiana em 
termos de qualidade de solução, porém com tempo computacional mais alto. 
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Abstract: 
This work suggests a tabu search algorithm for solving the capacitated facility location problem. A 
move is defined to be the closing or opening of a facility. When such a move is executed, the cost of 
the generated solution is obtained by re-optimizing a transportation problem. In this work, the tabu 
search history, which is used to guide the search process, is represented by short, medium and long-
term memories, and the efficacy of the use of these three types of memory is tested. The tabu search 
algorithm is tested on instances from the literature with known optimal solutions, on instances 
randomly generated, and its performance is compared to a classical lagrangian heuristic. Lagrangian 
heuristics have been applied with success to several location problems since the eighties. Tabu search 
has been applied to several combinatorial optimization problems, but there are very few papers applied 
to location problems. Computational tests show that tabu search is superior to the lagrangian heuristic 
in terms of the solution quality though using more computational time. 
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