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RESUMO

O Problema do Caixeiro Viajante Suficientemente Próximo (PCVSP) é uma variante do
Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Considera-se no PCVSP um conjunto de pontos N =
{0, 1, . . . , n} no espaço bi-dimensional, com coordenadas (ai, bi), i = 0, . . . , n, representando
por exemplo um conjunto de clientes a serem atendidos, e um disco Di de raio ri envolvendo
cada ponto. Assume-se ainda que (ai, bi) 6= (aj , bj) ∀ i, j ∈ N, i 6= j. O problema
consiste em determinar o valor das coordenadas (xi, yi) ∈ R2, i = 0, . . . , n e uma sequência
S = {i0, i1, . . . , in} de tal forma que estas coordenadas formem um ciclo hamiltoniano de caminho
mı́nimo e (xi, yi) ∈ Di ∀ i ∈ N . Os dados do problema são: a localização dos pontos (ai, bi);
e os raios de cada disco Di para cada i ∈ N . Na literatura, podem ser encontradas aplicações do
PCVSP na determinação de rotas para leitores automatizados de medidores de consumo de energia
e do caminho mı́nimo para robores operantes em redes de sensores wireless. O problema pode
ainda ser aplicado na determinação de trajetos para operações de reconhecimento aéreo, detecção
de incêndios em reservas florestais e rastreamento de embarcações em alto-mar. Para a resolução do
problema é proposto um algoritmo Branch-and-Bound combinatório, o qual determina a sequência
ótima. O método consiste na inserção de pontos candidatos na rota à cada nı́vel da árvore. Para
cada nó criado contendo uma determinada sequência é resolvido um sub-problema de otimização
contı́nua, modelado como um Problema Cônico de Segunda Ordem (SOCP - Second-Order Cone
Programming), que minimiza a distância entre os pontos (xi, yi), i = 0, . . . , n, sujeito a restrições
da fronteira de cada disco Di. A viabilidade de cada solução encontrada é verificada através da
determinação da solução analı́tica de um problema quadrático de otimização. São desenvolvidos
métodos para a seleção da raiz da árvore e para a determinação da regra de Branching. Resultados
preliminares são reportados.
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