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Resumo 
Apresentamos neste trabalho, um conjunto de regras de redução para o problema de recobrimento de 

rotas com coleta de prêmios (PRR-CP). Este problema é classificado como um problema de difícil solução (NP-
COMPLETO) limitando com isso o uso exclusivo de métodos exatos de otimização. As regras aqui propostas 
tem como objetivo reduzir as dimensões dos dados de entrada melhorando com isso o desempenho tanto dos 
métodos exatos como das heurísticas  para a solução do PRR-CP. As reduções significativas obtidas em um 
conjunto de testes computacionais efetuados mostram a importância das regras aqui apresentadas. 
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Abstract 
 We presented in this work, a set of reduction rules for the Recovering Tour Problem with Prizes 
Collection (RTP-PC). This problem is classified as a problem of difficult solution (NP-COMPLETE) limiting 
with that the exclusive use of exact optimization  methods. The rules here proposed has as objective to reduce the 
dimensions of the entrance data getting better with that the acting as much of the exact methods as of the 
heuristic ones for the solution of RTP-PC. The significant reductions obtained in a group of computational tests 
made showed the importance of the rules here presented. 
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1.  Introdução 
 

As contribuições mais relevantes que se tem notado na área de otimização combinatória, estão 
relacionadas com desenvolvimento de novas teorias e de novos algoritmos. No tocante a algoritmos, 
devido a elevada complexidade de muitos problemas de otimização combinatória (NP-Completo ou 
NP-Difícil), a maioria dos trabalhos mostram propostas de algoritmos aproximados (heurísticos). 
Contudo tanto os métodos exatos como os aproximados possuem limitações quando se defrontam com 
problemas complexos de elevadas dimensões, como ocorre na maioria das aplicações reais.  
Apresentamos neste trabalho propostas de regras de redução no conjunto de dados de entrada de um 
problema com o objetivo de eliminar soluções que com segurança não farão parte do conjunto de 
soluções ótimas num problema de otimização combinatória. Mostramos o enorme impacto destas 
regras na redução das dimensões de um problema e consequentemente o quanto estes podem melhorar 
o desempenho tanto de métodos exatos como aproximados. 
Este trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2, é descrito o problema aplicativo e em 3, as 
regras da literatura para uma versão inicial do problema  de recobrimento de rotas (PRR) e as novas 
propostas para uma variante do PRR denominada PRR com Coleta de Prêmios(PRR-CP). A seção 4 
apresenta os resultados computacionais mostrando o impacto das regras propostas e finalmente em 5 
são mostradas as conclusões seguidas da bibliografia. 
 
2. O Problema de Recobrimento de Rotas com Coleta Prêmios (PRR-CP) 

Considere W, T e V, conjunto dos vértices do grafo associado ao Problema de Recobrimentos 
de Rotas (PRR), onde: 
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• W consiste no conjunto dos vértices que devem ser cobertos. 
• Um vértice é considerado coberto se a distância entre ele e algum outro vértice da solução 

for menor ou igual a d ≥ 0, onde d é um dado de entrada do problema. 
• T ⊆ V, conjunto dos vértices que devem ser incluídos na solução. 
• V, conjunto dos vértices que podem ser incluídos na solução. 
• },,|),{( jiWVvvvvE jiji <∪∈=  é o conjunto de arestas. 

• )( ijcC =  é a  matriz  de distância definida sob o conjunto de arestas, onde cij é a distância 
de i para j, com i, j ∈ V. 

• P=(p i) é o vetor de prêmios sob o conjunto de vértices V, onde p i é o prêmio de i ∈ V. 
• PRIZE é o prêmio mínimo a ser coletado. 
O Problema de Recobrimento de Rotas (PRR) tem como objetivo gerar uma rota de distância 

mínima incluindo todos os vértices obrigatórios (T) e cobrindo todos os vértices de W, podendo 
utilizar na solução vértices de V \ T. 

O PRR-CP é uma extensão do PRR, onde os vértices de V  terão prêmios associados a eles. 
No PRR-CP, o objetivo é gerar uma rota como no PRR, mas com a restrição adicional de coletar 

ao menos a quantidade mínima de prêmios exigida PRIZE. 
 

3. Regras de Redução 
Neste artigo apresentamos um conjunto de regras de redução para o PRR-CP. 
As regras para a redução do espaço de busca a seguir foram introduzidas por Gendreu, Laporte 

e Semet [1], e posteriormente utilizadas por Maniezzo et al [2] para o PRR. 
Considere a variável binária, ξij, que representa a condição de cobertura do vértice i em 

relação ao vértice j, onde ξij = 1 se o vértice i é coberto pelo vértice j e 0 (zero), caso contrário. 
O conjunto de regras de redução apresentadas em [1] é descrito por: 
1. Remover i ∈ W, se ∀ j ∈ V \ T, ξij = 1; 
2. Remover i ∈ W, se ∃ j ≠ i, com j ∈ W, tq ξik ≤ ξjk, ∀ k ∈ V \ T; 
3. Remover i ∈ W, se ∃ j ∈ T, tq j cubra i, isto é, ξij = 1; 
4. Remover i ∈ V \ T, se ∀ j ∈ W, ξij = 0. 
Temos visto em [3] que as regras 1 e 2 quando aplicadas podem gerar soluções inviáveis para 

o PRR. Com relação às regras (3) e (4), estas se aplicam perfeitamente ao PRR. Porém, as regras (1) e 
(2) quando aplicadas de forma isolada não funcionam. Contudo, com uma pequena modificação na 
regra (1) ela poderá ser usada. Basta que se acrescente um flag que dirá se o conjunto W está vazio 
pelo uso desta regra ou não. Se este flag estiver setado então algum elemento de V \ T terá que entrar 
na rota, para que os elementos de W não fiquem descobertos no grafo original. Assim, o algoritmo terá 
que utilizar está informação para montar a rota, sabendo que o conjunto W está vazio devido a 
aplicação desta regra e que algum elemento de V \ T que entrará na rota para viabilizar a solução do 
grafo original 

Nós vamos adaptar o conjunto de regras acima para o PRR com coleta de prêmios (PRR-CP). 
As regras (2) e (3) podem ser aplicadas e a regra (4) com uma pequena modificação poderá ser 
utilizada. Ainda, se nós utilizarmos estas regras em uma determinada ordem, o processo de redução do 
grafo pode ser otimizado ainda mais.  

 
3.1  Adaptação das regras descritas acima para o PRR com Coleta de Prêmios (PRR-CP) 

Vamos reescrever as regras (1) e (3) com uma nova numeração, e adaptar a regra (4) do PRR. 
R1.  Remover i ∈ W, se ∀ j ∈ V \ T, ξij = 1; 
R2.  Remover i ∈ W, se ∃ j ∈ T, tq j cubra i, isto é, ξij = 1; 
R3.  Se Σ pi  ≥ PRIZE, remover i ∈ V \ T, se ∀ j ∈ W, ξij = 0.        
             i ∈ T 
As regras (R1) e (R2) se mantêm. Sem esquecer de que caso a regra (R1) elimine todos os 

elementos de W teremos que utilizar uma variável auxiliar para sabermos que algum vértice de V \ T 
terá que entrar na solução. A regra (3) precisou ser modificada, pois como cada vértice do conjunto V  
terá um prêmio associado, estes vértices só serão descartados caso não sejam necessários para que o 
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prêmio mínimo (PRIZE) seja atingido. Neste caso, quando os vértices de T já atendam a esta restrição. 
Estas regras podem ser aplicadas de forma independente umas das outras, porém se forem aplicadas 
numa determinada seqüência elas podem se ajudar. 

Primeiramente, aplicamos a regra (3) modificada para reduzir, se for o caso, a cardinalidade do 
conjunto V\T. Pois remover alguns vértices de V\T vai ajudar a redução do grafo pela regra (1), como 
veremos a seguir. Em seguida, vamos aplicar a regra (2). Neste caso, vamos remover todo i ∈ W, onde 
i está coberto por j ∈ T. Caso todo i ∈ W esteja coberto por algum j ∈ T, então teremos uma situação 
ideal e não vamos nos preocupar com a condição de cobertura destes vértices. Caso contrário, algum 
vértice v ∈ V \ T terá que entrar na solução e é neste ponto que se enquadra a outra regra de redução. 
A regra (1), que até então não era utilizada, com o recurso do flag poderá ajudar na redução do grafo. 
Ela vai remover i ∈ W, se i for coberto por todo v ∈ V \ T. A regra (3) deve ser aplicada antes desta 
pois poderá reduzir o conjunto V \ T, o que irá ajudar na aplicabilidade desta regra. No caso da regra 
(2), se esta for aplicada antes da (1), pode ser que ela exclua todos os vértices de W então a regra (1) 
não será utilizada, pois | W | = 0. Caso contrário, se após aplicarmos a regra (2) e ainda tivermos           
| W | ≠ 0, então vamos aplicar a regra (1), e se após isso, for verificado que | W | = 0, nós saberemos 
que será necessária a inclusão de um vértice de V \ T na rota para que nenhum nó de W, do grafo 
original, fique descoberto.  

Vejamos como a ordem de aplicação das regras influência na redução do grafo. Se a regra (1) 
for utilizada antes da (3). Para o exemplo da Figura 1, suponhamos que o prêmio mínimo esteja 
atendido pelos vértices de T. Este exemplo também se aplica ao PRR. Neste caso, quando aplicarmos 
inicialmente a regra (1) e depois a regra (3), elas não eliminarão nenhum vértice de W, pois nem todos 
os vértices de V \ T cobrem algum vértice de W. Contudo, aplicando a regra (3) e posteriormente a 
regra (2) isso pode resultar em redução, como mostrado nas Figuras 2 e 3. 
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Aplicando, em seguida, a regra (1), poderemos eliminar os vértices de W que são cobertos por 
todos os v ∈ V \ T. Entretanto, é mais interessante aplicarmos a regra (2) antes desta, pois assim caso a 
regra (2) torne o conjunto W vazio, a regra (1) será desnecessária, caso contrário, saberemos que será 
necessário acrescentarmos um elemento de V \ T na rota para que a solução seja válida no grafo 
original. Vejamos, então, na figura 4, após a redução pela regra (1) obtemos | W | = 0, sabemos então, 
que para se obter a rota ótima associada ao grafo original teremos que incluir um vértice de V \ T do 
grafo reduzido. A regra (3) foi modificada devido à associação de prêmios aos vértices de V. As regras 
(1) e (2) podem ser aplicadas de forma incondicional, pois os vértices de W não possuem prêmios e 
também não podem entrar na rota. 

Vejamos agora, regras para eliminar vértices de V / T quando estes vértices forem necessários 

para atender a restrição do prêmio mínimo e todo o conjunto W já estiver coberto. Para isso vamos 
estudar dois casos, vejamos: 

Caso (1), existe um vi de V \ T cuja inclusão atende ao Prêmio Mínimo e o seu custo de 
inserção na rota corrente é menor que o custo de inserção dos demais vk de V \ T que atendem a 
mesma restrição.  Então, vamos eliminar todos os vk ∈ V \ T. No exemplo da Figura 5, temos todos wi 

∈ W cobertos e três vk ∈ V \ T. Suponhamos que associado a cada vk esteja um prêmio maior ou igual 
a quantia que falta para completar o PRIZE (prêmio mínimo). Vão ser eliminados todos os v ∈ V \ T, 
exceto aquele cuja inclusão seja mínima (Figura 6). 
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Caso (2), este é uma generalização do caso anterior. Onde existem k vértices de V \ T que 
atendem ao Prêmio mínimo. Seja ∆ a quantidade de prêmios que faltam ser coletados na atual solução 
para atingir a quantidade PRIZE e, 

Ci = { vj ∈ V \ T ;  ∑ pj  ≥ ∆ } 
              vj ∈ Ci 

 
Neste caso, vamos verificar para qual destes conjuntos o custo da inclusão será mínima. E 

excluiremos os demais conjuntos. Em cada conjunto Ci a soma de seus prêmios atende a diferença (∆). 
Porém, o melhor conjunto, o de custo mínimo, para inclusão é o C3. Portanto, os demais serão 
excluídos. (Veja Figuras 7, 8 e 9) 
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4.    Resultados computacionais 
Para avaliar o impacto das regras aqui apresentadas para o PRR-CP, inicialmente 

geramos, aleatoriamente, uma bateria de problemas testes variando o número total de vértices 
e o número de cada tipo de vértices do problema. O desempenho das regras propostas é 
ilustrado nas Tabelas 1 e 2, onde as colunas 1, 2 e 3 mostram as dimensões de cada instância. 

As colunas 4 e 5 mostram, respectivamente, as dimensões originais e após o uso das 
regras propostas nos conjuntos W ∪ V. Finalmente, a coluna 6 mostra o percentual de redução 
obtido.  
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W V\T T W ∪ V (original) W ∪ V (reduzido) Taxa de  Redução 
9 6 15 30 24 20% 

15 9 6 30 25 17% 
6 12 12 30 22 27% 
3 15 12 30 21 30% 

12 12 6 30 20 33% 
3 12 15 30 18 40% 

15 12 3 30 20 33% 
12 9 9 30 20 33% 
3 9 18 30 18 40% 
6 9 15 30 18 40% 

15 10 25 50 43 14% 
25 15 10 50 45 10% 
10 20 20 50 42 16% 
5 25 20 50 41 18% 

20 20 10 50 44 12% 
5 20 25 50 41 18% 

25 20 5 50 45 10% 
25 15 10 50 45 10% 
20 15 15 50 44 12% 
10 15 25 50 42 16% 
30 20 50 100 84 16% 
50 30 20 100 85 15% 
20 40 40 100 82 18% 
10 50 40 100 78 22% 
40 40 20 100 84 16% 
10 40 50 100 78 22% 
50 40 10 100 85 15% 
40 30 30 100 84 16% 
10 30 60 100 78 22% 
20 30 50 100 82 18% 
45 30 75 150 124 17% 
75 45 30 150 125 17% 
30 60 60 150 122 18% 
15 75 60 150 118 21% 
60 60 30 150 124 17% 
15 60 75 150 118 21% 
75 60 15 150 125 17% 
60 45 45 150 124 17% 
15 45 90 150 118 21% 
30 45 75 150 122 18% 
60 40 100 200 109 45% 

100 60 40 200 170 15% 
40 80 80 200 167 17% 
20 100 80 200 149 26% 
80 80 40 200 169 16% 
20 80 100 200 163 19% 

100 80 20 200 170 15% 
80 60 60 200 169 16% 
20 60 120 200 113 44% 
40 60 100 200 117 42% 

Tabela1: Níveis de redução obtidos para grafos com até 200 vértices. 
 

W V\T T W ∪ V (original) W ∪ V (reduzido) Taxa de  Redução 
75 50 125 250 197 21% 

125 75 50 250 175 25% 
50 100 100 250 170 32% 
25 125 100 250 163 35% 

100 100 50 250 199 20% 
25 100 125 250 193 23% 

125 100 25 250 200 20% 
100 75 75 250 200 20% 
25 75 150 250 193 23% 
50 75 125 250 197 21% 
90 60 150 300 236 21% 

150 90 60 300 224 25% 
60 120 120 300 220 27% 
30 150 120 300 212 29% 

120 120 60 300 200 33% 
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30 120 150 300 195 35% 
150 120 30 300 200 33% 
120 90 90 300 209 30% 
30 90 180 300 204 32% 
60 90 150 300 207 31% 

120 80 200 400 316 21% 
200 120 80 400 301 25% 
80 160 160 400 295 26% 
40 200 160 400 287 28% 

160 160 80 400 250 38% 
40 160 200 400 245 39% 

200 160 40 400 250 38% 
160 120 120 400 279 30% 
40 120 240 400 274 32% 
80 120 200 400 277 31% 

150 100 250 500 396 21% 
250 150 100 500 374 25% 
100 200 200 500 370 26% 
50 250 200 500 362 28% 

200 200 100 500 350 30% 
50 200 250 500 344 31% 

250 200 50 500 350 30% 
200 150 150 500 350 30% 
50 150 300 500 344 31% 

100 150 250 500 348 30% 
300 200 500 1000 796 20% 
500 300 200 1000 749 25% 
200 400 400 1000 745 26% 
100 500 400 1000 737 26% 
400 400 200 1000 650 35% 
100 400 500 1000 645 36% 
500 400 100 1000 650 35% 
400 300 300 1000 699 30% 
100 300 600 1000 694 31% 
200 300 500 1000 697 30% 

Tabela 2: Níveis de redução obtidos para grafos com até 1000 vértices. 
 

5. Conclusões  e Trabalhos Futuros 
Apresentamos neste trabalho um conjunto de regras de redução para uma variante do 

Problema de Recobrimento de Rotas (PRR) aqui denominada de Problema de Recobrimento de Rotas 
com Coleta de Prêmios (PRR-CP). Esta variante é aplicável em muitos problemas da área de 
comunicação de dados, roteamento de veículos e escalonamento de tarefas. Mostramos (veja tabelas 1 
e 2) que as regras propostas reduzem em média 25% o tamanho da rede associada. Este resultado com 
certeza irá possibilitar o uso de métodos exatos na solução de instancias de maior porte como também 
permitir que métodos heurísticos passem a ter um tempo computacional menor, incentivando com isso 
em alguns casos, uma busca mais efetiva de heurísticas e metaheurísticas com o intuito de buscar 
melhores limites superiores em problemas de otimização combinatória NP Completo e NP Hard. Com 
o intuito de comprovar estas últimas afirmações estamos iniciando  testes computacionais tanto com 
métodos exatos (usando o código XPRESS) como metaheurísticas do tipo GRASP para analisarmos o 
impacto do uso das regras aqui propostas 
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