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Resumo 

Nesta dissertação estudamos a possibilidade de generalizar um modelo mono-objetivo a um 

problema de partição multi-objectivo e mostrar a razão pela qual os algoritmos exatos não são 

eficientes para a resolução do problema. O modelo matemático estudado trata-se de uma versão 

modificada de um modelo mono-objetivo de Mehrotra [17] e aplicado ao caso biobjetivo utilizando o 

método ε-constraint. Da investigação realizada conclui-se que o modelo multiobjetivo exato estudado 

não se adequa à resolução do problema devido não só á elevada exigência computacional 

necessária para correr o modelo, como também à dificuldade de garantir as restrições fundamentais 

de integralidade, de contiguidade e de ‗‘ausência de buracos‘‘. O algoritmo de Kruskal aplicado ao 

problema de partição multiobjetivo apresenta resultados satisfatórios, conseguindo garantir as 

restrições gerais de contiguidade e integralidade, sem ser necessário um elevado esforço 

computacional, com tempos de execução muito reduzidos quando comparados com o método exato.  

 

Abstract  

In this thesis we study the possibility of generalizing a mono-objective model to a multiobjective 

partition problem and show the reason why exact algorithms are not efficient in solving the problem. 

The mathematical model studied is a modified version of a mono-objective model from Mehrotra [17] 

and applied to the biobjetive case using the ε-constraint method. Research conducted concludes that 

the studied multiobjective model is not suitable to solve the problem due not only to the high 

computational requirements needed to run the model, as well as the difficulty of ensuring the 

fundamental constraints of integrality, contiguity and ―absence of holes'''. Kruskal's algorithm applied to 

multiobjective partitioning problem shows satisfactory results, managing to secure the general 

constraints of contiguity and integrality without requiring a high computational effort, with very low 

execution times compared with the exact method. 
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1 Introdução 

Os problemas de partição multiobjectivo têm vindo a adquirir grande importância e começam a ser 

utilizados em diversas áreas como forma de tornar mais eficaz e eficiente a tomada de decisão 

nessas mesmas áreas. Este problema resulta da necessidade de se proceder a uma partição de um 

determinado conjunto (que pode ser um território, um grupo de pessoas, etc.) segundo vários 

objetivos que, em geral, estão em conflito. Os problemas deste tipo são normalmente modelados 

através da partição de um grafo em subgrafos conexos. Assim, o grafo que representa o conjunto em 

estudo, digamos o território, é constituído por vértices, que representam as unidades territoriais 

elementares, e por arestas, que representam as fronteiras entre estas unidades elementares. Os 

subgrafos resultantes da partição representam uma partição e são frequentemente designados por 

clusters. 

Os trabalhos realizados nesta área apresentam algumas limitações. A mais comum está 

relacionada com o tempo de computação. Nos problemas mais pequenos é possível utilizar métodos 

exatos e ainda assim chegar a uma solução ótima num tempo relativamente baixo. No entanto, nos 

problemas de maiores dimensões, que representam a maior parte dos problemas encontrados na 

literatura, torna-se impeditivo a utilização de métodos exatos que não conseguem obter soluções num 

tempo considerado aceitável, sendo necessário a utilização de heurísticas e meta-heurísticas que não 

garantem que as soluções obtidas resultantes sejam ótimas. Outra limitação frequente está 

relacionada com as restrições necessárias para a formação correta dos clusters, nomeadamente as 

restrições de contiguidade e as restrições relativas à prevenção de obtenção de soluções com zonas 

embutidas, também conhecidas como ―ausência de buracos‖. Na maioria dos casos, a contiguidade 

pode ser garantida através da aplicação de heurísticas construtivas. A ausência de buracos, por outro 

lado, raramente é garantida, talvez por ser um fenómeno pouco frequente e por vezes não muito 

limitativo. No entanto, há autores que consideram esta restrição como imperativa. A implementação 

destas restrições pode dificultar a resolução deste tipo de problemas ao nível computacional. Para 

além destas duas limitações, que dizem respeito às restrições a maioria dos trabalhos que se 

encontram na literatura utilizam apenas uma função objetivo. Na maioria das situações de decisão 

reais, os problemas são por natureza multidimensionais e uma modelação multiobjectivo adequa-se 

melhor nestes casos. Muitas vezes o trabalho preliminar do analista, após a fase de modelação, 

consiste em conceber e aplicar um algoritmo para gerar parte ou mesmo a totalidade das soluções 

não dominadas [1]. Entende-se por solução não dominada aquela que é melhor que as outras em 

pelo menos um objetivo, não sendo pior em nenhum dos restantes. 

Uma das aplicações mais conhecidas dos problemas de partição multiobjectivo de um território 

consiste na definição de círculos eleitorais, tal como no caso dos Estados Unidos da América, onde 

se pretende evitar a manipulação dos distritos com vista a dar vantagem a um determinado partido 

durante as eleições [2–6]. Este fenómeno é chamado Gerrymandering, o nome surgiu quando em 

1812 o governador do estado do Massachusetts tirou partido da redefinição dos distritos do seu 

Estado para ganhar vantagem nas eleições, resultante dessa redefinição alguns distritos ficaram com 

formas pouco regulares e dizia-se na altura que um dos distritos na área de Boston tinha uma forma 



 

 
8 

que se assemelhava a uma Salamandra, juntando o nome do governador, Gerry e o animal ao qual 

se assemelhava o distrito, Salamandra, surgiu ao termo Gerrymandering. 

Além da definição de círculos eleitorais que é o problema mais comum na literatura, também se 

encontram muitos estudos sobre diversos temas como a definição de zonas ou distritos escolares [7], 

[8], de reservas marinhas [9], de redes de distribuição de energia elétrica [10] e de zonas comerciais 

atribuídas a vendedores [11], [12]. Todos estes problemas têm em comum uma necessidade de 

alterar as fronteiras do território em estudo com o objetivo de otimizar determinados objetivos. 

Atualmente no contexto nacional existe um problema interessante para a aplicação dos modelos 

territoriais de partição multiobjectivo, trata-se do caso da fusão/extinção das freguesias de cada 

município. Neste caso, as freguesias de cada município são as unidades territoriais, os objetivos e 

restrições de agregação são diversos e estão definidos no decreto de Lei nº 22/2012 [13]. Esta 

intervenção procura melhorar a eficiência da alocação de recursos, aumentando a área de 

abrangência de cada autarquia.  

Na presente data já foi definida e implementada a nova estrutura das freguesias dos municipios 

portugueses. No caso do municipio Lisboa, a fusão possibilitou uma passagem de 53 para 24 

freguesias, como definido no decreto de Lei nº 56/2012 [33]. Posteriormente foi definida a 

restruturação das restantes freguesias no decreto de Lei nº 11-A/2013 [14]. Apesar de na maioria dos 

casos as alterações terem sido efetuadas através da união de freguesias já existentes, a formação de 

novas freguesias pode resultar do corte de outras de maiores dimensões. Este último caso não é 

considerado neste estudo, que só contempla alterações efetuadas através do processo de fusão. 

A análise da literatura leva-nos a fazer a abordagem ao nosso problema à luz de três questões 

centrais: 

- Será que o modelo mono-objetivo pode facilmente generalizar-se ao caso multiobjectivo sem 

pôr em causa a própria definição dos clusters?  

- Se a primeira questão for resolvida ou se houver uma forma de contorná-la, será que 

existem algoritmos exatos eficientes para a resolução deste problema?  

- Será o modelo multiobjectivo de grande utilidade na prática e em situações de decisão em 

contexto real, onde podermos aplica-lo? 

 

Com vista a responder às questões temos como objetos de estudo: identificar, analisar e avaliar 

os diferentes métodos otimização multiobjectivo, relativamente ao esforço computacional necessário 

e à qualidade dos resultados obtidos; identificar os objetivos mais comuns na literatura e de que 

forma podem ser implementados no modelo; 

A estrutura da dissertação está dividida em 6 capítulos. No segundo capítulo é abordado o tema 

da otimização multiobjectivo; são apresentados os conceitos e as definições importantes desta área 

da Investigação Operacional (IO), tais como o espaço das soluções, soluções dominadas e não 

dominadas, e soluções suportadas e não-suportadas. Também é feita a distinção entre os problemas 

de partição de uma rede com e sem restrições. No terceiro capítulo é feita a revisão bibliográfica. Os 

trabalhos analisados são divididos no que diz respeito ao número de objetivos, se são mono ou 
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multiobjectivo, e em relação aos métodos utilizados, métodos exatos ou métodos aproximados, 

heurísticas e meta-heurísticas. No quarto capítulo é feito o estudo do modelo multiobjectivo na 

construção de clusters. São analisadas as possíveis limitações do modelo e são definidas qual a 

melhor forma de as ultrapassar. No quinto capítulo é feito o estudo dos algoritmos de Prim e de 

Kruskal para a construção da árvore de suporte máxima, e a aplicação destes mesmos algoritmos ao 

problema de partição multiobjectivo com restrições suplementares. No sexto capítulo, é feita a 

aplicação do algoritmo estudado no capítulo anterior a três casos de estudo e são analisados os 

resultados. E por fim no sétimo e último capitulo, são descritas as conclusões a que chegámos e é 

definido o seguimento que será dado ao trabalho no âmbito da dissertação. 
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2 Otimização multiobjectivo: conceitos e definições 

A otimização multiobjectivo é uma área da Investigação Operacional (ou IO) que considera múltiplos 

objetivos no apoio à tomada de decisão. É muito frequente depararmo-nos com problemas deste tipo 

no nosso dia-a-dia, tanto ao nível pessoal como profissional. Na maioria dos casos estas decisões, 

nomeadamente as de cariz pessoal, são tomadas de uma forma simplista. No entanto, quando se 

tratam de decisões de grande importância, em ambiente profissional, é recomendado que a decisão 

seja tomada com suporte num modelo formal, como seja o modelo de programação matemática. 

Nos problemas triviais, que estão sujeitos apenas a um objetivo de otimização, é possível 

encontrar uma boa solução utilizando as técnicas de otimização apropriadas, sem que seja 

necessária a intervenção de um decisor. No entanto, os problemas mais complexos, sujeitos a 

diversos objetivos com diferentes unidades de medida e em conflito entre si, necessitam da 

intervenção de decisores para estabelecer um compromisso entre os objetivos considerados, para 

que seja possível determinar a melhor solução. Neste caso, o nosso papel é gerar um conjunto de 

soluções não dominadas que serão posteriormente analisadas pelo decisor, a fim de determinar a 

solução que mais lhe agrada.   

2.1 O problema de otimização inteira multiobjectivo 

O problema de otimização multiobjectivo pode ser formulado da seguinte forma: 

max* 𝑓1(𝑥) = 𝑧1 + ; 

max* 𝑓2(𝑥) = 𝑧2 + ; 
.

.
 

max* 𝑓𝑘(𝑥) = 𝑧𝑘  + ; 

𝑠. 𝑎:       𝑥 ∈ 𝑋 

𝑥 ≥ 0 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 

 

Cada 𝑓𝑖(𝑥) representa uma função objetivo a ser maximizada, cujo valor depende da variável de 

decisão 𝑥 pertencente ao espaço das soluções admissíveis 𝑋.  

2.2 O espaço das soluções e o espaço dos objetivos 

Assim, ℝ𝒏 define o espaço das soluções, com 𝒏 igual ao número de variáveis de decisão, e com 

𝑿 ⊂ ℝ𝒏 a definir espaço das soluções admissíveis. Enquanto ℝ𝒌 representa o espaço dos objetivos, 

com 𝒌 igual ao número de objetivos e 𝒁 ⊂ ℝ𝒌 como a região dos objetivos composta pelas imagens 

das soluções admissíveis (Figura 1) [1], [15]. 
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Figura 1 – Espaços das soluções e espaço dos objetivos [15] 

 

2.3 Dominância, pontos não dominados e soluções eficientes 

Definições de dominância[15]: 

Definição 1 (Dominância). Considere-se 𝑧, 𝑧′ ∈ ℝ𝒌 dois vetores no espaço dos objetivos. 

Então 𝑧 domina 𝑧′ só e só se 𝑧 ≥ 𝑧′ e 𝑧 ≠ 𝑧′. i.e. 𝑧𝑙 ≥ 𝑧𝑙
′ para todo 𝑙 e 𝑧𝑙 > 𝑧𝑙

′ para pelo menos 

um 𝑙. 

Definição 2 (Dominância forte). Considere-se 𝑧, 𝑧′ ∈ ℝ𝒌 dois vetores no espaço dos objetivos. 

Então 𝑧 domina fortemente 𝑧′ só e só se 𝑧 > 𝑧′ e 𝑧 ≠ 𝑧′. i.e. 𝑧𝑙 > 𝑧𝑙
′ para todo 𝑙. 

Definição 3 (pontos não dominados). Considere-se 𝑧′ ∈ 𝑍. Então, 𝑧′ diz-se não dominado só 

se não existir outro 𝑧 ∈ 𝑍 tal que 𝑧 ≥ 𝑧′ e 𝑧 ≠ 𝑧′. Caso contrário 𝑧 é um ponto dominado. (Seja 

𝑁 o conjunto de todos os pontos não dominados). 

Definição 4 (Solução eficiente). Uma solução 𝑥′ ∈ 𝑋 é eficiente se e só se não existir outro 

𝑥′ ∈ 𝑋 tal que 𝐹(𝑥) ≥ 𝐹(𝑥′) e 𝐹(𝑥) ≠ 𝐹(𝑥′). Caso contrário 𝑥′ é ineficiente. 
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2.4 Soluções suportadas e não suportadas 

Um invólucro convexo de um conjunto 𝑆 no espaço Euclidiano é definido pela secção convexa mais 

pequena que contém 𝑆. Um invólucro convexo de um conjunto discreto 𝑍, 𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑍), é o conjunto de 

todas as combinações convexas dos seus pontos (|𝑍| = 𝑝). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑍) = {∑ 𝜆𝑖𝑧
𝑖:

𝑝

𝑖=1

 ∑ 𝜆𝑖 = 1,

𝑝

𝑖=1

 𝜆𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑖, … , 𝑝} 

 

Considere-se 𝑍≤ o invólucro convexo de 𝑍, então 𝑏𝑑𝑍≤ define o conjunto de pontos pertencentes à 

fronteira de 𝑍≤, e 𝑖𝑛𝑡𝑍≤ os pontos pertencentes ao seu interior [16]: 

Definição 1 (vetores suportados e não dominados). Um vetor 𝑧′ ∈ 𝑍  diz-se suportado e não 

dominado se e só se 𝑧′ ∈ 𝑁 e 𝑧′ ∈ 𝑏𝑑𝑍≤. 

Definição 2 (vetores não suportados e não dominados). Um vetor 𝑧′ ∈ 𝑍 diz-se não 

suportado e não dominado se e só se 𝑧′ ∈ 𝑁 e 𝑧′ ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑍≤. 

Definição 3 (vetores extremos suportados e não dominados). Considere-se 𝑧′ ∈ 𝑁 um vetor 

suportado e não dominado. Então, 𝑧′ é um vetor extremo suportado e não dominado se for 

um ponto extremo de 𝑍≤. Caso contrário é um vetor suportado não-extremo. 

 

2.5 O problema multiobjectivo de partição de uma rede com restrições 

suplementares 

Este tipo de problemas costuma ser abordado através da teoria dos grafos, com os vértices do grafo 

correspondendo à unidades territoriais consideradas, e com as arestas a representar as relações de 

fronteira entre unidades territoriais. Uma das versões trata-se do problema de partição de uma rede 

com restrições, um caso em que o problema é formulado com diversas restrições que apesar de 

poderem dificultar a resolução a nível computacional, garantem um elevado nível de flexibilidade ao 

analista para modelar o problema o mais próximo possível da realidade [17]. 

2.5.1 Tipos de restrições 

Os problemas de partição de uma rede com restrições utilizam algumas restrições gerais que 

procuram garantir a correta formação dos clusters, as restrições mais comuns são de contiguidade, 

integralidade e ―ausência de buracos‖. A contiguidade obriga a que um cluster seja contíguo, ou seja, 

tem se ser possível viajar entre dois pontos de um cluster sem ser necessário passar por outro cluster 

[18], [19]. A ausência de buracos impede a formação de soluções com zonas embutidas [20]. E a 

integralidade impede que uma unidade territorial faça parte de mais do que um cluster.  

Outro tipo de restrição muito comum nestes problemas são as restrições de capacidade. São 

restrições que podem limitar tanto o número de clusters existentes no plano como o número de 

unidades territoriais possíveis dentro de cada cluster [21]. 
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2.5.2 Tipos de objetivos 

Os problemas de partição territorial têm como finalidade agrupar um conjunto de unidades territoriais 

em clusters, este agrupamento é feito com base em diversos objetivos que são escolhidos pelos 

decisores de acordo com o propósito pretendido. Os objetivos mais frequentes utilizados na literatura 

são as seguintes: 

- Compacidade, os clusters formados têm uma forma geométrica compacta próxima de um 

circulo ou quadrado, é muito comum em problemas de definição de círculos eleitorais para evitar 

casos de ―gerrymandering‖ [5], [6], [22].  

- Homogeneidade, os clusters devem ter características semelhantes, a distribuição da 

população relativamente ao sexo, idade, etnicidade deve ser comum entre clusters, deve existir 

uma homogeneidade socioeconómica [11], [25]. 

- Similitude, os clusters formados não devem apresentar grandes desvios relativamente à sua 

configuração inicial antes do plano ter sido implementado. Isto é de especial importância em 

situações em que a reconfiguração dos clusters tenha grande impacto na suas administração, ou 

na vida dos seus habitantes [7], [12].  

2.5.3 Uma formulação de programação inteira biobjectivo do modelo mono-objetivo 

de A. Mehrotra   

Dado um grafo 𝐺 = 𝐺(𝑉, 𝐸) com 𝑛 vértices e pesos (coeficientes de ponderação) 𝑤𝑖𝑗  e 𝑐𝑖𝑗 nas arestas 

(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸, um cluster é um grupo de vértices e respetivas arestas que os ligam entre si. E o peso do 

cluster é dado pela soma dos pesos das arestas que pertencem ao cluster. O problema tem como 

objetivo fazer a partição dos vértices do grafo em clusters de forma a maximizar o peso total dos 

clusters. Seja 𝑦𝑖𝑗𝑘   uma variável binária com valor um se a aresta (𝑖, 𝑗) pertencer ao cluster 𝑘, e zero 

no caso contrário, o problema pode ser formulado da seguinte forma [17]:   

𝑍1 =  𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑖𝑗 × 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑗𝑘

 

𝑍2 = 𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑗𝑘

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑘

= 1,   𝑖 ∈ 𝑉, 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑥𝑖𝑘 , 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑥𝑗𝑘 , 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑥𝑖𝑘 + 𝑥𝑗𝑘 − 1, 

𝑥𝑖𝑘  ∈ *0,1+, 
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𝑦𝑖𝑗𝑘 ∈ *0,1+. 

A restrição ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑘 = 1 obriga cada vértice a pertencer apenas a um único cluster, de forma a 

cumprir as restrições de integralidade. As três restrições seguintes obrigam os vértices pertencentes á 

mesma aresta a fazer parte do mesmo cluster. As duas últimas restrições indicam que as variáveis 

são binárias. 

Neste caso é maximizada a função objetivo  𝑍1 enquanto a função 𝑍2 é utilizada como restrição 

de forma iterativa, cada vez que o modelo corre é incrementado um valor 𝜀 ao mínimo que a função 

𝑍2 pode tomar, desta forma obtemos várias combinações possíveis entre 𝑍1 e 𝑍2. Este método de 

otimização multiobjectivo é conhecido por 𝜀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 [1].  

 

2.6 O problema de partição de uma rede sem restrições 

O problema de partição de uma rede sem restrições trata-se de uma versão do problema formulada 

inicialmente por Grotschel and Wakabayashi [23]:  

𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑖𝑗

× 𝑥𝑖𝑗  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

𝑥𝑖𝑗 +  𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 ≤ 1 

𝑥𝑖𝑗 +  𝑥𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑘 ≤ 1 

𝑥𝑗𝑘 + 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 

𝑥𝑖𝑗  ∈ *0,1+. 

 

Seja 𝑥𝑖𝑗 é uma variável binária com o valor 1 se 𝑖 𝑒 𝑗 pertencerem ao mesmo cluster e valor 0 no 

caso contrário. A variável  𝑤𝑖𝑗 corresponde ao peso da aresta 𝑖, 𝑗. O objetivo é maximizar o peso de 

cada cluster, tal como no problema de partição de uma rede com restrições. A função objetivo está 

sujeita a 3 restrições triangulares que ditam as regras da formação de clusters, ou seja, se 𝑖 𝑒 𝑗 

pertencem ao mesmo cluster e 𝑖 𝑒 𝑘 pertencem ao mesmo cluster, então 𝑘 𝑒 𝑗 terão de pertencer ao 

mesmo cluster.  

Este problema, por ter menos variáveis e restrições torna-se mais leve, não exige tanto esforço 

computacional para ser resolvido. No entanto, é um problema pouco flexível, só adicionando um 

grande número de variáveis auxiliares é que será possível acrescentar algumas restrições aos 

clusters, nomeadamente uma restrição relativa ao número de clusters, que não está definido na 

formulação. 
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2.7 Conclusões 

Uma das finalidades da otimização multiobjectivo é construir um modelo de programação matemática 

capaz de gerar um conjunto de soluções não dominadas que serão posteriormente analisadas pelo 

decisor, facilitando a tarefa de tomada de decisão. São considerados dois tipos de modelos exatos 

para este fim, o problema de partição de uma rede com restrições, que exige um grande esforço 

computacional mas permite maior flexibilidade nas restrições utilizadas, e o problema de partição de 

uma rede sem restrições, que é mais limitado em relação às restrições mas é mais leve a nível 

computacional. Sabendo que para a correta formação de clusters é necessário que sejam garantidas 

as restrições gerais, de integralidade, contiguidade e ausência de buracos, é preferível trabalharmos 

apenas com o modelo de partição de uma rede com restrições, que entre os dois será aquele que dá 

maior flexibilidade, permitindo integrar as restrições. 

 

3 Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo será feita a revisão da literatura. O estudo dos trabalhos já realizados sobre o tema 

servirá para determinar qual a melhor abordagem a adotar na resolução do problema que temos em 

mãos. Para facilitar a análise da literatura, esta será dividida em subseções de acordo com o número 

de objetivos e com o tipo de métodos usados. Começando pelo caso mono-objetivo, temos a seção 

das heurísticas e meta-heurísticas, e a seção dos métodos exatos. E as mesmas subseções estão 

presentes para o caso multiobjectivo. 

3.1 Métodos exatos Mono-Objetivo 

Mehrotra & Trick (1998). Estes autores propõem uma formulação para a resolução de problemas de 

clustering com restrições de capacidade dos próprios clusters, através de um algoritmo de branch-

and-pricing. A formulação contempla um único objetivo, sendo este definido através de valores 

associados às ligações entre vértices. Estes valores são denominados pesos e o propósito da função 

objetivo é maximizar o peso total das ligações internas aos clusters. Segundo os autores a 

formulação pode ser usada tanto em problemas com restrições de capacidade como em problemas 

que não apresentam tais restrições. No entanto, são os com restrições de capacidade que exigem 

maior esforço computacional. São também estes objeto de estudo destes autores. O trabalho não 

teve nenhuma aplicação em concreto, porém, é testado em diversos conjuntos de instâncias já 

testadas por outros autores, como forma de comparar resultados [18]. 

Thomadsen & Larsen (2007). Os autores utilizam um algoritmo de branch-and-pricing para resolver 

um problema genérico de clustering numa rede com duas camadas. Este tipo de grafo apresenta dois 

subgrafos, a rede estrutural, composta pelos vértices e arestas pertencentes ao mesmo cluster, e a 

rede de acesso, composta pelas arestas que fazem a ligação intercluster e pelos hubs, vértices 

definidos como ponto de ligação entre clusters. O modelo matemático apresentado pelos autores tem 

como objetivo minimizar o custo das ligações entre os vértices do grafo composto pelos respetivos 
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subgrafos, tendo em conta as restrições de capacidade respetivas ao número de vértices por cluster 

e número total de clusters [28].  

Ji & Mitchell (2007). Estes autores utilizam um algoritmo de branch-and-pricing para resolver 

problemas de clustering com restrições relativas ao número mínimo de vértices presentes num 

cluster. Os autores demonstram a necessidade de utilizar uma metodologia planos de corte para 

resolver o problema e sugerem maneiras de adicionar o método à estrutura algorítmica do branch-

and-price. São utilizados três algoritmos heurísticos para gerar as colunas necessárias para o branch-

and-price, as heuristicas são utilizadas com uma determinada ordem, e só se uma não obtiver 

resultados satisfatórios é que se passa para a posterior. Esta metodologia é aplicada a problemas de 

grandes dimensões [21].  

3.2 Heurísticas e Meta-Heurísticas Mono-Objetivo 

Scheuerer & Wendolsky (2006). Os autores apresentam uma meta-heurística baseada no Scatter 

search, e aplicam-no a um problema p-median com restrições de capacidade. O problema tem como 

objetivo agrupar um conjunto de consumidores com determinadas procuras em p clusters, de forma a 

que a capacidade dos clusters não seja ultrapassada. O único objetivo em consideração é a distância 

dos consumidores aos centros de distribuição. A capacidade é tida como um a restrição rígida que 

tem de ser cumprida obrigatoriamente. Os resultados da implementação da heurística foram testados 

comparativamente a diversos exemplos da literatura, e revelaram que está entre as melhores 

heurísticas para resolver este tipo de problemas [29]. 

3.3 Heurísticas e Meta-Heurísticas Multiobjetivo 

Bergey et al. (2003). Os autores constroem um modelo matemático para definir uma rede de 

distribuição elétrica. É um problema semelhante à definição dos círculos eleitorais, apoiando-se na 

teoria dos grafos e no clustering. Os vértices são pontos centrais de fornecimento, a partir dos quais a 

energia é distribuída para os consumidores finais, e as arestas são linhas de alta tensão por onde a 

energia é transportada. Os objetivos considerados na formulação do problema são a contiguidade, a 

compacidade, e a variabilidade de receitas entre distritos. Para cumprir o objetivo de contiguidade é 

utilizado um algoritmo genético na resolução do modelo. Os outros são definidos no modelo 

matemático, e são posteriormente apresentados como uma curva de Pareto para facilitar a 

priorização de objetivos e tomada de decisão dos decisores [10]. 

 

Malczewski & Jackson (2000). Estes autores desenvolvem um modelo multiobjectivo para a 

definição de zonas de abrangência escolar. Neste tipo de problemas existem normalmente diversos 

decisores ou grupos de decisores no processo de decisão, cada grupo com os seus interesses, e 

como tal dão prioridade a determinados objetivos, daí a necessidade de um modelo multiobjectivo 

que tenha em conta as preferências de todos os grupos envolvidos. Neste caso, são considerados 

objetivos de acessibilidade dos alunos e docentes à escola, e objetivos de equidade na afetação de 

recursos. São propostas diversas metodologias para resolução do modelo: geração e análise das 

soluções eficiente ou ótimas de Pareto, análise envolvente de dados, métodos de programação 
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paramétrica e métodos de programação por metas. O processo de decisão é feito através de um 

sistema de apoio à decisão com base no modelo apresentado pelos autores integrado num sistema 

de informação geográfica [24]. 

 

Bozkaya et al. (2003) Neste trabalho é aplicado o algoritmo tabu search à definição de círculos 

eleitorais, considerando objetivos de homogeneidade socioeconómica, compacidade, contiguidade, 

integralidade das comunidades, similitude e equidade populacional (distritos com os mesmos 

números de habitantes). O modelo formulado atribui pesos aos diversos objetivos que são integrados 

numa única função objetivo através de uma soma ponderada, desta forma os decisores podem fazer 

alterações nos pesos obtendo soluções diferentes de acordo com os seus interesses. A contiguidade 

é o único objetivo que não é integrado na função objetivo sendo implementado por uma restrição 

rígida. O algoritmo tabu search parte de uma solução inicial e avança iterativamente para a melhor 

solução na vizinhança, mesmo que piore o valor da função objetivo. Para evitar o cycling há certas 

soluções que são consideradas tabu e são proibidas durante determinado número de iterações. A 

procura para assim que forem atingidas as condições de paragem [25]. 

 

Datta & Figueira (2011). Os autores investigam a aplicabilidade de algumas meta-heurísticas mais 

comuns a diferentes tipos de problemas. A partição dos grafos é feita através de métodos como os 

Algoritmos Genéticos, Evolução Diferencial e Particle Swarm Optimization. No processo de 

otimização são utilizadas as restrições de integralidade, contiguidade, ausência de buracos, número e 

tamanho dos clusters. Também são propostas algumas modificações às meta-heurísticas de forma a 

melhorar a sua performance. Por fim a performance das meta-heurísticas é comparada relativamente 

aos requisitos de memória necessários, tempo de computação e qualidade das soluções, baseando-

se em cinco casos de estudo [20]. 

 

Muyldermans et al. (2002). Estes autores propõem uma nova heurística para definir uma rede de 

distribuição de sal para derreter o gelo nas estradas da região da Antuerpia, na Belgica. O problema 

de partição desta região em clusters tem como objetivo definir os pontos de distribuição da rede tendo 

em consideração os seguintes objetivos: balanceamento das cargas de trabalho, centralização dos 

pontos de distribuição, compacidade e capacidade de estabelecer boas rotas de distribuição. A 

heurística de agregação dos distritos tem duas etapas, começa com a divisão das estradas em 

pequenos círculos, de seguida os círculos são agregados por distritos, primeiro com uma abordagem 

baseada no problema de Bin Packing, e depois com uma abordagem multiobjetivo [26].  

 

Datta et al. (2013). Os autores utilizam um algoritmo genético multiobjetivo na definição das 

autoridades de saúde e da sua abrangência no Reino Unido. São definidas medidas para os objetivos 

de compacidade geográfica, homogeneidade populacional, e similaridade entre as fronteiras das 

autoridades de saúde e outras autoridades locais existentes. A otimização é feita com base nos 

objetivos atrás mencionados tendo em conta as restrições de integralidade, compacidade e 
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capacidade, esta ultima limita o número máximo e mínimo de hospitais abrangidos por cada 

autoridade de saúde [27].    

 

Lemberg & Church (2000). Estes autores propõem uma alternativa aos modelos de definição de 

zonas de abrangência escolar. As soluções já existentes na literatura consideram objetivos de 

compacidade, balanço étnico dos alunos e capacidade das escolas por distrito. Este estudo 

considera, para além destes objetivos, outro fator muito importante para os decisores desta área, a 

estabilidade dos alunos. Durante a redefinição dos distritos, feita anualmente para acomodar as 

saídas e entradas de alunos na passagem de anos letivos, procura-se que sejam minimizadas as 

mudanças de escola, mesmo que isso entre em conflito com os outros objetivos. O modelo é 

multiobjectivo, procura minimizar as distâncias percorridas pelos alunos até à escola e o número de 

alunos que muda de escola no fim do ano letivo. Os objetivos de capacidade e de distribuição étnica 

são definidos como restrições rígidas. A otimização é feita a partir do plano inicial, definido 

anteriormente pelas escolas, de forma a minimizar as alterações nas fronteiras dos distritos [7]. 

 

Mehrotra et al. (1998). Os autores propõem uma solução para o problema da definição de círculos 

eleitorais nos EUA através de uma metodologia de Branch and Price. Na formulação do problema são 

considerados os objetivos de contiguidade, compacidade e equidade populacional. A compacidade é 

definida como uma função de custo, na qual os distritos compactos apresentam custos mais baixos, 

favorecendo a função objetivo que procura minimizar o custo total da configuração. A contiguidade é 

definida como uma restrição rígida, um distrito é, ou não, contíguo, distritos não contíguos não são 

considerados na solução. A equidade populacional serve para assegurar o princípio de uma pessoa, 

um voto, os autores consideram este objetivo na fase de PostProcessing, depois de já se terem 

obtido uma solução com distritos contíguos e compactos, isto é conseguido através da reconfiguração 

das fronteiras de distritos adjacentes, de forma a dar-se a passagem de população de distritos com 

excesso de população para distritos com défice.Esta metodologia apresenta melhores resultados 

quando é aplicada a uma configuração de distritos correspondente a uma boa solução. De forma a 

definir uma boa configuração inicial os autores utilizam Greedy Heuristics. Esta heurística consiste na 

agregação de unidades territoriais adjacentes até formarem distritos que cumpram as restrições de 

população. Normalmente este método gera distritos compactos e contíguos [6]. 

 

Ricca & Simeone (2008). Os autores aplicam heurísticas de local search a um problema de definição 

de círculos eleitorais para encontrar as soluções ótimas de Pareto, tendo em consideração três 

objetivos de otimização, igualdade populacional, compacidade, e conformidade administrativa, isto é, 

ter em conta as fronteiras administrativas anteriormente definidas. A formulação matemática é feita 

com base na teoria dos grafos, os vértices do grafo definem as unidades territoriais e as arestas 

definem as relações de adjacência entre vértices, e o objetivos é agrupar as unidades territoriais em 

clusteres de acordo com os objetivos definidos. As heurísticas aplicadas ao problema são Tabu 

Search, Descent, Simulated Annealing e Old Bachelor Acceptance. Descent é usada como 
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benchmark para avaliar a performance das restantes heurísticas. De acordo com os resultados todas 

as heurísticas, à exceção da Descent, apresentaram um bom desempenho [5]. 

3.4 Métodos exatos Multiobjectivo 

Meester et al. (2004). Estes autores apresentam uma formulação de programação linear inteira com 

o objetivo de resolver um problema de definição de reservas marinhas. Trata-se de um problema 

multiobjectivo, são considerados objetivos de compacidade e contiguidade, e diversos objetivos 

relacionados com conflitos de interesse entre grupos a atuar no local, como pescadores, turistas, 

mergulhadores, entre outros. Os objetivos são definidos em funções que consideram o excesso ou 

défice relativamente ao pretendido, aos quais são atribuídas penalidades na função objetivo que as 

procura minimizar. Esta formulação permite obter um conjunto de soluções admissíveis no que diz 

respeito ao cumprimento das restrições. As soluções são otimizadas através de um método de 

Column Generation, para tal é definida uma nova função objetivo que associa custos às variáveis, a 

solução ótima é aquela que melhor reduzir o custo face às soluções originais [9].  

3.5 Análise crítica 

Os problemas de otimização podem ser classificados quanto ao número de objetivos de otimização 

utilizados. Em alguns casos são problemas cuja otimização é feita apenas segundo um único 

objetivo, noutros casos são problemas multiobjectivo, com vários objetivos a ser otimizados em 

simultâneo. O primeiro trata-se de um problema mais simples, consiste em encontrar o valor ótimo 

para a função que está a ser otimizada, respeitando as restrições impostas. No caso multiobjectivo, 

os problemas são mais complexos, são consideradas várias funções objetivo, e a otimização de uma 

delas tem normalmente impactos negativos nas restantes, e portanto não se pretende encontrar uma 

solução ótima, mas sim as soluções eficientes ou soluções de Pareto. 

Em relação aos métodos de otimização, podem ser classificados como métodos exatos e como 

métodos aproximados. Os algoritmos exatos, como é o caso do branch-and-bound e os algoritmos 

híbridos branch-and-price e branch-and-cut, são incorporados em softwares como o ILOG CPLEX e o 

GAMS, e permitem encontrar soluções ótimas para problemas de otimização complexos.  

Os métodos aproximados, nomeadamente heurísticas e meta-heurísticas, permitem resolver os 

problemas mais complexos, no entanto não garantem que as soluções obtidas sejam ótimas. As 

heurísticas podem pertencer a duas categorias, heurísticas construtivas e heurísticas de 

melhoramento. As heurísticas construtivas são as mais rápidas a gerar soluções, no entanto não são 

as melhores soluções em termos de qualidade. As heurísticas de melhoramento partem de uma 

solução inicial, possivelmente a solução gerada pela heurística construtiva, e fazem melhoramentos 

iterativos até se atingirem as condições de paragem. 

Os maioria dos trabalhos analisados utilizam diversas restrições, entre elas, integralidade, 

contiguidade, ausência de buracos, tamanho dos clusters e número de clusters, as três primeiras são 

restrições gerais para a formação dos clusters, as outras duas dependem do problemas mas são 

muito frequentes, normalmente é requerido que o número de clusters e o seu tamanho estejam 

dentro de um dado intervalo ou igualem um certo valor. Em relação aos objetivos de otimização, os 
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objetivos mais recorrentes são objetivos de homogeneidade, compacidade, similaridade. Os objetivos 

de similaridade e homogeneidade têm diversas variantes, que dependem do problema, a 

homogeneidade, por exemplo, pode ser étnica, populacional, ou até relacionada com o nível de um 

determinado serviço em cada cluster. Os objetivos são variados e dependem sempre do problema em 

questão e dos decisores envolvidos.  

 

4 Estudo do Modelo 

Neste capítulo será feito o estudo do modelo matemático apresentado anteriormente, este modelo vai 

ser avaliado quanto à sua performance, e quanto ao cumprimento das restrições de integralidade, 

contiguidade, capacidade e ―Ausência de Buracos‖. 

4.1 Caso de Estudo 

O modelo vai ser aplicado ao território conceptual com 13 unidades territoriais representado na Figura 

3. Na Figura 4 está representado o grafo correspondente ao território, com os pesos das ligações 

apresentados nas respetivas arestas, as arestas sem número têm peso de valor um.  

 

 

Figura 2 – Representação das unidades territoriais 
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Figura 3 – Grafo representativo das unidades territoriais 

 

4.2 Modelo Matemático 

O modelo a ser testado é o mesmo que foi apresentado no segundo Capítulo . Neste caso, o modelo 

vai ser testado apenas com um objetivo, ou seja, 𝑍1 será maximizado, e 𝑍2 terá o valor para o qual 𝑍1 

é máximo. Desta forma, é possível testar a aplicação das restrições ao modelo sem ser necessário 

complicar o plano territorial com dois conjuntos de pesos, bastando apenas a utilização dos pesos 𝑤𝑖𝑗 

que estão apresentados na imagem. O modelo vai ser implementado e corrido no software IBM ILOG 

CPLEX [32]. 

𝑍1 =  𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑖𝑗 × 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑗𝑘

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑘

= 1,   𝑖 ∈ 𝑉,    

𝑍2 = ∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑖𝑗𝑘

 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑥𝑖𝑘 , 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑥𝑗𝑘 , 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑥𝑖𝑘 + 𝑥𝑗𝑘 − 1, 

𝑥𝑖𝑘  ∈ *0,1+, 

𝑦𝑖𝑗𝑘 ∈ *0,1+. 
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Os pesos ou coeficientes de ponderação quantificam os objetivos de formação dos clusters, se o 

peso da ligação entre duas unidades territoriais for elevado a sua junção favorece o objetivo, se o 

valor for baixo há pouco interesse em que essas unidades territoriais fiquem juntas. As ligações têm o 

valor zero se os pontos não tiverem uma fronteira entre si, encontrando-se em zonas distantes do 

território.  

 

4.3 Teste às restrições no caso Mono-Objetivo 

4.3.1 Integralidade 

Das restrições gerais mais comuns a integralidade é aquela que consegue ser garantida através 

de uma restrição do modelo em todas as situações. A restrição  ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑘 = 1  garante que uma unidade 

territorial 𝑖 só pode estar presente num e só num cluster 𝑘, desta forma a integralidade é garantida.  

4.3.2  “Ausência de Buracos” 

A escolha dos pesos do plano territorial foi feita de forma a podermos verificar a restrição da 

―ausência de buracos‖. O aparecimento de buracos nos clusters é um acontecimento pouco 

frequente, no entanto, é possível que aconteça e o nosso modelo não consegue evita-lo. Os pesos de  

𝑤𝑖𝑗 foram escolhidos de forma a ser possível comprovar que o modelo não restringe o aparecimento 

de buracos no plano territorial final. Correndo o modelo com os pesos acima e com 𝑘 = 5 obtemos o 

seguinte resultado presente na figura 5. 

 

 

Figura 4 – Grafo relativo ao teste da ausência de buracos 
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Como se pode verificar pela imagem, o plano obtido apresenta um cluster com um buraco, o 

cluster composto pelos vértices 4, 5, 6 e 7 circunda totalmente o cluster composto pelos vértices 1, 2 

e 3 formando assim um buraco e, portanto, confirma-se que o nosso modelo não consegue garantir o 

cumprimento da restrição da ausência de buracos. 

 

4.3.3 Contiguidade 

A forma como está construído o modelo matemático também permite garantir a restrição de 

contiguidade. Os pesos das ligações apresentam números inteiros positivos e as ligações não 

existentes apresentam o valor zero. Assim ao maximizarmos o peso das ligações estamos a obrigar 

os clusters a manter uma área completamente contígua, a divisão de um cluster em duas ou mais 

áreas não contíguas leva ao aumento do peso das ligações inter-cluster e, consequentemente, à 

diminuição do peso das ligações intra-cluster, diminuindo assim o valor da função objetivo que está a 

ser maximizada. Correndo o modelo matemático acima, para 𝑘 = 4, sabemos que o número de 

clusters terá de diminuir em uma unidade. De forma a maximizar o valor da função objetivo a 

diminuição do número de clusters será sempre feita através da união de clusters adjacentes, porque 

desta forma as ligações que antes eram inter-cluster passam a ser intra-cluster, contribuindo para o 

aumento do valor da função objetivo, se juntássemos clusters não adjacentes como o {1,2,3} e o 

{9,8}, o valor da função objetivo manteria o seu valor em vez de aumentar.  

4.3.4 Número de clusters e restrições de capacidade 

A restrição relativa ao número de clusters não só é cumprida como é necessária neste modelo. O 

número de clusters é definido pelo índice 𝑘 e tem de ser um número exato de outra forma o modelo 

não corre. Neste modelo não estão definidas restrições relativas ao tamanho dos clusters, mas estas 

restrições podem ser facilmente implementadas. 

Se quisermos que um cluster tenha um número exato de unidades territoriais ou vértices 𝑉: 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑖

= 𝑉 

Se quisermos que o número de vértices esteja entre um dado intervalo, 𝑉𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑚𝑎𝑥: 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑖

≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛 

∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑖

≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 

No entanto, a adição destas restrições pode por em causa o cumprimento da restrição de 

contiguidade. Ao limitarmos o número de clusters em conjunto com o número de unidades territoriais 

por cluster é possível que para certas configurações de pesos a solução ótima passe por formar 

clusters não contíguos como forma de cumprir todas as restrições. Um exemplo em que isto pode 

ocorrer é se definirmos 𝑘 = 6, 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 2 e 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 3 com os pesos apresentados na Figura 6: 
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Figura 5 – Distribuição de pesos para teste de contiguidade com restrições de capacidade 

Neste caso a solução obtida junta no mesmo cluster os pontos 3 e 12, formando uma solução não 

contígua (figura 7). Isto acontece devido à configuração de pesos e às restrições impostas. Se não 

estivessem definidas as restrições relativas ao tamanho dos clusters o vértice 3 poderia juntar-se ao 1 

e ao 2, deixando o node 12 sozinho, mas como o limite mínimo para o tamanho dos clusters é dois 

vértices por cluster então o 12 não pode ficar sozinho e tem de se juntar ao 10 e ao 11 que ainda não 

atingiram o limite máximo de três. No entanto, se o vértice 3 e o vértice 12 se juntam a outros clusters 

passamos a ter 5 clusters em vez de 6 e deixamos de cumprir outra das restrições impostas.  

 

Figura 6 – Resultado do teste de contiguidade 
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4.4 Teste às restrições no caso Multiobjectivo 
Para testar o modelo multiobjectivo vai ser utilizada o método 𝜀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 para o mesmo plano 

territorial apresentado anteriormente, com 𝑘 = 6, com o tamanho dos clusters entre 2 e 3 unidades 

territoriais e com os seguintes pesos das ligações: 

w = [[0,1,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0], 

[1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0], 

 [0,1,0,3,0,0,1,0,0,0,0,0,0], 

 [2,0,3,0,5,0,1,0,1,2,0,0,0], 

 [1,0,0,5,0,2,0,0,0,1,3,1,0], 

 [0,1,0,0,2,0,1,0,0,0,0,1,4], 

 [0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,2], 

 [0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,3], 

 [0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0], 

 [0,0,0,2,1,0,0,0,1,0,4,0,0], 

 [0,0,0,0,3,0,0,0,0,4,0,3,0], 

 [0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,3,0,2], 

 [0,0,0,0,0,4,2,3,0,0,0,2,0]]; 

 

c = [[0,4,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0], 

 [4,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0], 

 [0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0], 

 [2,0,1,0,5,0,6,0,1,4,0,0,0], 

 [1,0,0,5,0,2,0,0,0,1,3,1,0], 

 [0,1,0,0,2,0,6,0,0,0,0,1,1], 

 [0,0,1,6,0,6,0,1,1,0,0,0,2], 

 [0,0,0,0,0,0,1,0,6,0,0,0,1], 

 [0,0,0,1,0,0,1,6,0,1,0,0,0], 

 [0,0,0,4,1,0,0,0,1,0,4,0,0], 

 [0,0,0,0,3,0,0,0,0,4,0,3,0], 

 [0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,3,0,2], 

 [0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,2,0]]; 

 

4.4.1 Análise dos resultados 

O tempo que o programa levou a correr o modelo foram 35 minutos, uma valor bastante elevado 

considerando as dimensões reduzidas do problema e o facto de estarem a ser usados apenas dois 

objetivos. Os valores obtidos para as duas funções  𝑍1 e 𝑍2 são apresentados na Tabela 1 e Figura 8. 

Tabela 1 – Resultados do problema multiobjectivo 

Z1 38 36 36 36 36 36 36 36 36 28 28 

Z2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
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Figura 7 – Gráfico com a representação dos pontos não dominados. 

Neste caso as soluções não dominadas são (28;58), (36;56) e (38;48). Por um lado, para cada 

uma destas soluções podemos verificar que a configuração do plano territorial varia, e devido às 

restrições impostas voltam a formar-se cluster não contíguos. Por outro lado, a distribuição das 

unidades territoriais em conjunto com as restrições que limitam o número de nodes por cluster 

conseguem evitar a formação de clusters com buracos. 

Nas configurações territoriais correspondentes aos pontos (28;58) e (36;56), Figura 9 e Figura 10 

respetivamente, são formados clusters não contíguos. Na primeira solução, os vértices 2 e 13 fazem 

parte de um cluster apesar de não estarem ligados na configuração inicial, o mesmo acontece na 

segunda solução com os vértices 3 e 12. 
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Figura 8 – Configuração do grafo para (Z1,Z2) = (28,58)  

 

Figura 9 – Configuração do grafo para (Z1,Z2) = (36,56) 

Só o ponto (38;48) resulta numa configuração admissível (figura 10), visto ser a única solução que 

respeita todas as restrições necessárias à boa formação de clusters. 
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Figura 10 – Configuração do grafo para (Z1,Z2) = (38,48) 

Até ao momento o modelo matemático permite resolver problemas pequenos de partição 

territorial, tanto mono-objetivo como multiobjectivo. No entanto, não é possível garantir o cumprimento 

das restrições de contiguidade e de ausência de buracos sem serem feitas algumas alterações ao 

modelo. O modelo também não se adequa para problemas de maiores dimensões, e poderá ser 

necessário conjugá-lo com uma heurística construtiva. 

5 Aplicação de uma Heurística construtiva 

A dimensão dos problemas de otimização multiobjectivo nem sempre permite a utilização de métodos 

exatos na sua resolução. Na maioria dos casos, estes problemas são de grandes dimensões e 

exigem a utilização de métodos aproximados, tais como as heurísticas e meta-heurísticas. As 

heurísticas normalmente encaixam-se em duas categorias, heurísticas construtivas e heurísticas de 

melhoramento. As heurísticas construtivas são as mais rápidas a gerar soluções para o problema, no 

entanto, poderão não ser as melhores soluções em termos de qualidade. Estas heurísticas são 

normalmente usadas para gerar uma solução inicial que poderá ser otimizada posteriormente usando 

algoritmos de melhoramento.  

5.1 Árvore de Suporte Máxima 

A resolução do nosso problema é iniciada pela aplicação de um algoritmo para a definição da árvore 

de cobertura máxima, da solução resultante é feito o corte das arestas por ordem decrescente de 

peso até estarem formados o número pretendido de clusters, e posteriormente é feita a reorganização 

dos clusters de forma a cumprir as restrições de capacidade impostas. 

A árvore de cobertura máxima de um grafo planar é o caminho no grafo que ligue todos os 

vértices sem criar arcos e maximizando o peso total das arestas. Existem diversos métodos para a 
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criação da árvore, entre os mais conhecidos estão o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal, que 

serão explicados adiante. 

5.1.1 Algoritmo de Prim 

Este algoritmo começa pela seleção de um vértice que compõe a árvore inicial. A esta árvore é 

adicionada a ligação com o peso mais elevado, à árvore resultante adiciona-se novamente a aresta 

com o peso mais elevado que ligue um vértice da árvore a um vértice que ainda não pertença à 

árvore, este processo repete-se até estarem concluídas 𝑛 − 1 ligações, sendo 𝑛 o número total de 

vértices do grafo. A ligação das arestas é feita sem se dar a formação de ciclos, que resultam da 

ligação de dois vértices pertencentes à mesma árvore. 

Na imagem seguinte (Figura 11) podemos observar a aplicação do algoritmo de Prim. Inicialmente 

é feita a seleção de um vértice que passará a compor a árvore. À árvore vão sendo adicionadas as 

arestas com o peso mais elevado. Neste caso, a árvore inicial é composta pelo vértice nº 1, a esta 

árvore é adicionada a aresta {1, 3}, de seguida adicionam-se {3, 6}, {6, 7} e {7, 8} por esta ordem. A 

partir daqui existem diversas ligações possíveis com o mesmo peso, pelo que poderão haver várias 

configurações possíveis, neste caso obtivemos a configuração no ponto 5, mas qualquer que fosse a 

escolha das arestas o resultado em termos de peso final seria o mesmo, ou seja, 340. 

 

Figura 11 – Algoritmo de Prim  

 

5.1.2 Algoritmo de Kruskal 

O algoritmo consiste na seleção das arestas por ordem decrescente de peso até terem sido 

selecionadas 𝑛 − 1 arestas, sendo 𝑛  o número total de vértices do grafo. A seleção das arestas é 

feita de forma a não se dar a formação de ciclos. Assim, se da seleção da aresta com o peso mais 

baixo resultar a formação de um ciclo, deve ser selecionada a próxima aresta da sequência [31]. 

Contrariamente ao que acontece no algoritmo de Prim, no algoritmo de Kruskal cada vértice se 
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comporta como uma árvore, as arestas podem ser adicionadas a qualquer árvore, e da união de duas 

árvores resulta uma única árvore composta pelos vértices das duas anteriores. A cada etapa do 

algoritmo o número de árvores diminui em uma unidade até estar formada a árvore que contém todos 

os vértices do grafo, a árvore de suporte máxima. 

Na imagem abaixo (Figura 12) está representada a aplicação do algoritmo de Kruskal ao mesmo 

grafo que foi utilizado para demonstrar o algoritmo de Prim. Neste caso a ligação das arestas é feita 

apenas com base no seu peso, começa por ser ligada a aresta com o peso mais alto, {7, 8}, depois 

continuam a ser ligadas arestas por ordem decrescente de peso sem permitir a formação de ciclos, 

{1, 3}, {4, 5}, {2, 4}, {3, 6}, etc. O resultado final pode ser visto no 5º ponto, a solução têm o mesmo 

peso total de 340, mas a configuração é ligeiramente diferente da obtida com o Prim, isto aconteceu 

por acaso, devido à escolha aleatória entre arestas do mesmo peso, se no exemplo tivessem sido 

utilizadas arestas com o pesos diferentes a solução final seria a mesma.  

 

Figura 12 – Algoritmo de Kruskal 

 

5.2 Eficiência dos algoritmos 

No passado a resolução do problema da Árvore de Suporte Mínima/Máxima tratava-se de uma tarefa 

morosa, mesmo nos casos de menores dimensões. Atualmente existem algoritmos como o Kruskal e 

o Prim que fazem uso de novas estruturas de dados e algoritmos que combinados com a capacidade 

de processamento dos novos computadores permitem a resolução de problemas com milhões de 

vértices e arestas.  

Os casos estudados ao longo deste trabalho apresentam sempre dimensões muito reduzidas, os 

vértices e arestas usadas são sempre representativos das estruturas de distritos ou municípios 

portugueses, a maioria dos casos tem entre 10 e 20 vértices, e um pouco mais do dobro das arestas. 

O maior caso estudado trata-se do município de Lisboa que apresenta 53 vértices (freguesias) e 128 
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arestas. Mesmo neste caso o tempo de processamento do algoritmo de Kruskal para a determinação 

da Árvore de Suporte Máxima é de 15 milisegundos em média, por cada vez que o programa é 

processado os tempos de execução têm algumas variações que não ultrapassam os 2 milisegundos, 

o que poderá estar relacionado com a utilização do processador do computador noutras tarefas que 

não são o algoritmo.   

De acordo com a literatura [30] ambos os algoritmos têm tempo de processamento proporcional a 

𝑛 log 𝑛, sendo |𝑛| o número de arestas do grafo. Como as diferenças verificadas, no tempo de 

execução, entre os dois algoritmos foram mínimas, daqui em diante será utilizado apenas o algoritmo 

de Kruskal no cálculo da Árvore de Suporte Máxima.  

 

5.3 Aplicação do algoritmo de Kruskal à formação de Clusters 

Estes algoritmos que têm como principal objetivo a obtenção da árvore de suporte mínima, ou 

máxima, dependendo do objetivo, também podem ser utilizados para resolver o problema de partição 

de um grafo conexo em clusters. De acordo com a bibliografia esta aplicação tem como ponto de 

partida a árvore obtida a partir do algoritmo de Kruskal, no entanto, como as árvores obtidas pelos 

algoritmos de Kruskal e de Prim são idênticas, a partição em clusters pode ser feita a partir de 

qualquer uma das árvores. O processo de partição é muito idêntico ao algoritmo de Kruskal. A partir 

da árvore inicial, que pode ser considerada como sendo um único cluster composto por todos os 

vértices do grafo, são feitos cortes nas arestas por ordem crescente de peso, até estarem formados o 

número pretendido de clusters, assim sendo, se pretender dois clusters será feito o corte da aresta 

com o peso mais baixo, se pretender três clusters procede-se ao corte das duas arestas com menor 

peso, e assim sucessivamente. O número de cortes feito é igual ao número de clusters pretendido 

menos um. Alternadamente esta partição poderá ser feita durante o algoritmo de Kruskal alterando a 

condição de paragem, normalmente este algoritmo termina quando são formadas (𝑛 −  1) ligações, 

sendo 𝑛 o número de vértices do grafo. Se esta condição for alterada para (𝑛 −  𝑘), com 𝑘 igual ao 

número de clusters pretendidos, é obtida diretamente a configuração do grafo com os vértices 

organizados em 𝑘 clusters, não sendo necessário completar a árvore de suporte máxima e proceder 

aos cortes. Esta alternativa só pode ser utilizada com o algoritmo de Kruskal. 

Se pretendermos maximizar a função objetivo o algoritmo aplicado à partição de grafos é ilustrado 

no seguinte exemplo. Na Figura 13 (a) está o grafo inicial com todas as unidades territoriais, na 

Figura 13 (b) está uma possível solução para a Árvore de Suporte Máxima, e por fim na Figura 13 (c) 

está uma solução que resulta do corte de três das arestas com os menores pesos, resultando na 

formação de quatro clusters. 
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Figura 13 – Algoritmo de Kruskal/Prim aplicado à formação de Clusters 

A utilização desta heurística para a formação de clusters permite-nos evitar os problemas 

presentes no estudo do método exato do capítulo anterior, nomeadamente as restrições de 

contiguidade e de ausência de buracos, e os problemas relacionados com o elevado esforço 

computacional necessário para correr o modelo, que nos impedia de trabalhar em problemas de 

maiores dimensões. No entanto esta heurística serve apenas para casos mono-objetivo e terá de ser 

adaptada ao caso multiobjectivo. 

 

5.4 Algoritmo 

Inicialmente é definida o Grafo e os respetivos pesos das arestas,(𝑤1 , 𝑤2). De seguida é feita a 

ponderação dos pesos para diversos valores de 𝜆, que varia entre 0 e 1, através da seguinte função. 

𝑊(𝑥) = (1 − 𝜆)w1(𝑥) + 𝜆 w2(𝑥) 

Assim, o problema que consistia em maximizar dois objetivos em simultâneo, sendo 

multiobjectivo, ou neste caso, bi-objetivo, passa a ser um problema mono-objetivo, os dois conjuntos 

de pesos passam apenas a um conjunto, que varia de acordo com o coeficiente de ponderação 

atribuído, 𝜆. 

Depois de atribuídos os novos pesos às arestas é aplicado o algoritmo de Kruskal para a 

definição da Árvore de Suporte Máxima. Isto é feito ligando os vértices por ordem decrescente de 

pesos sem se dar a formação de ciclos, até estarem definidas (n -1) arestas, sendo n o número de 

vértices no grafo.  
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Figura 14 – Árvore de suporte máxima  

Após definida a Árvore de Suporte Máxima (Figura 14) são cortadas (k - 1) arestas, de forma a 

ficarem definidos os k clusters pretendidos (Figura 15). Na imagem seguinte as linhas a bold 

representam o resultado do algoritmo de Kruskal. Neste exemplo 𝐾 vale quatro e portanto são 

efetuados cortes às três arestas com menor peso, *𝐴, 𝐵+, *𝐶, 𝐺+ e *𝐸, 𝐺+. 

 

Figura 15 – Solução admissível sem restrições de capacidade 
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Nesta altura já está formado o grafo com o número pretendido de clusters, no entanto, não há 

controlo sobre as suas dimensões. Para este exemplo, pretende-se que os clusters tenham entre 2 e 

3 vértices cada, porém a configuração atual tem um cluster com 6 vértices e outro com apenas 1 

vértice, só estando dois clusters dentro dos limites. A partir deste ponto é necessário a utilização de 

outro algoritmo concebido para reestruturar a configuração dos clusters de forma a cumprir com as 

restrições impostas. 

Este algoritmo tem quatro etapas, no entanto, para a resolução deste exemplo apenas as duas 

primeiras são necessárias, as outras duas serão explicadas posteriormente.  

A primeira etapa é utilizada apenas nos casos em que o número mínimo de vértices por cluster é 

superior a um. Nestes casos os clusters que tenham apenas um vértice (de agora em diante 

denominados clusters isolados) encontram-se abaixo do limite mínimo, sendo necessário proceder à 

passagem de vértices de outros clusters para estes. Inicialmente são identificados os clusters 

isolados e é verificado se estes clusters têm vizinhos com vértices acima do limite máximo. Se forem 

encontrados clusters vizinhos ao isolado que excedam o limite máximo, é feito o levantamento dos 

vértices extremos desses clusters e é cortada a ligação existente que permita a nova ligação com 

maior peso. Neste caso o único cluster isolado é composto pelo vértice A e o único vizinho que 

excede o limite máximo é o cluster composto pelos vértices (F, H, G, I, J, K), deste cluster é feito o 

levantamento dos extremos, sendo estes F, G, J e K. Como só o F tem ligação possível com A, a 

ligação {F, H} é cortada, e forma-se a ligação {F, A} (Figura 16).   

 

 

Figura 16 – Primeira etapa do algoritmo 
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Na segunda etapa é feita a passagem de vértices dos clusters que excedem o limite máximo para 

os clusters vizinhos que se encontrem abaixo desse mesmo limite. Esta etapa é semelhante à 

anterior, começa por ser feito o levantamento dos vértices extremos dos clusters excedentes, e é 

verificado se esses extremos têm algum cluster vizinho para onde esse extremo possa ser escoado, 

sendo selecionada a alternativa que resulte na ligação com o peso mais alto. Neste exemplo, os 

extremos são os vértices G, H, J e K, destes quatro vértices apenas G, H e K têm ligações possíveis, 

das quais será selecionada a que tem o peso mais alto, {H, F}. Para que esta ligação possa ser 

efetuada é necessário primeiro cortar a ligação {H, I}. Este procedimento é repetido até não existirem 

clusters com excesso de vértices, ou até não existirem ligações possíveis. Para este exemplo ainda é 

feito o corte da ligação {G, I} e é efetuada a ligação {G, C}, obtendo uma possível solução para o 

problema, com quatro clusters, todos entre os limites máximos e mínimos de vértices (Figura 17). 

  

 

Figura 17 – Segunda etapa do algoritmo  

Apesar de este exemplo ficar concluído apenas com as duas primeiras etapas, existem alguns 

casos que não ficam resolvidos com os procedimentos explicados anteriormente. Para essas 

situações foram criadas as terceira e quarta etapas do algoritmo. 

A terceira etapa faz o oposto da segunda, enquanto na segunda pretendíamos escoar os vértices 

dos clusters em excesso para os clusters abaixo do limite máximo, nesta etapa pretende-se 

preencher os clusters em defeito com vértices provenientes de clusters acima do mínimo. Começam 

por ser identificados todos os vizinhos do cluster em defeito que tenham o número de vértices acima 

do mínimo, é feita a listagem dos extremos desses clusters e é selecionado aquele que tenha a 

ligação ao cluster em defeito com o peso mais alto.  
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O seguinte grafo permite exemplificar o funcionamento desta etapa do algoritmo, supondo que o 

número de clusters pretendidos se mantém com sendo quatro, e que os limites máximo e mínimo são 

alterados para três e quatro respetivamente. O grafo apresenta três clusters dentro dos limites, um 

com quatro vértices e dois com três vértices cada, e um cluster abaixo do limite mínimo com dois 

vértices. Aqui pretende-se preencher o cluster {D, E} com um vértice proveniente de um cluster 

vizinho com número de vértices superior ao mínimo, assim a ligação {l, J} é eliminada e forma-se a 

ligação {E, L}, ficando todos os clusters dentro dos limites (Figura 18). 

 

Figura 18 – Exemplificação da terceira etapa do algoritmo  

 

A quarta e última etapa é a mais complexa. E só é utilizada em ultimo caso se não for possível 

fazer a passagem de vértices entre clusters vizinhos.  



 

 
37 

 

Figura 19 – Exemplificação da quarta etapa do algoritmo (primeira parte)  

 

No exemplo acima (Figura 19) pretende-se formar seis clusters com número de vértices entre um 

e quatro. O cluster em excesso não pode escoar os vértices extremos para o cluster vizinho, senão 

também este ultrapassa o limite máximo. O que a quarta etapa faz é permitir a passagem de vértices 

entre estes clusters desde que seja possível fazer o escoamento mais à frente. Neste caso os 

vértices 10 e 12 são extremos do cluster em excesso, como o 10 tem a ligação mais alta com o 

cluster vizinho, é feito o corte da aresta {10, 14} e forma-se a ligação {6, 10}, agora o cluster 

composto pelos vértices 5, 9, 11, 6 e 10, também está em excesso e portanto tem de escoar para o 

{4, 5}. Os vértices escoam por um extremo que não seja aquele que acabou de se juntar ao cluster. 

Resultando o grafo da Figura 20. 

 

Figura 20 – Exemplificação da quarta etapa do algoritmo (segunda parte) 
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O mesmo procedimento é feito para retirar novamente outro vértice do cluster em excesso que 

neste momento está com cinco vértices, sendo o máximo quatro. É feito o corte do {14, 15} e forma-

se a ligação {10, 14}, depois liga-se o 9 ao 5 cortando primeiro o {9, 11} (Figura 21). 

 

Figura 21 – Exemplificação da quarta etapa do algoritmo (terceira parte)   

As quatro etapas são usadas numa ordem sequencial e cíclica, se ao fim das quatro etapas não 

tiver sido encontrada uma solução o processo recomeça a partir da primeira etapa.  

Após a definição da solução final são novamente substituídos os valores das arestas pelos 

valores originais w1 e w2, e são calculados os valores de z1 e z2 somando os pesos de todas as 

arestas que ligam os vértices compreendidos na solução . Por fim é feito um gráfico com todos os 

valores de z1 e z2 relativos às configurações obtidas com cada valor de 𝜆, e são retiradas todas as 

soluções dominadas. 

5.4.1  Vantagens e Limitações do Algoritmo 

A utilização deste algoritmo permite a resolução de problemas de partição multiobjectivo cumprindo 

restrições de contiguidade, de integralidade e de capacidade, além de possibilitar a resolução de 

problemas de grandes dimensões. No entanto, contrariamente ao que acontecia com o modelo de 

programação inteira multiobjectivo estudado no quarto Capítulo, o algoritmo não garante a obtenção 

de soluções ótimas. A solução inicial obtida a partir dos cortes à Árvore de Suporte Máxima seria um 

resultado ótimo se não fossem implementadas as restrições de capacidade, que na maioria dos 

casos exigem a reorganização dos clusters. Esta reorganização resulta de movimentos de vértices 

entre clusters vizinhos procurando minimizar as perdas nas trocas de arestas ativas, para que a 

solução se mantenha o mais próxima possível do ótimo, tanto na configuração como no valor da 

solução. Porém, isto não é suficiente para garantir uma solução ótima, que por vezes tem uma 

configuração muito distinta da Árvore de Suporte Máxima.  

Outras das limitações do algoritmo está relacionada com a restrição da ―Ausência de Buracos‖, a 

estrutura de dados utilizada na formulação do algoritmo não possibilita a identificação de soluções 
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com zonas embutidas. Portanto esta restrição não é garantida pelo algoritmo, à semelhança do que já 

acontecia com o modelo de programação inteira multiobjectivo. 

             

5.5 Conclusões 

Este algoritmo permite evitar muitos problemas que surgiam com a utilização do método exato do 

quarto capítulo, a restrição de contiguidade é garantida, não havendo necessidade de modificar o 

algoritmo para esse efeito. E o tempo de execução do algoritmo é relativamente baixo, permitindo a 

resolução de problemas de grandes dimensões, no método exato tal não era possível, os problemas 

com mais de 15 vértices corriam durante horas até darem a solução ou até terminarem por falta de 

memória. No entanto, o algoritmo ainda não garante o cumprimento da restrição da ―Ausência de 

Buracos‖, tal como acontecia no método exato. E as soluções obtidas pelo algoritmo, ao contrário do 

que acontece com o método exato, poderão não ser ótimas, mas estarão muito próximas na maioria 

dos casos. 

6 Aplicações 

Neste capítulo será feita a aplicação do algoritmo explicado no capítulo anterior a três casos de 

estudo reais. Será feita a reorganização das freguesias do município de Elvas e a reorganização dos 

municípios do distrito de Lisboa, e analisadas as soluções obtidas para estes dois casos. O algoritmo 

também será aplicado ao município de Lisboa, no entanto, como se trata de um caso de maiores 

dimensões será feita apenas uma análise em termos de performance e tempo de computação. 

6.1 Município de Elvas 

No caso de Elvas as unidades territoriais elementares são as freguesias, este município tem 11 

freguesias, cuja organização se pode observar no mapa da Figura 22. 

 

Figura 22 – Freguesias do município de Elvas 
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Neste caso pretende-se fazer a distribuição das freguesias em quatro clusters, a distribuição das 

freguesias estará sujeita a um limite do número máximo e mínimo por cluster, sendo o máximo três 

freguesias e o mínimo duas. Estas restrições são bastante limitativas, só possibilitando um tipo de 

configuração, três clusters de três freguesias e um cluster de duas. A distribuição dos pesos pode ser 

observada no grafo representativo do município de Elvas (Figura 23).  

 

Figura 23 – Grafo representativo do município de Elvas  

O intervalo de 𝜆 utilizado foi de 0,2 unidades, entre 0 e 1. Os pesos das arestas, neste caso e nos 

restantes, foram multiplicados por 10 de forma a trabalharmos sempre com valores inteiros, esta 

alteração não causa alteração alguma nos resultados obtidos.  

 A primeira configuração é relativa aos valores 𝜆 = 0, 𝜆 = 0,2 e 𝜆 = 0,4 (Figura 24). Estes três 

casos têm a mesma configuração, no entanto os pesos representados no grafo abaixo são relativos 

ao caso de 𝜆 = 0. A bold estão representadas as ligações de cada cluster, sendo que cada cluster não 

pode ter mais que duas ligações ou três vértices, nem podem ter apenas um vértice. Nestes casos 

após ser feita a conversão para os pesos iniciais obtemos 𝑍1 = 28 e 𝑍2 = 22.  



 

 
41 

 

Figura 24 – Configuração do caso de Elvas para 𝝀 = 𝟎. 

 

Para 𝜆 = 0,6 a configuração final altera-se consideravelmente (Figura 25). A solução passa a ser 

𝑍1 = 27 e 𝑍2 = 34. Dá-se uma subida de 𝑍2 e uma descida de 𝑍1 . 

 

Figura 25 – Configuração do caso de Elvas para 𝝀 = 𝟎, 𝟔. 

Para 𝜆 = 0,8 e 𝜆 = 1 a configuração está representada na Figura 26. E a respetiva solução é 

𝑍1 = 21 e 𝑍2 = 32. Os pesos representados na figura são relativos a 𝜆 = 0,8. 
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Figura 26 – Configuração do caso de Elvas para 𝝀 = 𝟏. 

 

Os resultados relativos ao caso de Elvas são apresentados na Tabela 2 e na Figura 27. Existem 

diversas soluções idênticas não só em valor mas também na configuração, na totalidade existem 3 

soluções distintas, uma delas a, 𝑍1 = 21 e 𝑍2 = 32,  é dominada pelas restantes. 

 

Tabela 2 – Soluções para o caso de Elvas  

𝝀 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Z1 28 28 28 27 21 21 

Z2 22 22 22 34 32 32 

 

 

Figura 27 – Soluções para o caso de Elvas  
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6.2 Distrito de Lisboa 
Neste caso as unidades territoriais elementares são os municípios pertencentes ao distrito de Lisboa, 

que é composto por 16 municípios, como se pode ver na Figura 28. 

 

Figura 28 – Municípios do distrito de Lisboa  

No caso de Lisboa pretende-se fazer a reorganização das 16 freguesias em seis clusters. 

Comparativamente ao caso de Elvas, Lisboa terá restrições mais leves, cada cluster poderá ter entre 

uma a quatro freguesias, ou entre zero e três ligações. Os pesos das ligações correspondentes ao 

distrito de Lisboa estão presentes no grafo abaixo (Figura 29), o grafo apresenta uma rotação de 90º 

no sentido contrário aos ponteiros do relógio, o 1º vértice corresponde à Lourinhã e o 16º 

corresponde a Lisboa. 

 

Figura 29 – Grafo representativo do distrito de Lisboa  
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Para 𝜆 = 0 foi obtida a seguinte configuração (Figura 30), com pesos  𝑍1 = 42 e 𝑍2 = 46. No caso 

de Lisboa como as restrições não são tão limitativas é possível um variado número de combinações 

de clusters, neste exemplo temos um cluster com apenas um vértice, mas como será visto mais a 

frente, para alguns valores de 𝜆, teremos situações em que a solução será composta dois clusters 

compostos por um único vértice. 

 

Figura 29 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟎.   

Na Figura 31 abaixo está representada a configuração para 𝜆 = 0,2, com solução  𝑍1 = 46 e 

𝑍2 = 46. Neste caso existem dois vértices isolados que compôem um único cluster cada, o nº16 e o 

nº12, estes clusters isolados não contribuem diretamente para o aumento do valor das funções 

objetivo, no entanto permitem que as ligações sejam feitas em arestas com pesos mais elevados. 

 

Figura 30 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟎, 𝟐   
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Para 𝜆 = 0,4 a solução é  𝑍1 = 55 e 𝑍2 = 49 e a configuração está representada na Figura 32.  

 

Figura 31 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟎, 𝟒   

 

Para 𝜆 = 0,6 a solução também é  𝑍1 = 48 e 𝑍2 = 47. Apesar de a solução ser a mesma que no 

caso anterior a configuração dos clusters é diferente como pode ser observado na Figura 33. 

 

Figura 32 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟎, 𝟔   

 

 

 

 

 



 

 
46 

 

Com 𝜆 = 0,8 a solução é  𝑍1 = 50 e 𝑍2 = 54. Neste caso já se nota uma subida mais acentuada 

no valor de  𝑍2. 

 

Figura 33 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟎, 𝟖   

 

Para 𝜆 = 1 a configuração está representada na Figura 35  e tem solução 𝑍1 = 39 e 𝑍2 = 53.  

 

Figura 34 – Configuração do caso de Lisboa para 𝝀 = 𝟏   
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O caso de Lisboa apresenta configurações e soluções diferentes para todos os valores de λ, o 

mesmo não acontecia no caso de Elvas, isto indica que talvez seja possivel determinar novas 

soluções eficientes se forem utilizados intervalos de 𝜆 mais reduzidos, talvez calculando as soluções 

por cada   0,1 λ. Das soluções obtidas (Tabela 3, Figura 36), quatro são dominadas pelas restantes, e 

portanto, não devem ser consideradas pelo decisor. 

Tabela 3 – Soluções para o distrito de Lisboa  

𝝀 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Z1 42 46 55 48 50 39 

Z2 46 46 49 47 54 53 

 

 

 

Figura 35 – Soluções para o distrito de Lisboa  

 

Se os intervalos nos valores de λ forem de 0,1 obtemos as soluções apresentadas na Tabela 4 e 

no gráfico da Figura 37.  

Tabela 4 – Soluções para o distrito de Lisboa ( 𝛌  em intervalos de 0,1)  

𝝀 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Z1 42 47 46 41 55 55 41 52 50 47 39 

Z2 46 43 46 40 49 49 39 52 54 52 53 
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Figura 36 – Soluções para o distrito de Lisboa ( 𝛌  em intervalos de 0,1)   

Com a mudança do intervalo de λ passámos a ter três soluções admissiveis em vez de duas, as 

duas anteriores mantiveram-se não-dominadas, mas apareceu uma nova solução não-dominada, a 

𝑍1 = 52 e 𝑍2 = 52. Os intervalos de λ poderiam ser ainda mais refinados, no entanto isto faz com que 

os valores dos pesos fiquem mais próximos uns dos outros e o mais provável é o aparecimento de 

mais soluções repetidas. 
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6.3 Município de Lisboa 

Lisboa é o município que apresenta o maior número de freguesias em Portugal. Antes da 

reestruturação imposta pela Lei n.º 56/2012 [33] Lisboa tinha um total de 53 freguesias, atualmente 

este município é composto por 24 freguesias. Este exemplo é demasiado grande para ser convertido 

num grafo como foram os casos anteriores, no entanto é o caso ideal para avaliar a performance do 

algoritmo. Em Portugal não existe outro município com tantas freguesias como Lisboa, e portanto se 

o algoritmo tiver capacidade para correr este caso terá certamente capacidade de correr qualquer um 

dos outros que terão dimensões menores, a única situação em que poderia ser necessário trabalhar 

com mais do que 53 freguesias seria na partição das freguesias de vários municípios conexos. 

 

Figura 37 – Freguesias do município de Lisboa  

A passagem das 53 para as 24 freguesias é feita apenas por fusão e nunca por corte, a maior 

fusão engloba um total de treze freguesias, assinaladas no mapa de 1 a 13, no entanto a maioria das 

novas freguesias forma-se a partir da junção de outras duas ou três, ou então, no caso das freguesias 

de maiores dimensões como Benfica, Marvila e Alcântara, as freguesias mantêm-se. Assim, com 

base num grafo com 53 vértices e as respetivas arestas representando as fronteiras entre as 

freguesias, pretende-se formar 24 clusters com tamanhos entre 1 e 13 freguesias. 
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Se a atribuição dos pesos for feita de forma a dar prioridade à formação dos clusters definidos no 

plano definido na Lei n.º 56/2012, o tempo de processamento do algoritmo é de 48 milissegundos. 

Neste caso a solução resulta dos cortes feitos sobre a Árvore de Suporte Máxima obtida pelo 

algoritmo de Kruskal, não sendo necessário haver mais movimentos de vértices entre clusters. Esta é 

a situação mais simples e raramente ocorre, normalmente são necessárias diversas alterações das 

fronteiras dos clusters até chegar à solução, de forma a cumprir as restrições. 

 

Figura 39 – Novo mapa das freguesias de Lisboa [32]  

Se a atribuição dos pesos for feita de forma mais aleatória e as restrições forem mais limitativas o 

tempo de processamento poderá ser superior. Alterando o número máximo de vértices por cluster de 

13 para 6 o tempo de processamento sobe para 94 milissegundos porque já são necessários vários 

níveis do algoritmo para chegar à solução.  

O tempo de processamento mais alto que foi atingido não chegou a um décimo de um segundo, e 

verifica-se no município de Lisboa, que tem mais do dobro do tamanho médio dos municípios em 

Portugal. Os casos mais pequenos apresentam tempos de processamento na ordem dos centésimos 

de segundo.  
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6.4 Conclusões 

Estes três casos foram escolhidos como exemplos para demonstrar a aplicação do algoritmo, mas o 

algoritmo poderá ser aplicado a qualquer caso. Ao alterar os valores do coeficiente de ponderação, λ, 

podemos obter soluções admissíveis que variam de acordo com o peso atribuído a cada objetivo na 

ponderação dos novos pesos das arestas, à semelhança do que foi feito na quarto capítulo com o 

método ε-constraint. Quanto mais apertados forem os intervalos do coeficiente de ponderação mais 

soluções conseguimos obter, no entanto há um tradeoff a considerar entre o tempo de computação e 

a qualidade das soluções obtidas, se os intervalos forem muito pequenos as soluções obtidas 

começam a repetir-se, o ideal será adequar os intervalos do coeficiente à dimensão do problema. No 

caso de Elvas não faria sentido utilizar intervalos mais curtos, grande parte das soluções eram 

repetidas, para o distrito de Lisboa, que é um caso maior já foi possível descobrir duas novas 

soluções admissíveis, apertando os intervalos do coeficiente. Este método de obtenção das soluções 

permite facilitar o trabalho ao decisor que terá apenas de escolher uma das soluções que se encontre 

na fronteira eficiente. 

7 Conclusões Finais 

No desenvolvimento deste trabalho foi abordado o tema da partição multiobjectivo, aplicada à 

partição de territórios através da fusão de unidades territoriais elementares. A revisão bibliográfica 

permitiu-nos identificar os diferentes métodos de abordagem a este tipo de problemas, as aplicações 

mais comuns, os objetivos mais utilizados e a sua integração nos modelos. Foram estudados não só 

os métodos exatos, mas também os métodos aproximados, tais como as heurísticas e meta-

heurísticas. Para cada um destes dois casos foi feita uma implementação e o estudo do respetivo 

modelo.  

No caso dos métodos exatos concluímos que apesar da das soluções serem ótimas, o modelo 

não garante as restrições gerais de contiguidade e de ausência de buracos, e exige um grande 

esforço computacional para os problemas de maiores dimensões, seja ao nível do número objetivos 

utilizados, ou ao número de unidades elementares consideradas.  

O algoritmo de Kruskal aplicado ao problema de partição de um grafo em clusters permite garantir 

as restrições gerais de contiguidade e de integralidade, não sendo ainda possível garantir a restrição 

da ―ausência de buracos‖, e é facilmente aplicado ao caso multiobjectivo utilizando um procedimento 

semelhante ao método ε-constraint. Para garantir as restrições de capacidade é necessário utilizar 

um novo algoritmo que permita a reorganizar os clusters de acordo com essas mesmas restrições. 

Este novo algoritmo foi implementado em JAVA utilizando como ponto de partida a solução resultante 

de uma versão do algoritmo de Kruskal encontrada na literatura [30].  

Apesar da desvantagem do algoritmo, comparativamente ao método exato, no que diz respeito à 

qualidade das soluções, este possibilita a resolução de problemas de maiores dimensões com 

tempos de processamento muito menores, e além disso garante o cumprimento da restrição de 

contiguidade que não era garantida com método exato.    
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