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Resumo 
 

 

O concurso organizado pela Sociedade Francesa de Investigação Operacional e Análise de Decisão, 

designado por Roadef’2007 Challenge, consistiu na resolução de um problema de optimização 

proposto pela France Telecom. O objectivo deste problema é planear um escalonamento de técnicos 

e intervenções (tarefas) de tal forma que intervenções terminem no menor tempo possível, tendo em 

conta um conjunto de restrições de precedência, disponibilidade dos técnicos e outras. Por outro 

lado, para cada Instância é dado um valor monetário que representa o custo limite das intervenções 

a enviar para outsourcing. Nesta tese, este problema foi inicialmente formulado como um problema 

de programação linear inteira. Contudo, os resultados experimentais obtidos em instâncias de 

grandes dimensões indicam que métodos exactos têm grandes limitações de ordem computacional 

na resolução deste problema. Deste modo, esta tese apresenta igualmente uma análise experimental 

do desempenho de vários métodos heurísticos, tais como heurísticas simples de pesquisa local e 

arrefecimento simulado, que retornam uma aproximação do óptimo num tempo razoável. Estas 

heurísticas apresentaram resultados bastante aceitáveis uma vez que se encontram dentro da gama 

dos resultados obtidos pelas equipas concorrentes apuradas para a fase final do concurso. 

 

Palavras chave: Optimização Combinatória, Escalonamento de técnicos e intervenções. 
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Asbtract 

 

The challenge organized by French Society of Operational Research and Decision Analysis, known 

as ROADEF 2007 Challenge, consisted on solving an optimization problem proposed by France 

Telecom. The main goal of this problem is to schedule technicians and interventions in such way that 

the interventions finish in the lowest possible time, by taking into account a set of precedence 

constraints, availability of technicians, and other constraints. On the other hand, for each instance a 

budget is given that represents the amount of money available to outsource interventions. In this 

thesis, we propose several algorithms for tackling this problem. We started by formalizing it as an 

integer programming problem. However, the experimental results obtained in large size instances 

indicate that such approach may have serious computational limitations. Therefore, we also present 

an experimental analysis on the performance of some heuristics, such as local search and simulated 

annealing, which return an approximation of the optimum in a reasonable amount of time. Some of 

these heuristics were able to reach similar results to those obtained by more complex and high 

performing algorithms for the final phase of the ROADEF challenge. 

 

Keywords: Combinatorial Optimization, Technicians and Interventions Scheduling. 
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1. Introdução 
 

 

 

 

A ROADEF Challenge é um concurso realizado de dois em dois anos pela Sociedade Francesa de 

Investigação Operacional e Análise de Decisão (ROADEF). O objectivo deste concurso é por um lado 

permitir às empresas associadas presenciar os recentes desenvolvimentos no campo da 

Investigação Operacional e Análise de Decisão, assim como permitir a novos investigadores acesso 

a problemas complexos de optimização que ocorrem a nível da Indústria. Por outro lado o concurso 

permite o estabelecimento de parcerias entre empresas e jovens cientistas (ROADEF, 2008).  

O estudo realizado nesta tese é de um caso proposto pela France Telecom na ROADEF Challenge 

2007.A France Telecom é uma grande companhia de serviços de telecomunicações que detinha uma 

grande parte do mercado na França. Com o grande desenvolvimento da Internet de banda larga 

(ADSL) e serviços relacionados, tais como VOIP e transmissão televisiva por ADSL, o número de 

intervenções na rede aumentou substancialmente. Este aumento é acompanhado pelo crescimento 

do número de técnicos contratados o que equivale a um acréscimo dos custos operacionais. Com o 

fim do monopólio da France Telecom surgiu a necessidade da empresa tornar-se mais competitiva 

neste mercado crescente. Para tal, a empresa tem introduzido melhorias no processo de 

escalonamento de técnicos e intervenções. 

Uma Intervenção consiste na resolução de um problema detectado na rede de telecomunicações. 

Estes problemas não são resolvidos imediatamente. A sua resolução deve ser agendada de acordo 

com um determinado plano que coloca mais prioridade nas intervenções mais críticas porque os 

recursos são escassos. Actualmente, o escalonamento é efectuado diariamente por um supervisor 

associado a cada grupo de técnicos que decide quem irá trabalhar em que intervenções. Este 

escalonamento leva em consideração muitos parâmetros difíceis de se modelar, tais como laços de 

afinidade e morada dos técnicos. Reconhecendo que escalonamentos feitos nesta base dificilmente 

garantem bons resultados, a empresa pretende usar um algoritmo que garanta melhores 

escalonamentos (com menores tempos de término das intervenções). Estes escalonamentos 

servirão de ajuda ao supervisor na sua tarefa. 

O objectivo do algoritmo é criar equipas de técnicos para cada dia, e afectar as intervenções às 

equipas. Cada Intervenção necessita de um número mínimo de técnicos com certas capacidades 

para ser realizada e algumas destas intervenções têm precedências. Por outro lado, os técnicos não 
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estão disponíveis todos os dias e existe um valor monetário disponível para efectuar intervenções por 

outsourcing. O principal objectivo é minimizar o tempo de término das intervenções de acordo com 

prioridades previamente definidas.  

O problema foi primeiro formulado em termos de programação linear inteira e resolvido com base 

numa abordagem exacta que está disponível no pacote de software GAMS. Os resultados 

experimentais demonstram que esta abordagem só é capaz de resolver instâncias de pequenas 

dimensões. Para resolver as instâncias de maiores dimensões foi necessário recorrer a várias 

abordagens heurísticas para obter uma boa aproximação ao óptimo em pouco tempo computacional. 

Esta tese apresenta um estudo detalhado sobre o desempenho destes algoritmos. 

 

Motivação 
 

No actual mundo competitivo as empresas sentem cada vez mais a necessidade de se tornarem 

mais eficientes. Isto é feito através da melhoria de processos considerados ineficientes, redução de 

custos desnecessários, entre outros. Em particular, em sectores como o das telecomunicações, 

verificou-se que muitos monopólios, tal como a France Telecom, perderam a sua competitividade. 

Com a crescente concorrência torna-se imperativo para estas empresas encontrar novas maneiras 

de sobreviver.  

A motivação principal desta tese reside na possibilidade de melhorar o processo de escalonamento 

de intervenções e técnicos através de uma abordagem algoritmica, o que garantirá à empresa a 

diminuição nos tempos de resolução das intervenções, assim como uma diminuição na contratação 

de técnicos adicionais, implicando uma redução de custos. Esta diminuição também corresponderá a 

um melhor uso dos recursos da empresa (técnicos) e maior eficiência assim como um melhor serviço 

e satisfação para o consumidor final. 

 

Visão Geral da Tese 
 

No próximo Capítulo introduzimos o conceito de optimização combinatória, apresentamos também 

alguns problemas clássicos que estão relacionados com a tese. No Capítulo 3 descrevemos alguns 

dos diversos métodos de resolução de problemas de optimização combinatória que serão usados 

nesta tese. O problema de escalonamento de técnicos para empresas de telecomunicações é 

explicado em pormenores no Capítulo seguinte. Neste mesmo Capítulo ainda desenvolvemos um 

modelo se programação linear inteira do problema. No Capítulo 5 primeiro resolvemos o problema 

usando um método exacto, a seguir propomos heurísticas para obter uma aproximação do óptimo. 

No Capítulo seguinte apresentamos as conclusões e propostas para desenvolvimentos futuros.  
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2. Optimização combinatória  
 

 

 

A optimização combinatória teve a sua origem na década de 50, está associada a análise 

combinatória investigação operacional e ciências da computação. A sua principal motivação consiste 

no facto de que inúmeros problemas da vida real podem ser formulados como problemas de 

optimização combinatória (POC). O objectivo deste capítulo é explicar os conceitos fundamentais 

relacionados com estes problemas, introduzir a noção de optimização combinatória e algumas 

aplicações práticas que ilustram a sua importância. Também apresentamos brevemente a sua 

relação com os problemas de programação linear inteira.     

 

2.1. Problemas de Optimização Combinatória 
Muitos problemas práticos podem ser formulados como POCs. A expressão combinatória refere-se 

ao facto de existir apenas um número finito de soluções possíveis, e que qualquer solução do 

problema tem uma propriedade combinatória: pode ser uma permutação, um arranjo, uma partição 

de objectos, um subconjunto que corresponde à uma selecção de um conjunto de objectos, árvore ou 

grafo que indica a relação entre os objectos (Papadimitiou & Steiglitz, 1982). Formalmente em termos 

de ciência de computação, um POC é descrito da seguinte forma (Johnson, 1979): 

• Um conjunto de instâncias; 

• Para cada Instância, um conjunto S de soluções admissíveis; e 

• Uma função objectivo  que atribui à cada Instância e à cada solução admissível, um valor.  

Os problemas de programação linear inteira estão relacionados com os problemas de optimização 

combinatória. Um problema de programação inteira é formalmente descrito da seguinte forma 

(Schrijver, 1998): 

        (2.1) 

Sujeito a,          

,          (2.2) 

      (2.3) 
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                                                                                           (2.4) 

Onde:  

C é uma lista de n valores constantes, A é a matriz m x n das restrições e b é uma matriz coluna de 

constantes. 

A versatilidade dos POCs está no facto de que, na maioria dos problemas práticos as actividades e 

recursos tais como máquinas, aviões e pessoas são indivisíveis (neste sentido vemos a condição de 

integralidade das variáveis). Problemas deste tipo ocorrem na maioria dos ramos da gestão como, 

por exemplo nas finanças, marketing, produção, escalonamento, controlo de inventário, e localização 

de fábricas, mas também encontramos em muitos problemas de engenharia como, por exemplo, no 

design de circuitos para minimizar a área dedicada a fios, produção de placas de circuitos no sentido 

de minimizar o tempo de produção, modelos de planeamento de recursos, logística de geração e 

transporte de energia. 

De forma a tornar o conceito de optimização combinatória mais claro, descrevemos brevemente 

alguns POCs clássicos, que de certo modo, estão relacionados com o problema resolvido nesta tese. 

Problema da mochila (PM): Neste problema pretende-se encher uma mochila que tem um limite 

de peso W com um conjunto de n objectos em que cada objecto tem um peso  e valor . O 

objectivo é maximizar a soma dos valores dos objectos dentro da mochila, sem que a soma dos 

pesos destes objectos exceder W.  

A Figura 2.1 ilustra um exemplo. Dados 4 objectos para introduzir numa mochila com a capacidade 

de 20kg, cada objecto tem um valor (em €) e peso (em kg). A soma dos pesos dos objectos é maior 

que a capacidade da mochila, o que remove a possibilidade de colocar todos os objectos na mochila. 

A solução óptima está apresentada na mesma figura à direita. 

 

Figura 2.1-Problema da mochila. 

Redes ou grafos (problema de afectação): Muitos problemas de optimização podem ser 

representados como redes (ou grafos). A rede é definida por nós que estão ligados por arcos ou 
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arestas. Muitos problemas práticos envolvendo ruas nas cidades, redes de comunicações e circuitos 

integrados são facilmente formulados em problemas de redes. Inclusivamente existem problemas 

que podem se modelados como redes mesmo quando não há uma rede física. Por exemplo, no 

problema de afectação, deseja-se afectar um conjunto de técnicos a um conjunto de tarefas de forma 

a minimizar o custo de afectação. Neste caso pode-se modelar o problema com dois conjuntos de 

nós, um que representa os técnicos e outro que representa as possíveis tarefas. Nesta formulação, 

cada aresta liga um técnico a uma tarefa se este tiver capacidade para executar tal tarefa.   

Problema de escalonamento: Outro problema de rede que será analisado é o problema de 

escalonamento de tarefas, que é semelhante ao anterior. Neste problema pretende-se escalonar um 

conjunto de tarefas que apresentam critérios de prioridade e precedência. Neste caso, pode-se 

representar como uma rede constituída por nós que representam as tarefas e arcos que ligam os nós 

com uma relação de precedência. A Figura 2.2 ilustra um exemplo simples de escalonamento de 

tarefas. Os dados de entrada são as nove tarefas de A a S e os arcos representam relações de 

precedências. Por exemplo, a tarefa B só deve ser executada quando a tarefa A estiver terminada. A 

saída consiste na ordem na qual se deve realizar as tarefas no tempo, de acordo com as 

precedências.  

 

Figura 2.2-Problema de escalonamento de tarefas. 
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3. Métodos de Resolução de Problemas de Optimização 
Combinatórios 

 

 

 

 

Algoritmos são procedimentos computacionais cujo objectivo é resolver diversos problemas. É 

importante realçar que muitos algoritmos para resolver POCs foram desenvolvidos nas duas últimas 

décadas, e por isso, ainda se pode esperar mais avanços nesta área. Neste capítulo revemos alguns 

destes algoritmos. Começamos por analisar os algoritmos exactos, que garantem a obtenção do 

óptimo, e consideramos a seguir as suas vantagens e limitações. Finalmente, apresentamos os 

algoritmos aproximados que garantem uma aproximação do óptimo em relativamente pouco tempo. 

A Figura 3.1 apresenta uma classificação geral dos diferentes métodos de resolução de POCs que 

consideraremos a seguir. 

 

 
Figura 3.1-Métodos de resolução de POCs. 

Métodos de 
resolução de 

POC

Exactos

branch-and-bound

Relaxação Lagrangiana e outros

Aproximados

Heurísticas

Construtivas

Pesquisa Local

Metaheurísticas

Arrefecimento

Simulado

Pesquisa por 
Tabu
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3.1  Algoritmos Exactos 
 

 

Desde a segunda guerra mundial que os investigadores em investigação operacional foram 

responsáveis pela resolução de muitos POCs da vida real. Os métodos exactos estavam entre os 

primeiros a ser desenvolvidos. Entre os mais conhecidos destacamos o branch-and-bound, o de 

planos de corte e relaxação Lagrangiana. A combinação desses métodos gerou nos anos 80 os 

métodos branch-and-cut, branch-and-price e branch-and-cut-and-price. Estes algoritmos encontram-

se actualmente incorporados em softwares comerciais de optimização tais como o CPLEX, XPRESS 

e o LINDO (Athamturk & Sanelsberg, 2005).  

A ideia básica do branch-and-bound é dividir e conquistar. Como o problema original “maior” é difícil 

de ser resolvido, é dividido em pequenos sub-problemas até estes poderem ser conquistados. A 

divisão (branching) é feita transformando o inteiro espaço de soluções admissíveis em subconjuntos 

cada vez menores. A conquista é feita parcialmente por restringir (bounding) quão boa a melhor 

solução no subconjunto pode ser e daí descartar o subconjunto se o seu limite indica que não 

contêm uma solução óptima do problema original (Hillier & Lieberman, 2001). Para esta tese 

utilizaremos o GAMS que faz uso do CPLEX para resolver o problema proposto. 

 

3.2. Algoritmos Aproximados 
 

As metodologias descritas na secção anterior são úteis para encontrar a solução óptima em algumas 

aplicações práticas. Contudo, a dificuldade de resolver POCs aumenta com o tamanho da Instância 

(Arroyo, 2002) e, por isso, os algoritmos exactos deixam de ser capazes de resolver, ou podem levar 

muito tempo a resolver instâncias de maiores dimensões (Garey & Johson, 1979). 

Sempre que os algoritmos exactos falham usam-se métodos aproximados, também chamados 

heurísticos, que tentam encontrar uma boa aproximação da solução óptima. Uma heurística é uma 

abordagem que retorna uma solução com “elevada qualidade” a um custo computacional razoável. 

Em geral, uma heurística não é capaz de garantir se a solução é óptima, de estabelecer quão 

próximo do óptimo se encontra essa solução ou, em alguns casos de garantir a sua admissibilidade 

(Reeves, 1995). Muitos dos métodos aproximados não retornam sempre os mesmos resultados 

quando executados várias vezes. Isto ocorre porque aplicam um processo de procura aleatório que 

usa diferentes sementes para o gerador de números aleatórios.  

Estes métodos foram desenvolvidos de forma geral desde os anos 60, mas foi apenas a partir da 

década de 80 que começaram a receber especial atenção da comunidade de Investigação 

Operacional. Isto deu-se porque as heurísticas, diferentes dos métodos exactos, são bastante 

eficazes e baseadas em ideias relativamente simples de senso comum. As ideias precisam ser 
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cuidadosamente adaptadas para se adequar ao problema de interesse específico. Isto é, cada 

algoritmo geralmente é desenvolvido para atender as necessidades de um tipo de problema 

específico em vez de uma variedade de aplicações (Hillier, 2006). 

Outra classe de métodos aproximados populares é a das metaheurísticas. O prefixo “meta” é usado 

para descrever uma heurística que está sobreposta à outra constituindo um outro “nível heurístico”, 

por isso muitas referências também usam o nome hiperheurística (Arroyo, 2002). Uma 

metaheurística é formalmente definida como uma estratégia mestre iterativa que guia e modifica as 

operações de heurísticas subordinadas por combinar, de um modo inteligente, diferentes conceitos 

para explorar o espaço de soluções (ver ( Glover & Laguna, 1997) e (Osman & Laporte, 1996)). 

Diferentes das heurísticas, as metaheurísticas são poderosas técnicas aplicáveis geralmente a uma 

grande gama de problemas. Uma metaheurística pode manipular uma solução completa ou 

incompleta ou uma colecção de soluções em cada iteração, ao passo que a heurística manipula 

apenas uma solução incompleta (Ehrgott & Gandibleux, 2004).  

De uma perspectiva histórica as metaheurísticas pioneiras foram desenvolvidas desde 1983. Numa 

ordem cronológica destacamos as seguintes (Hashimoto, 2004):       

• Arrefecimento simulado (AS) (Kirkpatrick et al, 1983): Métodos que se baseiam na busca 

aleatória na vizinhança, inspirado no comportamento termodinâmico da matéria. 

• Algoritmos genéticos (Schaffer, 1984): Métodos baseados no conceito evolucionário que 

privilegia os indivíduos mais adaptados, onde o procedimento de busca é baseado nos 

operadores de reprodução e selecção. 

• Pesquisa Tabu (Glover & Laguna, 1997): Abordagem de pesquisa local que utiliza uma lista 

de movimentos proibidos e aceita uma solução da vizinhança mesmo quando esta degrade o 

valor da função objectivo.  

• Colónia de Formigas (Dorigo, & Stützle, T.,2004): Método inspirado no comportamento de 

orientação das formigas para encontrar o melhor caminho, onde cada indivíduo partilha com 

outros indivíduos a informação sobre o caminho por ele experimentado.  

Em particular o tempo de execução das heurísticas pode ser determinado pelo utilizador, ou 

introduzido implicitamente através do número de iterações a realizar. Seguidamente apresentamos 

três heurísticas que serão analisadas nesta tese. 

 

3.2.1. Heurísticas Construtivas. 
 

Uma classe de heurísticas bem conhecidas é a das heurísticas construtivas (HC). Estes algoritmos 

construem uma solução através da adição dos componentes da solução de acordo com uma 

determinada ordem a partir de uma solução parcial. Estes métodos são bastante rápidos, mas a 

qualidade das soluções não é melhor do que a obtida por outras heurísticas (Hoos & Stützle, 2004). 
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Por isso as heurísticas construtivas podem ser usadas como ponto de partida para a subsequente 

aplicação de outras. 

Consideremos o exemplo tirado de (Arenales, Armentano, Morabito, & Horácio, 2007) de um 

problema de caixeiro-viajante (PCV): Um viajante pretende visitar um conjunto de cidades, uma vez 

em cada cidade, e voltar a cidade inicial no fim; o objectivo é encontrar o caminho mais curto. Os 

dados para este exemplo estão dispostos nas coordenadas XY conforme a Tabela 1. 

. 

Cidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 26 34 95 70 99 40 39 53 39 3 71 45 
Y 38 31 54 88 89 63 85 81 96 95 65 17 

Tabela 1-Dados do PCV. 

Uma HC começaria, por exemplo, pela cidade 1 e seleccionaria, a partir da última cidade adicionada, 

a que se encontra mais próxima de acordo com a distância Euclidiana. Esta regra também é 

chamada de vizinho mais próximo. Usando esta estratégia constrói-se a solução: 1-2-12-6-7-9-8-4-

11-3-5-10-1, esta solução tem a distância 388,9 e encontra-se representada na Figura 3.2. Contudo 

convêm realçar que esta solução ainda se encontra longe do óptimo representado na Figura 3.3 que 

tem a distância de 331,2.  

 

Figura 3.2-Exemplo da heurística construtiva para o PCV. 
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Figura 3.3-Solução óptima para o exemplo do PCV. 

 

3.2.2. Heurísticas de Pesquisa Local. 
 

As heurísticas que usam a abordagem de pesquisa local (PL) costumam ser mais eficientes que as 

heurísticas construtivas. Estas heurísticas usam abordagens baseadas em melhoramentos iterativos. 

Estes algoritmos começam com uma solução admissível, e iterativamente trocam-na por outra de 

melhor qualidade escolhida dentro da vizinhança previamente definida. Este processo termina logo 

que se atinge a condição de paragem, que pode ser quando se encontra um óptimo local, isto é, 

quando não existe nenhuma solução melhor na vizinhança da actual, ou quando já se executou um 

pré-determinado número de iterações. Muitas vezes utiliza-se uma heurística construtiva para gerar a 

solução inicial e aplica-se uma de pesquisa local para melhorá-la.  

Consideremos o exemplo descrito na Figura 3.2, e usemos a solução obtida pela heurística 

construtiva para aplicar uma pesquisa local. Um exemplo de pesquisa local é realizar trocas de 2 

arestas sempre estas trocas resultem numa melhoria do valor da função objectivo. Neste caso, a 

vizinhança de uma solução X é o conjunto soluções X’ que são obtidas através da remoção de duas 

arestas em X, e adição de outras duas arestas não presentes em X. O algoritmo pára quando já não 

encontra nenhuma solução melhor que a actual na sua vizinhança.  

Este algoritmo troca em cada passo as seguintes arestas: 

1. 10-5 e 6-7 por 10-7 e 6-5. 

2. 6-5 e 4-11 por 6-11 e 4-5. 

3. 10-7 e 9-8 por 10-9 e 7-8. 
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Estas alterações estão ilustradas na Figura 3.4, onde em cada passo estão representados a amarelo 

os pontos que compõem as próximas arestas a trocar, e a vermelho as arestas geradas no passo 

anterior. 

 
Figura 3.4-Exemplo de pesquisa local para o PCV. 

Como era de esperar, a solução final obtida, com uma distância de 337,8 não é a óptima, pois a 

solução óptima tem a distância de 331,2 (ver Figura 3.3).  

O algoritmo de pesquisa local no exemplo anterior encontrou um óptimo local, ou seja, não existe 

nenhuma solução vizinha com melhor qualidade, tal como exemplificado na Figura 3.5. É necessário 

então utilizar uma estratégia que permita escapar do óptimo local. 
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Figura 3.5-Exemplo de um ponto óptimo local. 

Uma estratégia eficaz usada para se escapar do óptimo local é reinicializar o algoritmo de pesquisa 

local. Por exemplo, na Figura 3.5, o uso de reinicialização poderá dar a oportunidade de explorar a 

região mais à direita. Neste tipo de abordagem é necessário introduzir alguma aleatoriedade na 

geração da solução no passo de reinicialização para explorar outras regiões do espaço de pesquisa. 

Um exemplo de reinicialização para o PVC ilustrado na Figura 3.2 seria escolher aleatoriamente entre 

a primeira e a segunda cidade mais próxima. Na Figura 3.6 apresentamos um exemplo do 

funcionamento deste método, em que os rectângulos destacados são os que indicam o início e o fim 

do algoritmo. 

 

Figura 3.6-Pesquisa local com reinicialização. 
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A seguir apresentamos o pseudo-código para o referido algoritmo: 

Algoritmo 1: Pesquisa Local com Reinicialização 

INICIO 

Gerar a solução inicial X;  

Y=X; 

WHILE não for encontrada a condição de término 

 Reiniciar X, (excepto na primeira iteração) 

 WHILE não executado o numero de iterações desejada 

  Gerar solução X’ na vizinhança de X; 

  IF a solução X’ for melhor que X 

   X=X’; 

 END WHILE; 

 IF a solução X for melhor que a solução Y 

  Y=X’; 

END WHILE; 

Resposta Y; 

 

3.2.3. Arrefecimento Simulado. 
 

O arrefecimento simulado (AS) foi proposto por S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt e M. P. Vecchi em 1983 

(Kirkpatrick et al, 1983) e V. Cerny (Cerny, 1985). Trata-se de um método de pesquisa local inspirado 

no processo mecânico usado na indústria metalúrgica chamado arrefecimento físico. Este processo 

consiste em aquecer um metal até uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão, e daí arrefecer 

lentamente no sentido de se formar cristais com estruturas perfeitas que correspondem a um estado 

de energia mínimo (um mínimo local da energia interna). 

Análogo ao processo físico, em cada passo o algoritmo de AS troca a solução actual  por uma 

solução aleatória na sua vizinhança , escolhida com uma probabilidade que depende da diferença 

entre dos correspondentes valores das funções objectivo e de um parâmetro chamado temperatura 

T. A equação 3.1 representa o funcionamento deste algoritmo: 

 

Um requisito essencial para a probabilidade P é que deve ser diferente de zero sempre que  é uma 

solução de pior qualidade . Isto significa que se pode escolher uma solução pior que a 

actual. Esta estratégia evita que o algoritmo fique preso num óptimo local. Por outro lado, 

analogamente ao processo real, o parâmetro temperatura diminui durante a execução do algoritmo. 

Desta forma, o valor inicial de T é grande, o que privilegia a exploração de novas regiões, e quase 

sempre a solução actual é alterada aleatoriamente. A medida que T se for aproximando de zero, o 
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algoritmo irá favorecer cada vez mais os movimentos que melhorem a função objectivo e evitar os 

que pioram porque  tenderá para zero. A seguir apresentamos o pseudo-código do algoritmo: 

Algoritmo 2: Arrefecimento Simulado 

INICIO 

Gerar a solução inicial X e o valor da temperatura, 

WHILE não for encontrada a condição de término, 

 WHILE não executada o numero de iterações desejada 

  Gerar solução X’ da vizinhança de X; 

  Aceitar ou rejeitar a X’ de acordo com a equação 3.1; 

  IF a solução X’ for melhor que X 

   X=X’; 

 END WHILE; 

 Actualizar a temperatura; 

END WHILE; 

Resposta X; 

 

 

Figura 3.7-Diagrama simplificado do Arrefecimento Simulado. 

A Figura 3.7 ilustra um diagrama simplificado dos principais passos do AS, nesta figura estão 

destacados os rectângulos que representam o início e o fim do algoritmo. 
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4. O Problema de Escalonamento de Técnicos e 
Intervenções para Empresas de Telecomunicações. 

 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos com maior detalhe o problema de escalonamento de técnicos e 

intervenções para empresas de telecomunicações (que passamos a chamar por PETIET) como foi 

apresentado pela France Telecom na ROADEF Challenge 2007. Primeiro destacamos brevemente 

como a empresa está organizada para efectuar esses escalonamentos e em seguida destacamos as 

alterações pretendidas e os objectivos requeridos pela France Telecom. Finalmente desenvolvemos 

um modelo de programação linear inteira do problema que será usado no próximo capítulo.  

 

4.1 Visão Geral do Problema 
 

O modelo de negócios das empresas alterou-se bastante desde o último século. Actualmente, com a 

globalização, as empresas têm mercados extensos, muitas vezes globais e mais competitivos. Por 

outro lado as actividades tornaram-se mais complexas e especializadas. Tornou-se necessário para 

muitas empresas, antes únicas no mercado, desenvolver melhores métodos de minimização de 

custos para aumentar a competitividade. 

A France Telecom é uma das empresas que presenciou esta situação. Em 1988 esta empresa, 

conhecida como Direction Générale des Télécommunications, era na realidade uma divisão do 

Ministério dos Correios e Telecomunicações de França, e como tal, era a única no mercado das 

telecomunicações. Embora em 1998 tenha sido privatizada, apenas em 2000-2001 perdeu o 

monopólio deste mercado (HighBeam Research, 2001). Com estas alterações surgiu a necessidade 

de mudanças nos seus processos no sentido de corresponder melhor às exigências do mercado e 

fazer frente a crescente concorrência.  

Nesta tese abordamos o desenvolvimento de um modelo de optimização que servirá de apoio para a 

divisão que cria e executa o escalonamento de intervenções e técnicos. Uma visão geral deste 

departamento está ilustrada a seguir. 
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Figura 4.1-Organização da divisão de escalonamento. 

Como podemos observar na Figura 4.1, uma vez detectados os problemas na rede de 

telecomunicações (representados na figura pelos quadrados azuis claros enumerados de 1 a 8 na 

parte superior esquerda), estes são processados por um superior (representado pelo rectângulo azul 

escuro). Este superior agrupa as intervenções e distribui-as pelos diferentes grupos de técnicos no 

nível seguinte (representados pelos rectângulos azuis-claros; por exemplo, ao grupo A mais à 

esquerda foram enviadas as intervenções 1,2,3 e 4). Cada grupo por sua vez tem um técnico 

supervisor (representado em verde) que decide quais as intervenções que devem ser planeadas e 

quais devem ser não planeadas (feitas por outsourcing). Por exemplo no grupo A o supervisor 

decidiu enviar a Intervenção 1 para outsourcing enquanto que as intervenções 2, 3 e 4 foram 

consideradas planeadas. Esta decisão é tomada tendo em conta o limite para outsourcing que é 

estabelecido para o grupo. Por outro lado, o supervisor também cria as equipas (representados pelos 

rectângulos amarelos) para realizar as intervenções planeadas (intervenções 2, 3 e 4). As decisões 

tomadas pelo supervisor do grupo formam uma Instância do PETIET (destacado pelo rectângulo 

cinzento) que serão abordados nesta tese. As decisões do superior não constituem o objectivo da 

tese.  

Para criar as equipas o supervisor leva em consideração aspectos como o grau de afinidade entre os 

técnicos, tutorado (por exemplo: um técnico deve ser sempre escalonado na mesma equipa que o 

seu aprendiz), conhecimentos específicos das intervenções (principalmente em casos de 

intervenções sensíveis, embora muitos técnicos possam estar capacitados para executar 

determinada Intervenção, alguns deles podem ser escolhidos por ter mais experiência com este tipo 

de casos) e finalmente questões geográficas (por exemplo onde os técnicos vivem). É possível 



 

21 
 

constatar que esta estratégia efectuada pelos próprios supervisores dificilmente garante um 

escalonamento próximo do óptimo. Isto resulta em atrasos no término das intervenções e em 

aumentos na contratação de técnicos adicionais que contribui para um aumento nos custos. 

A France Telecom pretende que se desenvolva um algoritmo que crie melhores escalonamentos de 

uma forma automatizada. Este procedimento não substituirá o trabalho do supervisor do grupo, visto 

que ainda existem parâmetros difíceis que devem ser levados em consideração, tais como o grau de 

afinidade entre técnicos e a localização destes. Contudo, alguns destes parâmetros podem, de 

alguma forma, ser simulados para se introduzir no modelo mas, ao fazê-lo, tornariam o problema 

ainda mais complexo, e consequentemente, seriam necessários mais recursos computacionais para 

a sua resolução. Portanto, o algoritmo final deverá apresentar ao supervisor o óptimo ou um valor 

próximo. Este, por sua vez, irá efectuar o mínimo de alterações possíveis para garantir que se 

consiga resolver as intervenções num tempo mais próximo possível do valor obtido pelo algoritmo.    

  

4.2 Problema do Outsourcing 
 

O primeiro passo na resolução do problema é decidir que intervenções devem ser feitas por 

outsourcing. Para tal nesta secção destacamos os parâmetros do problema ligados ao outsourcing.  

Os principais dados do problema são as intervenções. Algumas das suas características são 

apresentadas a seguir: 

• Prioridades: Existem 4 níveis de prioridades. Estas caracterizam a urgência associada às 

intervenções. Uma Intervenção com prioridade 1 é mais urgente do que outra com 

prioridade 2. 

•  Precedência: Algumas intervenções só podem iniciar-se depois de outras estarem 

terminadas.  

• Custo: Para cada Intervenção está associada um custo para outsourcing, que representa o 

valor monetário que se paga à empresa subcontratada.  

• Tempo: Cada Intervenção tem um tempo associado a sua execução.  

 

A lista de precedentes de uma Intervenção não inclui todos os seus antecessores. No exemplo 

ilustrado na Figura 4.2 a lista de precedentes da Intervenção 3 inclui apenas a Intervenção 2, e não a 

Intervenção 1, porque na lista de precedentes da Intervenção 2 já está a Intervenção 1. De modo 

análogo na lista de precedentes da Intervenção 5 inclui apenas a Intervenção 4. 
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Figura 4.2-Representação de precedências. 

Para cada Instância do problema é dado um valor monetário que representa o limite dos custos de 

subcontratação. Em qualquer escalonamento o custo das intervenções a subcontratar não deve 

ultrapassar este limite. Outra restrição do problema inclui o facto de que se uma determinada 

Intervenção é não planeada (executada por outsourcing) então todas as suas sucessoras também 

devem ser não planeadas.  

O problema de decidir que intervenções são enviadas para outsourcing está relacionado com o 

problema da mochila na seguinte forma: Os objectos são as intervenções, o peso de cada objecto é 

o custo de outsourcing, o limite da mochila é o limite para outsourcing, o valor do item a colocar na 

mochila é o resultado da relação (tempo/custo), e colocar um objecto na mochila é simbolizado pela 

decisão de realizar uma Intervenção por outsourcing (Hashimoto et al, 2007).  

 

Figura 4.3-Outsourcing na perspectiva do problema da mochila. 

A Figura 4.3 ilustra uma visão do problema de outsourcing na forma de um problema de mochila. Na 

parte esquerda da figura estão os dados que são as intervenções com os respectivos custos (em €) e 
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valores (em s), a mochila tem o limite de 50€. O objectivo é escolher o subconjunto de intervenções a 

subcontratar de modo a maximizar a soma dos seus valores. Esta resposta está no lado direito.  

 

4.3 Escalonamento de Intervenções e Técnicos. 
 

Os dois subproblemas seguintes são resolvidos em conjunto. A seguir apresentamos algumas das 

restantes características do problema relacionadas com as intervenções e técnicos: 

• As capacidades dos técnicos estão classificadas em domínios que por sua vez estão 

divididos em níveis. Para cada Instância é dado um número de domínios e um número de 

níveis.  

• Para ser realizada, uma Intervenção necessita de um número mínimo de técnicos com 

determinadas capacidades. 

• Alguns técnicos não estão disponíveis em certos dias, que representam situações como 

férias, doença, formação no exterior, etc. 

• Duas intervenções realizadas no mesmo dia e na mesma equipa são executadas em tempos 

diferentes. Uma equipa não trabalha em mais de uma Intervenção ao mesmo tempo. Desta 

forma, uma das intervenções terá que esperar pelo final da outra para começar. 

• As intervenções são feitas em diferentes localizações e as equipas compartilham os carros 

disponíveis (que são limitados), por isso os membros da mesma equipa estão sempre juntos. 

Isto implica que a composição de técnicos de uma equipa num determinado dia não deve 

alterar-se durante esse dia. 

O número de técnicos num dado nível necessários para uma Intervenção é cumulativo dado que um 

técnico qualificado para um dado nível n está também qualificado para todos os níveis inferiores a n 

neste mesmo domínio. Por exemplo, se um técnico está capacitado para realizar intervenções no 

nível 3 num dado domínio, então ele também está capacitado para realizar intervenções de nível 1 e 

2 neste mesmo domínio. Desta forma se uma Intervenção necessita, num dado domínio, de pelo 

menos um técnico do nível 3 e um do nível 2, as suas necessidades virão na seguinte forma: 

Níveis 1 2 3 4 

Necessidades 2 2 1 0 

Tabela 2-Exemplo de necessidades de uma Intervenção. 

Outra particularidade importante do problema é que as afectações nos domínios são feitas de forma 

independente. Considere uma Intervenção com as necessidades transcritas na Tabela 3. Estão 

dados dois domínios, dos quais a Intervenção precisa de pelo menos um técnico do nível 2 do 

domínio 1 e um técnico do nível 1 do domínio 2: 
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 Domínio 1 Domínio 2 

Níveis 1 2 3 1 2 3 
Necessidade 1 1 0 1 0 0 

Tabela 3-Necessidades de uma Intervenção. 

Dado um técnico com as capacidades apresentadas a seguir: 

 Domínio 1 Domínio 2 

Níveis 1 2 3 1 2 3 
Capacidade 1 1 1 1 0 0 

Tabela 4-Capacidades de um técnico. 

Para o domínio 1, o técnico está capacitado para executar tarefas do nível 3. Como a Intervenção 

precisa de pelo menos o nível 2, este técnico está capacitado para executá-la. Por outro lado, depois 

desta afectação, notamos que no domínio 2 a Intervenção precisa de um técnico do nível 1. Como 

este mesmo técnico tem capacidade para este nível então também podemos afectá-lo, porque a 

afectação é independente nos domínios. Daqui concluímos que uma equipa com apenas este técnico 

está capacitada para realizar esta Intervenção. 

As afectações de técnicos e intervenções apresentadas nesta secção constituem dois problemas que 

estão interligados: Por um lado, devem-se formar equipas de técnicos para cada dia, em que cada 

equipa deve ter pelo menos um técnico. Por outro lado, deve-se afectar as intervenções às equipas, 

cumprindo as restrições de precedência. 

Desta forma o PETIET pode ser visto como um conjunto de três problemas conforme representado 

na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4-Visão geral do PETIET. 

Escalonamento de 
Intervenções

Escalonamento 
de técnicos

Problema de 
Mochila 
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A função objectivo conforme apresentado no enunciado da ROADEF é dada pela seguinte fórmula: 

Minimizar    

Onde: 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 1. 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 2. 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 3. 

: Representa instante de término da última Intervenção. 

Esta equação de alguma forma estabelece o objectivo pretendido pela France Telecom, o peso 

atribuídode 28 e 14 das intervenções de prioridade 1 e 2 respectivamente são elevados, mas não 

podemos fazer um juízo completo uma vez que para se determinar estes valores é preciso mais 

dados internos da empresa. 

Na fórmula da função objectivo só se considera as intervenções planeadas. As intervenções não 

planeadas assumem-se com um término no instante zero. Para a resolução deste problema deve 

considerar-se um dia com 120 unidades de tempo. O algoritmo deverá dar a resposta em 20 minutos 

de acordo com as regras do concurso. 

Embora este problema possa parecer simples, determinar que intervenções devem ser abandonadas 

para outsourcing por si só já constitui um problema considerado NP-difícil, dado que é um Problema 

de Mochila com restrições de precedência das intervenções. E mesmo depois de se resolver o 

Problema de Mochila, o problema continua a ser NP-difícil, pela presença de intervenções com 

restrição de precedências. Estes factores combinados tornam este problema muito difícil de resolver 

(Hashimoto et al, 2007). No próximo Capítulo aplicaremos um método exacto para resolver o 

problema, para este fim seguidamente apresentamos a formulação de um modelo de programação 

linear inteira que será usado no método exacto. Este modelo foi desenvolvido usando o enunciado 

original do problema conforme apresentado no website da Roadef (Roadef,2008). 

 

4.4 Formulação do modelo de programação inteira. 
 

: Este índice corresponde ao dia no qual se forma a equipa, ou em que uma 
Intervenção é executada. Este índice vai de um até o número de intervenções (intv), que é o número 
máximo possível de dias que um escalonamento pode ter.  

Índices 
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: Este índice corresponde à equipa. O limite superior é igual ao número de 
intervenções. Nesse caso, considera-se o caso extremo no qual cada equipa executa apenas uma 
Intervenção, resultando desta forma no número máximo possível de equipas a formar. 

: Este índice corresponde à Intervenção. O índice auxiliar p tem as mesmas 
características. 

: Ordem na qual uma Intervenção é realizada dentro de uma equipa. O limite 
superior corresponde ao caso extremo em que uma equipa executa todas intervenções num só dia. 

: trabalhador, em que tec é o número de técnicos para a Instância dada. 

: Este índice representa o domínio. O seu limite superior (dom) é o número de 
domínios existentes na Instância dada. 

: Este índice representa o nível. O seu limite superior (niv) é o número de níveis 
existentes na Instância dada.   

: Categoria ou prioridade das intervenções. Este é um dado do problema que para 
todas Instâncias c vai de um a quatro (uma intervenção de prioridade 1 é mais urgente que outra de 
prioridade 4). 

 

: Lista dos custos (em caso de outsoucing) para cada Intervenção j. 

Parâmetros de entrada. 

: Lista com os tempos de realização de cada Intervenção j. 

: Matriz quadrada de tamanho  que tem o valor um se a Intervenção j tem como 

antecessor p, e zero caso contrário. 

: Matriz das disponibilidades, que tem o valor um se o técnico l estiver indisponível no dia d, e 

zero, caso contrário. 

 Matriz com o valor um se a Intervenção j for da prioridade c, e zero, caso contrário. 

: Matriz com o número de técnicos necessários para efectuar a Intervenção j no 

domínio m e nível n. 

 Matriz com as capacidades dos técnicos,  que tem o valor um se o 

técnico l está capacitado para realizar intervenções do domínio m no nível n. 

: Número de intervenções da Instância. 

: Número de técnicos da Instância. 

: Número de domínios da Instância. 
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: Número de níveis da Instância. 

: Valor monetário disponível para subcontratar intervenções. 

: Esta é uma constante que representa o número de unidades temporais de um dia, este valor é 

sempre 120. 

 Constante de valor muito grande, maior que tempo de término de qualquer Intervenção, 

M=45000. 

 

: Matriz de escalonamento de técnicos, que tem o valor um se o técnico l no dia d é 

enviado para a equipa i, e assume zero, caso contrário. 

Variáveis de decisão. 

As variáveis de decisão introduzidas são as seguintes: 

: Matriz de escalonamento de intervenções, que tem o valor um  se a Intervenção j for 

realizada na ordem k pela equipa i, e zero caso contrário. 

: Matriz com os tempos de término das intervenções, para cada Intervenção j efectuada pela 

equipa i, no dia d e posição k. 

: Matriz auxiliar que ordena as intervenções por prioridade.  é igual ao tempo de término da 

Intervenção j se esta for da prioridade c, e zero caso contrário. 

 Lista auxiliar que apresenta os tempos de término máximos das intervenções de cada prioridade. 

 Variável auxiliar que tem o tempo máximo de término das intervenções. 

 Lista que assume um quando a Intervenção j é realizada por outsourcing, e zero no caso 

contrário.  

 

Restrições. 

A seguir apresentamos as restrições do modelo em categorias. 

a) Afectações. 

Começamos com as restrições relacionadas com o escalonamento de técnicos e intervenções:  
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Esta restrição impõe que quando o técnico l não está disponível do dia d (ou seja, ) então 

não deve ser afecto a nenhuma equipa neste dia. Por outro lado, se estiver disponível (ou seja, 

) o termo à direita nesta desigualdade garante que cada técnico l em cada dia d só pode 

ser afectado a uma equipa. Não se fazem trocas de técnicos entre equipas durante o dia. 

 

  

Visto que as equipas são formadas para apenas um dia, a soma dos tempos das intervenções 

atribuídas a uma equipa não deve durar mais que um dia. Esta restrição garante que esta condição 

seja cumprida, pois sempre que uma Intervenção j for atribuída a equipa i então  (para um 

dia d e uma ordem k). O termo à esquerda nesta desigualdade consiste na soma dos tempos de 

todas as intervenções atribuídas a equipa i. A constante dia=120 é o número de unidades temporais 

de um dia segundo os dados do problema.  

 

Esta restrição obriga que uma Intervenção j só realizar-se uma única vez em todo o modelo. Nesta 

soma deve ser menor ou igual a um porque quando uma Intervenção é realizada por outsourcing 

esta soma fica igual a zero. 

 

Esta restrição simplifica o problema. Se uma equipa realiza apenas uma Intervenção, esta deve 

localizar-se na posição k=1, se forem duas então devem ocupar as posições k=1 e k=2, e assim por 

diante.  

 

Esta restrição é o equivalente a anterior (4) mas aplicada às equipas. Esta garante que em cada dia 

se devem formam primeiro as primeiras equipas (por exemplo se num dia se formar três equipas 

estas devem ser as equipas i=1, i=2 e i=3). 

 

Esta restrição é equivalente a (4) aplicada ao dia. Exige que se realizem intervenções primeiro nos 

primeiros dias. 
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Esta é a principal restrição de afectação. Para uma Intervenção j ser atribuida à equipa i, esta deve 

ter técnicos com capacidade suficiente para executá-la. 

          

b) Tempos. 

A seguir apresentamos as restrições relacionadas com as atribuições dos tempos de término de cada 

Intervenção. 

 

 O valor M é uma constante usada em todo o modelo, representa um valor bastante grande (M= 

45000), e dia=120 . Esta restrição estabelece o tempos de término para as intervenções na primeira 

posição em cada equipa . Nesta desigualdade d representa o dia em que é criada a equipa i, e 

 é o tempo de execução da Intervenção j (que é um dado do problema). O primeiro termo à 

direita na desigualdade ( ) faz uma actualização do instante de início da Intervenção de 

acordo com o dia. Por exemplo, dada uma Intervenção com 10, se esta for executada no 

primeiro dia (d=1) o seu instante de término será 10 (0+10), mas se for realizada numa equipa no 

segundo dia (d=2) obtemos 120+10=130, e assim por diante. O último termo  é uma 

espécie de interruptor para activar ou desativar a restrição, em que M é um valor muito grande, maior 

que o tempo de término de todas intervenções:  

• Quando uma Intervenção j está na primeira posição (isto é, ) anula-se o 

último termo e a restrição é activada.  

• Mas quando não é a primeira na sua equipa, isto é, , o último termo não 

será igual a zero mas sim a um valor negativo maior que os dois primeiros termos à direita da 

desigualdade. E obteremos  Esta não tem nenhum efeito pois 

 e a restrição é desativada.  

Esta desigualdade resume-se em: 
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Esta restrição calcula os tempos de término para as intervenções que não estão na primeira posição. 

Neste caso, o tempo de término da k+1-ésima Intervenção da equipa i será igual ao tempo de 

término da anterior ( ) adicionado do seu tempo (da que está em k+1). 

O terceiro termo à direita na desigualdade serve para activar esta restrição quando a posição k+1 

está preenchida (isto é, ) ou desactivar a restrição em caso contrário (isto é, 

). Note que p é um índice auxiliar para designar intervenções parecido com j.  

 

 

Esta restrição impõe as condições de precedência. Nesta restrição M é um valor muito elevado 

(M=45000); a lista  assume o valor um quando a Intervenção j é feita por outsourcing e zero em 

caso contrário;  assume o valor um quando a Intervenção j tem p como antecessor (j deve ser 

realizado depois de terminado a Intervenção p). A parte esquerda da desigualdade corresponde ao 

instante de início da Intervenção j (sucessor), e o primeiro termo à direita equivale ao instante 

término da Intervenção p (antecessora). Esta restrição é activada quando se cumprem duas 

condições: 

• A Intervenção j tem p como antecessora ( ), e o segundo termo a direita (

) fica anulado. 

• Se a Intervenção j não for feita por outsourcing . Pois se uma Intervenção j é feita por 

outsourcing deve assumir-se que termina no instante zero.  

Quando pelo menos uma destas duas condições não for cumprida o lado à direita da desigualdade 

fica reduzido a um número negativo, desactivando a restrição.  

 

A matriz  organiza as intervenções por prioridade. Se a Intervenção j é da prioridade c ( ) 

então em  é igual ao seu tempo de término. Caso contrário, o valor introduzido é zero. Note que 

 se j é da prioridade c, e zero em caso contrário (  é um dado do problema).  

 

 Na lista os tempos máximos de cada uma das 4 prioridades a partir da matriz  da restrição 12. 

Deste modo, a operação  retorna o valor máximo da linha c na matriz . Os valores da 

lista  serão posteriormente usados no cálculo da função objectivo. 
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O valor  que será posteriormente usado na função objectivo, representa o tempo de término da 

última Intervenção. 

 

 c)

Esta é uma restrição importante que exige que uma Intervenção planeada  não pode 

ser ao mesmo tempo enviada para outsoucing (irá forçar  a ser igual a zero). 

 

Outsourcing. 

Nesta secção descrevemos as restrições relacionadas com o outsourcing: 

 

Esta restrição impõe que não se deve enviar para outsourcing intervenções cujo custo total exceda o 

mantante disponível (aqui representada pela constante Out). 

 

Sempre que uma Intervenção p for executada por outsourcing, todos os seus sucessores j também 

devem ser executados por outsourcing. Nesta desigualdade se a Intervenção j tiver p como 

precedente , a desigualdade fica reduzida a . Isto é sempre que a Intervenção p 

for feita por outsourcing ( ) então j (sucessor) também deve ser feito por outsourcing ( , 

pois ). Por outro lado, se p não for precedente de j esta desigualdade é desactivada 

transformando-se numa identidade. 

 

Finalmente temos a restrição de integralidade das variáveis e outras que são binárias: 
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A restrição (17) impõe que as variáveis devem ser binárias indicam decisões, ao passo que a (18) 

garante a integralidade das variáveis assim como serem não negativas. 

  

Onde: 

Função objectivo. 

A função objectivo consiste na soma ponderada dos tempos de término das intervenções de acordo 

com as prioridades como apresentado na fórmula 4.1. 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 1. 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 2. 

: Representa instante de término da última Intervenção da prioridade 3. 

Os valores  são obtidos directamente da lista auxiliar  obtido na restrição (12), ao passo 

que  é obtido da restrição (13).  

Resumindo todas fórmulas apresentadas acima temos o seguinte modelo: 

Objectivo: 

 

 

Sujeito a: 
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5. Resolução do Problema. 
 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos primeiro a abordagem exacta para resolver o problema descrito no 

capítulo anterior, com base no modelo de programação linear inteira já apresentado. Esta abordagem 

será aplicada às instâncias menores. Seguidamente, para as instâncias maiores aplicamos 

heurísticas para encontrar uma aproximação do óptimo.  

 

5.1 Resolução do Modelo de Programação Linear Inteira 
 

Implementou-se o modelo apresentado no final do capítulo anterior no GAMS 22.2 (General 

Algebraic Modeling System). O GAMS é um software que contém o CPLEX 11.2.1 que por sua vez 

usa um algoritmo branch-and-cut para resolver problemas de programação linear inteira. Os testes 

foram executados num computador Intel Core 2 Duo 2.66GHz com 2GB de RAM. 

Numa fase inicial decidiu-se fazer os testes com instâncias menores (até 50 intervenções). Este 

tamanho é indicado pelo número de intervenções embora a complexidade do problema também 

esteja relacionado com mais outros parâmetros da Instância, como por exemplo, o número de 

precedências. Usaremos as 5 primeiras instâncias propostas no concurso que apresentam valores 

de 5 até 50 intervenções. Os resultados obtidos juntamente com as características mais relevantes 

das instâncias estão apresentados na Tabela 5. 

Designação da 
Instância 

Nº 
interv 

Nº 
téc 

Nº de 
domínios 

Nº de 
níveis 

Resultado 
obtido 

GAP 
rel 

GAP 
Abs 

Nº 
Iter 

Nº de 
Equac 

Tempo 

Data1-setA 5 5 3 2 2340 0,064 150 4846 248 2s 

Data2-setA 5 5 3 2 4755 0 0 37603 552 28s 

Data3-setA 20 7 3 2 -     39:23s 

Data4-setA 20 7 4 3 -     2:52:51s 

Data5-setA 50 10 3 2 -     55s 

Tabela 5-Resultados para o algoritmo exacto. 
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Como apresentado na Tabela 5, o algoritmo exacto resolveu apenas as instâncias 1 e 2. Isto deve-se 

ao facto de se tratar de um problema com elevado grau de dificuldade como já foi referido no capítulo 

anterior (ver Figura 4.4). Neste caso específico, as instâncias 1 e 2 com 5 intervenções cada foram 

resolvidas em relativamente pouco tempo mais precisamente em 2 e 28 segundos, respectivamente, 

conforme apresentado na última coluna da tabela. Os valores a vermelho nesta coluna indicam que 

ao fim desse tempo o programa apresentou um erro. Por exemplo, para a instância 3, com 20 

intervenções, o algoritmo parou aos 39 minutos e 23 segundos (destacado a vermelho na tabela) 

devido a um erro de memória. Para a instância 4, o algoritmo foi executado durante mais de 2 horas 

até apresentar o erro de memória, ao passo que a Instância 5 precisou apenas de 55 segundos para 

consumir o total da memória disponível.  

Tendo em conta que a maior Instância proposta do concurso tem 800 intervenções, podemos 

constatar que o método exacto deixa de ser viável para a resolução deste problema. É importante 

realçar que nas instâncias testadas até ao momento (de 1 a 5) não consideram o uso do outsourcing. 

Conjecturamos que a utilização de outsourcing poderia aumentar ainda mais a complexidade de 

resolução do problema. 

  

5.2 Aproximação do Óptimo 
 

Antes de se resolver o problema usando a abordagem heurística, é necessário obter uma 

aproximação do óptimo para se avaliar o desempenho da heurística. Isto é útil porque, como já foi 

mencionado no Capítulo 1, as heurísticas não têm normalmente um critério de paragem bem 

definido. Este critério é muitas vezes definido com base em testes sucessivos. Para se realizar estes 

testes deve-se ter uma ideia do quão próximo um resultado se encontra do óptimo, e por isso 

precisa-se de algum valor próximo do óptimo para esta avaliação. 

Para se obter esta aproximação do óptimo executou-se um relaxamento do problema, uma redução 

do problema original para um mais simples, tais como por exemplo os que foram propostos por 

Hurkens (2007): 

• Não considerar os domínios e níveis e condensá-los num único domínio sem divisão de 

níveis e considerar todos o técnicos iguais. Esta simplificação reduz o processo de 

verificação das necessidades das intervenções e capacidades dos técnicos. 

• Não considerar os critérios de precedência. Este relaxamento tem um forte impacto porque 

as precedências aumentam a complexidade do problema. 

Ao efectuar estas alterações e executar o modelo exacto obtemos um valor da função objectivo 

inferior mas em geral próximo do óptimo. Estes valores estão apresentados na Tabela 6. A segunda 

coluna nesta tabela apresenta o número de intervenções da Instância e a terceira indica o número de 

técnicos da Instância. O valor LB (Lower Bound) na última coluna é a aproximação abaixo do óptimo 
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obtida pelo algoritmo exacto para as instâncias relaxadas. Estes valores do limite inferior serão 

usados na avaliação da heurística. 

 

Tabela 6-Valores aproximados do óptimo para cada Instância (Fonte: Hurkens, 2007). 

    

5.3 Abordagem Heurística. 
 

A abordagem heurística constitui uma boa alternativa quando o método exacto não é capaz de 

resolver as instâncias maiores. Nesta secção propomos algumas heurísticas para este problema. 

Como foi destacado no Capítulo 4, o PETIET está dividido em 3 subproblemas (o problema da 

escolha das intervenções para outsourcing, formação das equipas e a afectação das intervenções às 

equipas). O problema da escolha das intervenções para outsourcing (intervenções não planeadas) 

será abordado primeiro. Este processo envolve o uso de um método exacto seguido de uma 

heurística que decide que intervenções devem ser enviadas para outsourcing. Este procedimento 

encontra-se ilustrado na parte destacada em amarelo na Figura 5.1. Decidiu-se resolver primeiro o 

problema do outsoursing porque é a parte do problema geral que mais facilmente se separa dos 

restantes, e de resolução mais fácil (comparado com os outros). 

Para a resolução dos problemas seguintes de escalonamento de técnicos e intervenções 

começamos por decidir sobre a inicialização mais conveniente, e a seguir propomos três heurísticas. 

Começamos por testar heurísticas mais simples que tentam fazer uma procura da solução óptima, e 

a seguir propomos algumas heurísticas mais sofisticadas que procuram fazer uma pesquisa 

sistemática e mais “inteligente” (arrefecimento simulado e pesquisa local com reinicialização). Esta 
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parte está destacada em cinzento na Figura 5.1. No final do capítulo apresenta-se uma comparação 

dos resultados da heurística proposta com os obtidos pelos concorrentes apurados para a fase final 

do concurso.  

 

Figura 5.1-Processo de resolução do problema. 

 

5.3.1. Resolução do Problema do Outsourcing. 
 

A abordagem heurística foi aplicada a 14 instâncias, das quais as primeiras 10 têm um limite de 

outsourcing nulo, isto é, o outsourcing não deve ser considerado. Para as restantes 4 instâncias (com 

limite de outsourcing não nulo), as intervenções não planeadas são seleccionadas no princípio do 

algoritmo. Esta selecção está separada da heurística que faz os escalonamentos das intervenções e 

técnicos, e é efectuada uma única vez. 

O processo de selecção das intervenções não planeadas está dividido em duas partes, a primeira 

parte envolve o uso de um método exacto, e a segunda é a aplicação duma heurística. 
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a) Modelo Exacto para as Intervenções não Planeadas. 

 
A primeira fase da selecção das intervenções não planeadas consiste em determinar um “peso” 

  para todas intervenções que será usado na segunda fase, em que  é o 

tempo de execução da Intervenção  e  é o número mínimo de técnicos necessários para 

realizar a Intervenção . O valor do tempo de execução das intervenções é um dado do problema, ao 

passo que o número mínimo de técnicos necessário para uma Intervenção ser realizada é calculado 

pela resolução de um simples modelo de programação linear. A seguir apresentamos em detalhes 

cada parâmetro deste modelo: 

 

Índices 

: Matriz com as necessidades (número de técnicos necessários) da Intervenção j no 
domínio m e nível n. 

 Matriz com as capacidades dos técnicos, , se o técnico l está 
capacitado para realizar intervenções do domínio m no nível n. 

: Número de intervenções da Instância. 

: Número de técnicos da Instância. 

: Número de domínios da Instância. 

: Número de níveis da Instância. 

: Valor monetário disponível para outsourcing. 

 

Dados de entrada. 

: Intervenção, onde intv é o número de intervenções da Instância. 

: trabalhador, onde tec é o número de técnicos para a Instância dada. 

: m representa o domínio, e o seu limite (dom) é o número de domínios existentes 
na Instância dada. 

: n representa o nível, o seu limite (niv) é o número de níveis existentes na Instância 
dada.   

 

 

 

Variáveis de decisão. 
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: Número de técnicos afectados a Intervenção j. 

: Afectação do técnico l a Intervenção j. 

Função objectivo: 

 

Sujeito a: 

 

 

 

A restrição 1 afecta técnicos às intervenções, com a condição de que estes devem cumprir as 

necessidades. A igualdade 2 atribui o número de técnicos de cada Intervenção j na lista . 

Para não se executar o modelo para cada Intervenção em cada Instância, formou-se uma função 

objectivo Z que é igual a soma dos valores da lista . Como todos valores de  são 

todos positivos minimizar a sua soma equivale a minimizar cada um deles que é o objectivo do 

problema.  

Aplicou-se o modelo para as 4 instâncias, com outsourcing não nulo, no GAMS. Estes resultados 

serão a seguir usados na segunda fase do processo de selecção das intervenções não planeadas. A 

lista de valores  obtidos é usada para calcular o coeficiente . 

 

b) Heurística para as Intervenções não Planeadas. 
 

Na segunda fase da resolução do problema procuramos o subconjunto H de intervenções a ser 

enviadas para outsourcing de tal forma que  é maximizado, e o custo total das 

intervenções não planeadas não exceda o limite de outsourcing estabelecido para a Instância em 

questão. Este rácio descreve perfeitamente o objectivo do problema: pretende-se enviar para 

outsourcing intervenções com maiores tempos (para diminuir o tempo total das intervenções a 

planear), e que tenham o menor custo possível (por isso o custo está no denominador). 

Como foi descrito no Capítulo 4, o problema de encontrar o subconjunto H é um problema de mochila 

com precedências entre os objectos, pois não se pode enviar para outsourcing intervenções cujos 

sucessores são planeados. (Hashimoto et al, 2007).  
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Para resolver este problema (que no fundo é um problema da mochila) criou-se uma heurística 

construtiva que consiste em seleccionar iterativamente as intervenções com máximo rácio 

 sem sucessor planeado. Este pormenor de escolher apenas 

intervenções sem sucessor não planeado faz com que se cumpra a restrição de que toda 

Intervenção não planeada deve ter todos seus sucessores também não planeados. Isto é ilustrado na 

figura a seguir: 

 

 

Figura 5.2-Exemplo de funcionamento da heurística de outsourcing. 

Na Figura 5.2 à esquerda estão representadas as intervenções em quadrados, em que os números 

associados são os respectivos valores do rácio , as setas indicam as relações de 

precedência. À direita está a saída obtida pelo algoritmo (na ordem 5, 4, 6, 3, 2, 1 e 7). Primeiro 

escolhe-se a Intervenção 5, pois embora a Intervenção 1 tenha maior rácio todos os seus sucessores 

ainda são planeados. Em seguida escolhe-se a 4 porque não tem sucessor planeado. A Intervenção 

1 só é escolhida quando todos os seus sucessores já se encontrarem na lista das intervenções não 

planeadas. 

A heurística termina logo que se excede o limite de outsourcing (eliminando-se a última escolha). O 

objectivo principal do algoritmo é procurar as intervenções na ordem pretendida, mas uma vez 

atingida a condição de término ou paragem pode haver alguma folga que precise ser preenchida, isto 

é feito seleccionando quaisquer intervenções que têm custo suficiente dentro do limite.   

O pseudo-código e o diagrama da heurística de selecção das intervenções não planeadas são 

apresentados a seguir: 
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Figura 5.3-Heurística para outsourcing. 

A Figura 5.3 ilustra um diagrama simplificado desta heurística, no processo de designar uma 

Intervenção para outsourcing faz-se também uma actualização do custo adicionando-se a este o 

valor do custo da Intervenção a designar.    

Algoritmo 3: Heurística para Outsourcing 

INICIO 

Custo =0, 

WHILE Custo <Custo_limite, 

 Seleccionar próxima Intervenção I com melhor relação w/custo; 

 IF Ao designar Custo <Custo_limite 

  Designar Intervenção I para outsourcing; 

 ELSE 

  IF Custo = Custo_limite 

   Sair; 

  ELSE 

   Designar restantes intervenções até atingir o limite;  

END WHILE; 

 

 

As intervenções selecionadas como não planeadas são consideradas a seguir como que 

terminassem no instante zero, e por isso não contribuem no cálculo da função objectivo. Na 

resolução dos restantes dois problemas deixa-se de considerar estas intervenções. 
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5.3.2 Heurísticas para Intervenções Planeadas  
 

Uma vez calculado as intervenções não planeadas e postas de parte, o passo seguinte na resolução 

do problema consiste em desenvolver uma heurística para escalonar as restantes intervenções e 

criar as equipas que as executarão. Todos os algoritmos apresentados foram desenvolvidos em 

linguagem C. A seguir apresenta as diversas fases desta heurística. 

 

a) Inicialização. 
O primeiro passo no desenvolvimento de qualquer heurística é a inicialização (Ver Figura 5.1). Este é 

um dos passos mais importantes, principalmente quando existe um elevado número de soluções 

admissíveis (como é o caso do PETIET).  

Decidiu-se assim criar uma heurística construtiva que, a partir de uma solução representada por um 

conjunto vazio, vai introduzir-se uma Intervenção na solução actual em cada iteração, até que esta 

solução esteja completa. Em cada passo tenta-se introduzir uma Intervenção previamente 

seleccionada numa posição que resulte no menor tempo de término possível. Isto é feito tentando 

primeiro criar uma equipa com os técnicos disponíveis. Se não houver técnicos suficientes tenta-se 

introduzir a Intervenção em alguma equipa já formada neste dia e se também não for possível, então 

executam-se as mesmas operações para o dia seguinte.  

Um aspecto crítico desta heurística é decidir a ordem na qual as intervenções são seleccionadas. 

Decidiu-se testar 5 diferentes abordagens de inicialização que destacamos a seguir: 

• Inicialização determinística 1: Nesta heurística introduz-se primeiro as intervenções de 

maior prioridade (começando com a prioridade 1 até 4). Nas intervenções da mesma 

prioridade introduzem-se as intervenções de forma ordenada como são dadas na Instância 

(por exemplo, se as intervenções 4, 1, 9 e 2 são da mesma prioridade, serão introduzidas 

segundo a ordem, isto é 1,2,4 e 9). 

• Inicialização determinística 2: Para esta inicialização dá-se prioridade às intervenções com 

maior necessidade de técnicos independentemente da prioridade a que pertencem. 

• Inicialização determinística 3: Nesta abordagem juntamos os conceitos das duas primeiras 

inicializações. Isto é, dá-se prioridade às intervenções mais urgentes, e dentro de cada 

prioridade realizam-se primeiro as intervenções que precisam de mais técnicos. 

• Inicialização determinística 4: Nesta da-se prioridade às intervenções mais urgentes e 

dentro de cada prioridade realizam-se primeiro as intervenções com maior tempo de 

execução. 

• Inicialização aleatória: A escolha da próxima Intervenção é aleatória. 

Por um lado, para garantir que as precedências sejam cumpridas, antes de se introduzir uma 

Intervenção cujos precedentes ainda não foram introduzidos, primeiro introduz-se todos os seus 

precedentes e depois a Intervenção em questão. Por outro lado, em alguns casos, pode-se criar um 



 

43 
 

atraso na execução de uma Intervenção para garantir que o seu instante de início seja depois do 

término de seus precedentes. Por exemplo se uma intervenção A deve ser feita depois do fim de B, 

supondo que B termina no instante 20. Se durante o escalonamento haja possibilidades de introduzir 

a intervenção A para iniciar no instante 15, para garantir que não se viole a restrição de precedência 

cria-se um atraso de 5 para garantir que A comece no instante 20 (depois do fim de seu precedente). 

Os resultados destas inicializações estão apresentados na tabela a seguinte.  

  L B Inic Det 1 Inic Det 2 Inic Det3 Inic Det4 Inic Aleat 

Instância 1 2265 4050 3210 2550 2550 3517 (1073,01) 
Instância 2 2055 4755 7320 6240 6240 6798 (2097,50) 
Instância 3 11310 35040 33000 20400 22080 29851 (4347,10) 
Instância 4 10629 19020 37560 19092 20400 31229 (4508,15) 
Instância 5 26910 57330 69615 63840 64860 72020 (5852,07) 
Instância 6 17625 45360 52800 35640 41280 67697 (8347,93) 
Instância 7 28442 70500 73755 69900 68220 86637 (7857,91) 
Instância 8 16191 43080 44880 37980 49680 50290 (6272,29) 
Instância 9 25553 57120 69960 51480 59400 81460 (7393,78) 
Instância10 36399 106020 129675 79020 75060 120480 (10643,23) 

Tabela 7-Resultados das diferentes abordagens de inicialização. 

Na Tabela 7 a primeira coluna tem os valores do limite inferior obtidos da secção 5.2 para efeitos de 

comparação. Realizaram-se 30 execuções da heurística de inicialização aleatória (com 30 sementes 

para o gerador de números aleatórios) e calculou-se a média e desvio padrão (que está entre 

parêntesis). A Tabela 7 indica que, de modo geral, a inicialiação determinística 3 apresenta os 

melhores resultados, e por isso, foi escolhido como o método de inicialização a ser usado. A seguir 

apresentamos um diagrama assim como o pseudo-código. 

Algoritmo 4: Inicialização 

INICIO 

Custo = 0, 

FOR Todas prioridades k de 1 a 4, 

WHILE Existir intervenções na prioridade k 

Escolher a próxima Intervenção i com maior necessidade; 

  IF i tem precedente; 

   {Introduzir na solução actual todos precedentes de i;} 

   Introduzir i na solução actual; 

 END WHILE; 

END FOR; 
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Figura 5.4-Diagrama do algoritmo da heurística construtiva de inicialização. 

 

b) Pesquisa Local 
 

Depois da inicialização, o passo seguinte consiste no desenvolvimento da heurística que 

iterativamente faz alterações na solução actual de forma a melhorá-la. Diferente dos exemplos 

apresentados no Capítulo 2 de problemas da mochila e do caixeiro-viajante que têm uma vizinhança 

definida por poucos graus de liberdade (no caixeiro-viajante por exemplo é a troca de arestas). O 

problema desta tese é mais complexo porque apresenta várias movimentações possíveis que podem 

alterar a solução. Pode-se alterar uma solução através da troca da ordem na qual as intervenções 

são realizadas na mesma equipa, por tirar uma Intervenção de uma equipa para outra ou fazer 

alterações nos técnicos de uma equipa (por exemplo, trocar a equipa de um técnico, ou criar equipas 

com técnicos removidos de outras equipas). Através desta propriedade do problema desenvolveram-

se 5 maneiras possíveis de realizar a pesquisa local, estas estão divididas em duas partes: 

Chamamos movimentos às alterações menores que não alteram significativamente a solução, e 

denominamos perturbações àquelas que provocam grandes alterações na solução ou e que servem 

para se explorar novas regiões do espaço de soluções.  

Movimento 1: Troca de ordem das intervenções dentro de uma equipa. Esta troca é feita de forma 

determinística tentando-se introduzir as intervenções em todas posições possíveis (Ver Figura 5.5). 

Movimento 2: Esta alteração é semelhante à anterior mas as alterações são feitas de forma 

aleatória. Como as intervenções são escolhidas aleatoriamente testaram-se três valores para o 

número de alterações a efectuar em cada execução (Ver Tabela 8). Desta forma obteve-se três 

versões do movimento 2 a testar. 



 

45 
 

Na Figura 5.5 está representada uma troca de ordem. A Intervenção 1 (representada num dos 

quadrados marcados) antes era a primeira a ser executada na equipa formada pelos técnicos 1 e 2 

(representados em círculos). Na saída a Intervenção 1 passa a ser a quarta a ser realizada e a 

Intervenção 4 pssa para a primeira posição.  

 

Figura 5.5-Movimentos, troca de ordem de execução dentro da equipa. 

Perturbação 1: Esta perturbação envolve a troca da equipa de um técnico. Um técnico só troca de 

equipa quando a remoção na equipa actual não compromete as necessidades das intervenções 

realizadas por esta equipa. Por outro lado um técnico só troca de uma equipa para outra quando 

ambas as equipas são formadas no mesmo dia. Esta perturbação por si só não altera o valor da 

função objectivo de uma solução, mas permite a exploração de novas regiões de soluções com o 

recurso aos movimentos. Esta perturbação tenta trocar dois técnicos seleccionados aleatoriamente 

até conseguir executar uma troca. 

 

Figura 5.6-Perturbação 1, troca de técnicos entre equipas. 

Na Figura 5.6 o técnico 2 troca de equipa. Convêm realçar que esta troca só é realizada quando o 

técnico 1 (que permanece na equipa) tem capacidade suficiente para realizar as intervenções 1, 2, 3 

e 4.  
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Perturbação 2: Gerar nova equipa. Esta perturbação procura um técnico livre ou um técnico em 

excesso nas equipas já formadas. Se o encontrar, então cria-se uma nova equipa com ele. Tal como 

a perturbação anterior, a Perturbação 2 não altera o valor da função objectivo mas contribui para 

explorar novas soluções melhores (ver Figura 5.7). Tal como no caso anterior, o exemplo ilustrado na 

Figura 5.7 só é executado quando o técnico 1 tem capacidade suficiente para realizar as 

intervenções 1,2,3 e 4. Assim, tal como a perturbação anterior, esta tenta procurar os técnicos 

aleatoriamente até conseguir criar uma equipa com um deles. 

 

Figura 5.7-Criação de nova equipa. 

Perturbação 3: Troca da equipa duma Intervenção. Esta é a perturbação que faz grandes alterações 

na solução. Só com esta perturbação é que se consegue tirar maior partido das outras perturbações. 

Esta perturbação só é executada quando a nova equipa tem técnicos com capacidade suficiente para 

realizar a Intervenção em questão.  

A Figura 5.8 ilustra a troca de equipa da Intervenção 3, neste caso a segunda equipa tem capacidade 

suficiente para realizar a Intervenção 3. 

Com 3 perturbações e 4 movimentos (movimento 2 tem 3 versões) criou-se vários arranjos num total 

12 algoritmos possíveis, onde executa-se um movimento e uma perturbação sequencialmente. Cada 

algoritmo foi executado durante 20 minutos. Os resultados estão apresentados na Tabela 8. Note que 

na Movimento 2 que faz trocas aleatórias estabeleceu-se três limites para testes em que n 

representa o número de intervenções da Instância. 
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Figura 5.8-Troca de equipa por uma Intervenção. 

 Movimento 1  Movimento 2  

  n n/2 2n 
Perturbação 1 Algoritmo 1 Algoritmo 4 Algoritmo 7 Algoritmo 10 
Perturbação 2 Algoritmo 2 Algoritmo 5 Algoritmo 8 Algoritmo 11 
Perturbação 3 Algoritmo 3 Algoritmo 6 Algoritmo 9 Algoritmo 12 

Tabela 8-Diferentes algoritmos de pesquisa local testados. 

Testando cada um destes algoritmos para 30 sementes de números aleatórios nas 10 primeiras 

instâncias, obteve-se a Tabela 9 apresentada na página seguinte. 

A primeira linha é o valor da solução inicial obtida depois da inicialização. Seguidamente, por cada 

par de linhas estão os resultados de cada algoritmo, em que a primeira é a média (dos 30 resultados) 

e a segunda é o desvio padrão. A partir destes resultados concluímos que a maioria dos algoritmos 

não consegue melhorar significativamente a solução e muitos nem introduzem qualquer melhoria na 

solução inicial. Contudo, é interessante observar que todos os algoritmos que envolvem a 

Perturbação 3 (algoritmos 3, 6 e 9) conseguem produzir algumas melhorias. Neste ponto concluímos 

que pelo menos a Perturbação 3 é indispensável. 
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Media/Desvio Inst. 1 Inst. 2 Inst. 3 Inst. 4 Inst. 5 Inst. 6 Inst. 7 Inst. 8 Inst. 9 Inst. 10 

Inicial 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
Algoritmo 1 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 2 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 3 2340 6240 20400 17348,4 63609,6 35640 69900 37933,7 51312,1 78952,3 
  (0) (0) (0) (1653,40) (889,84) (0) (0) (212,23) (512,61) (281,30) 
Algoritmo 4 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 5 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 6 2421 6240 20400 18158,4 63728,6 35640 69844,3 37946,4 51480 79000,6 
  (0) (0) (0) (1299,08) (613,44) (0) (306,72) (140,65) (0) (109,54) 
Algoritmo 7 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 8 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 9 2489 6240 20400 17514,8 63518,4 35640 69816,3 37900,4 51297,07 78945,3 
  (86,83) (0) (0) (1685,72) (1226,65) (0) (460,08) (289,15) (677,43) (285,42) 
Algoritmo 10 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 11 2340 6240 20400 19092 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
Algoritmo 12 2371,3 6240 20400 18286,3 63686,3 35598,1 69844 37915,5 51480 79020 
  (71,55) (0) (0) (1291,27) (647,69) (230,04) (306,72) (353,28) (0) (0) 

 

Tabela 9-Resultados dos 12 algoritmos para 5 instâncias.
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Para se decidir quais das perturbações ou movimentos devem ser descartadas no algoritmo final, 

decidiu-se juntar todas as perturbações e movimentos num único algoritmo. Este algoritmo junta 

todas as perturbações e movimentos num ciclo While que termina ao fim de 20 minutos (tempo de 

execução segundo as regras do cuncurso). Esta é uma simples heurística de pesquisa local. Com 

base nestas experiências, chegou-se à conclusão que se consegue obter bons resultados com a 

interacção entre os movimentos e perturbações. A seguir tentou-se remover uma das perturbações 

ou movimentos e testar o comportamento do algoritmo (apenas não se tentou remover a Perturbação 

3 porque como vimos ela é indispensável). Ao retirar os movimentos 1 e 2, observou-se que os 

resultados permaneceram praticamente inalterados. Isto ocorreu porque para todas instâncias, em 

média cada Intervenção tem um tempo de 60 unidades, como cada dia tem 120 unidades a maioria 

das equipas realiza apenas duas intervenções, e nestas condições a troca da ordem de execução 

(movimentos 1 e 2) não exerce grandes alterações na função objectivo. 

Da heurística de pesquisa local removeram-se os movimentos e executou-se apenas com as 

perturbações, ficando o algoritmo tal como representado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9- Algoritmo inicial envolvendo as perturbações. 

 

Os testes foram feitos apenas para as 5 maiores das 10 primeiras instâncias, em execuções de 20 

minutos para cada semente de números aleatórios, e 30 sementes para cada Instância. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 10. 
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 Inst 5 Inst 6 Inst 7 Inst 8 Inst 9 Inst 10 

Melhor Roadef 28845 18795 30540 16920 27692 38296 
Inicial 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
Média 39014,2 28704,1 46815 34550,4 49200 59575,3 
Desvio (1401) (369) (0) (613) (0) (76) 
Mínimo 36240 27990 46815 33180 49200 59295 
Limite Inferior 26910 17625 28442 16191 25553 36399 

Tabela 10-Resultados da Pesquisa Local. 

A terceira linha da Tabela 10 (Média) dá-nos a média dos valores obtidos nas 30 execuções do 

algoritmo. Calculou-se igualmente o desvio padrão para dar uma ideia da “robustez” do modelo. A 

penúltima linha apresenta o valor mínimo obtido das 30 execuções. Estes resultados são melhores 

relativamente aos obtidos pelos 12 algoritmos antes testados (ver Tabela 9), mas ainda se encontram 

distantes tanto do valor do Limite Inferior (última linha) como do melhor resultado do concurso 

(primeira linha). Os valores da primeira linha (Melhor Roadef) são os melhores resultados obtidos 

pelos concorrentes. Estes concorrentes foram qualificados para a fase final do concurso, conforme 

publicados no final do concurso (Ver anexos A e B). Uma vez que os resultados obtidos estão longe 

de ser aceitáveis, decidiu-se propor outras heurísticas mais sofisticadas. 

 

 

c) Arrefecimento Simulado 
 

Uma das maiores dificuldades no desenho deste tipo de heurísticas é de arranjar uma maneira eficaz 

de escapar do óptimo local (ver Capítulo 3). Os componentes que permitem realizar esta tarefa no 

algoritmo são as perturbações 1 e 2. Mas estas têm restrições impostas, por exemplo, só se pode 

remover um técnico de uma equipa quando deixar a equipa com capacidade suficiente para realizar 

as intervenções nelas afectadas, e sempre que isto não se verifica estas perturbações não são 

executadas. Por isso o algoritmo pode ficar impossibilitado de escapar do óptimo local por causa 

desta restrição. Neste tipo de situações é necessário usar algum método eficaz para escapar do 

óptimo.  

 

O Arrefecimento Simulado (AS) é um método que produz bons resultados quando o problema tem 

muitas restrições e encontra muitos óptimos locais. Uma vez que o nosso problema apresenta esta 

configuração particular, o algoritmo generalizado apresentado no Capítulo 3 teve de ser adaptado ao 

PETIET. A seguir apresentamos o pseudo-código e um diagrama do algoritmo adaptado. 
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Figura 5.10-Arrefecimento simulado adaptado ao PETIET. 

 

Na Figura 5.10 a parte do algoritmo que está representada com fundo amarelo é a que corresponde 

ao arrefecimento simulado. No processo de pesquisa introduz-se a Perturbação 3, e usam-se as 

perturbações 1 e 2 fora para obter movimentos para novas regiões. Não se descartaram estas 

perturbações porque notou-se um deterioramento na qualidade das soluções quando elas não eram 

tidas em consideração em experiências preliminares. Desta forma, as perturbações 1 e 2 

encarregam-se de fazer alterações nas equipas (movimentação de técnicos) e o AS (com a 

perturbação 3 incorporada) faz alterações relativas às intervenções (movimentação de intervenções 

entre as equipas). Convêm realçar que este algoritmo tem mais parâmetros a definir, tanto na 

condição de término (antes de sair do algoritmo) que é 20 minutos como no número de iterações 

(antes de actualizar a temperatura) e finalmente quando se atinge a temperatura final (antes das 

perturbações 1 e 2).  

A seguir apresentamos simplificadamente o pseudo-código e os resultados deste algoritmo para as 5 

instâncias referidas na Tabela 11. No pseudo-código os valores dos dois limites n1 e n2 já 

destacados foram calculados por testar vários valores para diversas instâncias, e usou-se os que 

garantiram melhores resultados. 
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Algoritmo 5: Arrefecimento Simulado 

Inicializar X;  

WHILE tempo não atingir o limite, 

 Inicializar Temperatura; 

FOR n1 iterações; 

  Actualizar Temperatura; 

  WHILE n2 iterações sem melhoria da solução X; 

Gerar nova solução X’ usando perturbação3; 

   Aceitar ou rejeitar X’ de acordo com a equação 3.1; 

   IF X’ for melhor que X 

    X=X’; 

END WHILE;  

END FOR; 

Perturbação 1; 

Perturbação 2; 

END WHILE; 

Retornar X; 

 

 

 Inst 5 Inst 6 Inst 7 Inst 8 Inst 9 Inst 10 
Melhor Roadef 28845 18795 30540 16920 27692 38296 
Inicial 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
Arref Simulado 41280 31680 45396,1 35280 48900 56784,3 
Desvio (0) (0) (460) (0) (0) (460) 
Mínimo 41280 31680 45060 27495 48900 56280 
PL 36240 27990 46815 33180 49200 59295 
Limite Inferior 26910 17625 28442 16191 25553 36399 

Tabela 11-Resultados do Arrefecimento Simulado. 

 

De acordo com a Tabela 11, podemos observar que com o Arrefecimento Simulado conseguiram-se 

melhores resultados nas instâncias maiores quando comparadas coma a pesquisa local (penúltima 

linha), também observamos melhores desvios padrão. Contudo, é necessário realçar que na 5ª e 6ª 

instâncias observou-se uma deterioração relativamente ao algoritmo anterior. Esta inconsistência é 

comum surgir quando se trata de heurísticas, um algoritmo pode obter melhores resultados em 

maiores instâncias mas piores em menores. Dada a inconsistência dos resultados obtidos pelo AS, 

decidiu-se testar outra abordagem heurística. 

 

d) Pesquisa Local com Reinicialização 
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Uma alternativa ao Arrefecimento Simulado é a Pesquisa Local com Reinicialização (PLR) (ver 

Capítulo 3). A PLR, da mesma forma que o Arrefecimento Simulado, teve de ser adaptado ao 

PETIET.  

Como especificado no Capítulo 3, a reinicialização precisa de incluir algum carácter aleatório para 

garantir a exploração de novas regiões no espaço de soluções admissíveis. Isto foi obtido com 

algumas alterações no algoritmo de inicialização.  

 

Figura 5.11-Exemplos de melhores inicializações que variam de acordo a Instância. 

 

A Figura 5.11 mostra duas instâncias diferentes (dadas na entrada) com as respectivas inicializações 

óptimas (na saída). Na primeira Instância, cada Intervenção tem uma duração de uma unidade de 

tempo (os valores escritos por cima de cada Intervenção). As Intervenções 1, 2, 3 e 4 têm 

respectivamente prioridade 1, 2, 3 e 4. A maneira óptima de inicializar a primeira Instância está 

apresentada à direita: 1, 2, 3, 4, (Z=119). Mas na segunda Instância a Intervenção de Prioridade 1 

tem uma duração de 3 unidades de tempo. Se usamos a mesma regra aplicada na Instância anterior 

(na ordem 1, 2, 3, 4) obteremos uma função objectivo Z=166, ao passo que na ordem apresentada 

(2, 1, 3 e 4) obtêm-se Z=152. À partir deste exemplo, concluímos que a melhor ordem de 

inicialização depende da Instância, num total de 24 permutações possíveis (4!). Decidiu-se escolher 

em cada inicialização uma ordem aleatória de cada uma destas 24 permutações. Usando esta 

abordagem o algoritmo irá explorar regiões diferentes cada vez que for reinicializado, e tornar-se-á 

mais versátil para os diferentes problemas que podem surgir. 

Outra alteração realizada foi na escolha de técnicos para se formar uma equipa. Na formação de 

uma equipa em cada dia para realizar uma Intervenção, os técnicos eram introduzidos em ordem 

(conforme dados na Instância), até que se obtenha capacidade suficiente para executar a 

Intervenção. Por exemplo, o Técnico 1 é sempre o primeiro a ser seleccionado em cada dia, e as 

equipas formadas terão um carácter determinístico. Para introduzir alguma aleatoriedade decidiu-se 
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fazer esta escolha de forma aleatória. Esta alteração é importante porque garantirá que sempre que 

se executar o algoritmo com sementes diferentes as equipas serão sempre diferentes.  

Introduzindo estas alterações na inicialização gerou-se um novo algoritmo cujo diagrama simplificado 

e pseudo-código está apresentado a seguir: 

 

Figura 5.12-Pesquisa Local com Reinicialização adaptado ao PETIET. 

Algoritmo 5: Pesquisa Local com Reinicialização 

Inicializar X; 

Y=X;  

WHILE tempo não atingir o limite, 

WHILE n1 iterações sem melhoria de Y; 

  WHILE n2 iterações sem melhoria da solução X; 

Gerar nova solução X’ usando perturbação3; 

   IF X’ for melhor que X 

    X=X’; 

END WHILE; 

IF X é melhor que Y; 

   Y=X; 

Perturbação 1; 

Perturbação 2;  

END WHILE; 

Reinicializar; 

END WHILE; 

Retornar Y; 
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Na Figura 5.12 está ilustrado a adaptação realizada do algoritmo de PLR. Assim como no AS os 
valores dos limites n1 (limite de iterações) e n2 (limite para reinicialização) foram calculados por meio 
de testes sucessivos. Este algoritmo foi executado em 20 minutos para cada uma das 30 sementes 
nas 5 instâncias de teste. Os resultados estão apresentados na Tabela 12, junto com os resultados 
obtidos pelos algoritmos anteriores para efeitos de comparação. 

 

 Inst 5 Inst 6 Inst 7 Inst 8 Inst 9 Inst 10 

Melhor Roadef 28845 18795 30540 16920 27692 38296 
Inicial 63840 35640 69900 37980 51480 79020 
Média 31236,4 21576,1 40116,7 23115,4 34056,8 52348,1 
Desvio (321) (677) (933) (421) (1647) (363) 
Mínimo 30660 20775 39000 22620 32280 51720 
PL 36240 27990 46815 33180 49200 59295 
Arref Simulado 41280 31680 45060 27495 48900 56280 
Limite Inferior 26910 17625 28442 16191 25553 36399 

Tabela 12-Resultados da pesquisa local com reinicialização. 

Os resultados do algoritmo de PLR são claramente melhores que o AS e a pesquisa local, e por isso 

são considerados uma boa aproximação da solução óptima. A seguir apresentamos os resultados 

finais para todas instâncias testadas: 
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  Inst1 Inst2 Inst3 Inst4 Inst5 Inst6 Inst7 Inst8 Inst9 Inst10 Inst11 Inst12 Inst13 Inst14 

Nº de interv 5 5 20 20 50 50 100 100 100 100 200 300 400 400 
Limite inferior 2265 2055 11310 10629 26910 17625 28442 16191 25553 36399 32085 141296 14610 16635 
Média 2340 4755 13068,4 13620 31236,1 21576,6 40116,7 23115,5 34056,3 52348,7 58968,3 28989,1 34368,3 56382,1 
Desvio (0) (0) (1084,49) 0 (321,99) (677,87) (933,95) (421,33) (1647,87) (363,75) (107,33) (248,20) (775,83) (2593) 
Mínimo 2340 4755 11880 13620 30660 20775 39000 22620 32280 51720 58920 28680 33000 54480 
Menor Valor 2340 4755 11880 13452 28845 18795 30540 16920 27692 38296 34395 15870 16020 25305 

Tabela 13- Resultados Finais com a PLR 
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Observando os resultados de ambas as tabelas chegamos à conclusão que nas instâncias com 

menos de 20 intervenções (1 a 3) consegue-se encontrar o melhor valor obtido entre todos os 

concorrentes. Contudo, nas instâcias maiores, a diferença aumenta consideravelmente. 

A seguir a Figura 5.13 compara os resultados dos concorrentes com os obtidos pela PLR. A linha 

inferior em azul representa o melhor valor obtido pelos concorrentes para cada Instância (o menor 

valor), a linha em vermelho representa o pior valor obtido (o maior), e o espaço entre estas linhas em 

amarelo é o intervalo no qual se encontram os resultados dos concorrentes. Estes resultados foram 

obtidos a partir do site do concurso (Roadef, 2008) Os resultados da PLR estão representados em 

barras azuis.  

Por um lado, desta figura concluímos que em todas instâncias testadas conseguiu-se resultados 

dentro da gama (em amarelo) dos obtidos pelos concorrentes apurados para a fase final do 

concurso. Por outro lado estes concorrentes são apenas os apurados para a fase final do concurso e 

não todos os que concorreram, por isso podemos afirmar que estes resultados mostram-se capazes 

de superar muitos outros, e servem de um excelente apoio ao supervisor do grupo no desempenho 

da sua função, e contribuindo para redução dos custos da empresa. Com estes resultados significa 

que poderíamos ter sido selecionados para a fase final do concurso. 

 

Figura 5.13-Localização dos resultados na região das soluções dos concorrentes. 
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6. Conclusões. 
 

 

 

 

O problema de optimização descrito nesta tese consiste na afectação de um conjunto de 

intervenções a equipas de técnicos previamente formadas de modo que se minimize o valor de uma 

determinada função objectivo. Esta tese descreve vários métodos exactos e aproximados com vista 

na resolução do problema.  

Os resultados obtidos mostraram que a abordagem exacta só foi capaz de resolver instâncias de 

pequenas dimensões, o que é insuficiente para resolver problemas reais. É importante dizer que 

ainda se poderia explorar melhor o método exacto de forma a resolver casos maiores, mas uma vez 

que o concurso apresenta instâncias de elevado grau de dificuldade decidiu-se não explorá-las. 

Contudo o uso do método exacto para resolver o relaxamento do problema original foi útil para 

obtever um limite inferior que foi usado para avaliar os resultados das heurísticas. 

As três seguintes abodargens heurísticas foram desenvolvidas e testadas:  

• Pesquisa Local: É uma simples heurística que executa uma rápida pesquisa aleatória da 

melhor solução dentro de uma dada vizinhança.  

• Arrefecimento Simulado: Esta é uma heurística mais desenvolvida que a anterior pois faz 

uma pesquisa “mais inteligente” envolvendo um mecanismo para escapar dos óptimos locais.  

• Pesquisa Local com Reinicialização: Este algoritmo é uma boa alternativa ao Arrefecimento 

Simulado, pois usa a reinicialização como maneira de escapar do óptimo local. A 

aleatóriedade introduzida no processo favorece a expansão em diferentes regiões.  

O método de Pesquisa Local com Reinicialização foi o mais eficaz nas instâncias com até 50 

intervenções, chegando a atingir o melhor resultado obtido pelos concorrentes do concurso da 

ROADEF. Uma componente especialmente útil no algoritmo foi a reinicialização, combinada com 

vários aspectos aleatórios no processo de pesquisa, que desempenhou um papel importante no 

algoritmo. Contudo, os resultados indicam que o algoritmo apresenta problemas de escalabilidade 

relativamente ao tamanho do problema visto que se verificou um desempenho inferior nas instâncias 

com maiores dimensões. 
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Os resultados do algoritmo servirão de apoio ao supervisor do grupo para realizar os 

escalonamentos. Uma vez que os resultados foram obtidos em apenas 20 minutos (tal como definido 

pelas regras da ROADEF) concluimos que as heurísticas testadas conseguem uma aproximação 

bastante razoável ao óptimo que consequentemente irão contribuir para a diminuição dos custos da 

empresa. Embora se poderia executar o algoritmo por mais tempo para obter melhores resultados, 

esta solução deixaria de ser viável em termos da necessidade de se obter uma resposta em tempo 

razoável. Por isso pode-se considerar razoável que num dia de trabalho o supervisor espere 20 

minutos pelos resultados do escalonamento que, embora não correspondam ao óptimo são uma boa 

aproximação e servem de base para realizar as suas funções. 

Por um lado, ao comparar os valores, observamos que para todas as instâncias testadas os 

resultados obtidos encontraram-se dentro da gama dos obtidos pelos concorrentes que foram 

apurados para a fase final do concurso (ver Figura 5.13). Isto é particularmente importante tendo em 

conta que os concorrentes usaram as mais variadas heurísticas e métodos mais complexos para 

obter melhores resultados. Por outro lado, deve ter-se em consideração que se trata de uma 

comparação com os resultados obtidos por equipas de investigadores e especialistas nesta área. Por 

este facto, consideramos os nossos valores como bastante satisfatórios. Contudo, acreditamos que 

ainda é possível melhora-los com outras abordagens heurísticas mais sofisticadas. 

Para pequisas futuras propomos o teste de uma heurística que use abordagem populacional, como 

por exemplo os algoritmos evolutivos. Uma abordagem populacional evitaria usar-se várias soluções 

com o mesmo valor do objectivo em cada geração da população, e desta forma estender cada vez 

mais o processo de procura no espaço de soluções.  

A Pesquisa Tabu é outra alternativa a testar. Esta heurística guarda determinados movimentos 

considerados proibidos, que pode tornar-se útil para distinguir soluções já encontradas.   
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Anexos 
 

 

 
A.1 Resultados dos participantes do concurso para as 14 instâncias 

testadas. 

Team Inst1 Inst 2 Inst 3 Inst 4 Inst 5 
roadef01 3540 4755 17040 15432 38700 
roadef02 2625 4755 13560 13620 33480 
roadef05 2550 4755 13560 13452 33390 
roadef08 2340 4755 11880 13452 29355 
roadef11  PB-

NoOutput  
 PB-

NoOutput  
15495 15600 36300 

roadef15 2550 4755 12600 14040 33360 
roadef22 2550 4755 15540 14460 38700 
roadef24 2550 4755 15540 14040 34740 
roadef25 2340 4755 11880 14040 29700 
roadef26 3540 5940 15540 14460 35160 
roadef28 2340 5580 12600 13620 30150 
roadef34 2340 4755 11880 14760 33480 
roadef36 2340 4755 11880 13452 33480 
roadef41 2340 4755 11880 13452 28845 
roadef42 2340 4755 11880 13452 28920 
roadef43 2340 4755 11880 13452 28845 
roadef44 2340 4755 11880 13452 28845 
      
Mínimo 2340 4755 11880 13452 28845 
Mâximo 3540 5940 17040 15600 38700 
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Team Inst 6 Inst 7 Inst 8 Inst 9 Inst 10 
roadef01 25050 33960 24000 31680 48600 
roadef02 23640 32220 20160 28740 40140 
roadef05 22155 31260 PB-

Checker 
29700 40140 

roadef08 20775 32100 17587 28068 40350 
roadef11  PB-

NoOutput  
34410 22170  PB-

NoOutput  
 PB-

NoOutput  
roadef15 21270 32520 19380 28700 42960 
roadef22 25050 44820 24930 44715 60176 
roadef24 25815 36480 23850 33960 46080 
roadef25 18795 30540 20100 28020 38296 
roadef26 27690 32954 23775 32480 44120 
roadef28 20280 32520 18960 29328 40650 
roadef34 20475 33360 21180 30000 46860 
roadef36 19710 30540 20100 28020 38580 
roadef41 18795 32940 17355 27984 39510 
roadef42 18795 32520 17355 28020 39080 
roadef43 18795 31560 16920 28020 39000 
roadef44 18870 30840 17355 27692 40020 
      
Minimo 18795 30540 16920 27692 38296 
Maximo 27690 44820 24930 44715 60176 

 

Team Inst 11 Inst 12 Inst 13 Inst 14 
roadef01 51960 27060 26100 36555 
roadef02 45840 20640 20220 71025 
roadef05 PB-

Checker 
PB-

Checker 
PB-

Checker 
PB-

Checker 
roadef08 44430 20220 19545 36870 
roadef11 50415 24585 32160  PB-

NoOutput  
roadef15 46995 19890 20340 30360 
roadef22 83400 31770 40620 55560 
roadef24 58440 25920 29115 41475 
roadef25 34395 15870 16020 25305 
roadef26 48135 25740 25485 51465 
roadef28 34710 17970 18060 26115 
roadef34 44040 21240 20700 34155 
roadef36 38925 18120 17220 31935 
roadef41 38400 22320 20160 27090 
roadef42 123210 21000 22080 26250 
roadef43 49380 PB-

Checker 
17700 27435 

roadef44 43860 20655 20565 26025 
     
Minimo 34395 15870 16020 25305 
Maximo 123210 31770 40620 71025 
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A.2 Classificação dos Concorrentes do Concurso 

1. Team roadef28: Cor HURKENS  

Department of Mathematics and Computer Science of the Eindhoven, University of Technology, The 
Netherlands 

2. Team roadef25: Bertrand ESTELLON, Frédéric GARDI, Karim NOUIOUA  

LIF Marseille, France 

3. Team roadef36: Jean-François CORDEAU, Gilbert LAPORTE, Federico PASIN, Stefan ROPKE  

HEC Montréal, Canada 

4. TeamJ roadef44: Sylvain BOUSSIER (1), Hideki HASHIMOTO (2), Michel VASQUEZ (1).  

(1) LGI2P, Ecole des Mines d'Alès, France 

(2) Kyoto University, Department of Applied Mathematics and Physics, JAPAN 

5. Team roadef34: Sebastian POKUTTA (1), Gautier STAUFFER (2)  

(1) MIT Operations Research Center, U.S.A. 

(2) MIT Mathematics department, U.S.A. 

6. TeamJ roadef08: Peter KORTEWEG  

Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology, The 
Netherlands 

7. Team roadef41: Eelco KUIPERS  

The Netherlands 

8. Team roadef42: Axel BLOEMEN  

The Netherlands 

9. Team roadef22: Marc-Antoine BORYCZKA  

France 

10. Team roadef24: Iván DOTÚ (1), Pascal VAN HENTENRYCK (2), Álvaro DEL VAL (1)  

(1) Universidad Autonoma de Madrid, Spain 

(2) Brown University, Providence, RI, U.S.A. 

11. Team roadef26: Haris GAVRANOVIC  

Faculty of Science, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
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A.3 Enunciado original do problema. 
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