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Resumo: 
Este trabalho apresenta uma aplicação da Pesquisa Tabu para o problema de posicionamento de um 
número determinado de torres de rádio transmissão, numa dada região, visando atender um número 
máximo de clientes. O problema da definição do posicionamento de torres de radiotransmisão surge da 
necessidade de se criar um sistema de comunicação utilizando sinais de ondas de rádio, onde a 
distância é um fator crítico para que o sinal seja interpretado pelo receptor. Além disto,a tomada de 
decisão deverá maximizar o número dos clientes receptores. Esse problema aqui é abordado como o 
Problema de Localização com Máxima Cobertura. Para tanto, foi implementado um modelo em C++ 
que simula a localização das torres e de seus clientes, sobre um plano de duas dimensões. Algumas 
estratégias de implementação de Lista Tabu e de geração de vizinhanças foram desenvolvidas e 
experimentadas com o objetivo de avaliar a performance da Pesquisa Tabu. A Pesquisa Tabu 
demonstrou flexibilidade na modelagem do problema e os resultados dos experimentos mostraram-se 
melhores quando comparados com os obtidos pela abordagem do Problema de Localização com 
Máxima Cobertura. Numa próxima etapa, o modelo será  extendido para três dimensões. 
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Abstract: 
This work shows a Tabu Search application applied to location problem of a determined number of a 
radio broadcasting tower, to serve a maximum number of clients. Defining the location of radio 
broadcasting tower comes from the necessity to create a communication system, were the distances are 
critical factor to interpret the signal by the receptors. Moreover, the decision making must maximize 
the number of receptors clients. This problem here is considered how Maximal Covering Location 
Problem. Therefore, a model was implemented using C++ that simulates the location of the towers and 
receptors, on a two dimensions plane. Searching for evaluate the Tabu Search’s performance it was 
implemented some polices of Tabu List and neighbourhood generation. Tabu Search shows flexibility 
to modeling the problem and its results shows better results compared to the approach of  Maximal 
Covering Location Problem. Next step, the model will be extended to three dimensions. 
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