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Problema do Caixeiro Viajante



Problema do Caixeiro Viajante

Trata-se de um problema matemático que consiste, sendo dado um
conjunto de cidades separadas por distâncias dadas, em encontrar o
percurso mais curto que a todas ligue.

Tem sido estudado por várias áreas da Matemática, desde a Otimização à Teoria
da Computabilidade e Complexidade, passando pela Teoria de Grafos.

No âmbito da Teoria de Grafos, o problema passa por encontrar o circuito
hamiltoniano mais curto sobre o grafo.



Claro está que encontrar o caminho mais
curto, supõe que a cada aresta está associado
um determinado valor numérico.

Remete-se, assim, para a noção de peso.

Peso Número que se atribui a cada uma das arestas de um grafo.

Pode representar distâncias, custos, tempo…

A um grafo com pesos atribuídos dá-se o nome de grafo ponderado.



Exemplo

No âmbito da recolha de documentos para um processo judicial, o Sr. Miguel
necessita de passar por quatro localidades: Almeirim, Alcochete, Loures e Sintra.
Residindo o Sr. Miguel em Óbidos, qual será o percurso mais curto que lhe
permita passar pelas outras quatro localidades e regressar a casa?

Comecemos por observar as distâncias entre as cinco localidades
envolvidas. Tem-se

Óbidos Almeirim Alcochete Loures Sintra

Óbidos 0 72 97 76 85

Almeirim 72 0 70 79 107

Alcochete 97 70 0 36 57

Loures 76 79 36 0 24

Sintra 85 107 57 24 0



Podemos modelar este problema por um grafo ponderado em que cada vértice
representa cada uma das cinco localidades e o peso de cada aresta representa a
distância entre elas.



Pretende-se, então, encontrar um ciclo de
comprimento mínimo que passe por todas as
localidades.

Circuito de Hamilton de 
Custo Mínimo

Trata-se de um circuito hamiltoniano
com a soma do peso das arestas
utilizadas a mais baixa possível

Para encontrar tal circuito existem alguns procedimentos algorítmicos possíveis,
sendo que abordar-se-ão os seguintes:
• Algoritmo da “Força-bruta”;
• Algoritmo dos Mínimos Sucessivos;
• Algoritmo por Ordenação dos Pesos das Arestas.



Algoritmo da “Força-bruta”

1. Gerar todos os ciclos de Hamilton possíveis (a partir de um determinado
vértice).

2. Adicionar os pesos das arestas utilizadas em cada um dos ciclos.
3. Escolher o ciclo para o qual a soma dos pesos das arestas é mínima.

Os passos 2. e 3. deste algoritmo são de aplicação direta, pelo que a
preocupação fundamental reside em gerar todos os ciclos de Hamilton possíveis
de uma forma sistemática, para não deixar escapar alguma possibilidade.

Sabe-se que para um grafo completo de 5 vértices existem:

5 − 1 !

2
=

4!

2
=

4 × 3 × 2 × 1

2
=

24

2
= 12 ciclos de Hamilton



Analisem-se todas as hipóteses possíveis.

Hipótese 1:

Total: 287 ��

Hipótese 2:

Total: 299 ��

Hipótese 3:

Total: 329 ��



Hipótese 4:

Total: 329 ��

Hipótese 5:

Total: 348 ��

Hipótese 6:

Total: 326 ��



Hipótese 7:

Total: 355 ��

Hipótese 8:

Total: 374 ��

Hipótese 9:

Total: 404 ��



Hipótese 10:

Total: 416 ��

Hipótese 11:

Total: 367��

Hipótese 12:

Total: 374 ��



Desta forma, é possível verificar que o comprimento mínimo possível para um
circuito hamiltoniano é de 287 �� e que tal soma pode ser atingida por:

Óbidos – Almeirim – Alcochete – Loures – Sintra – Óbidos

Mas, uma vez que o mesmo circuito poderia ser feito em sentido
contrário, também se teria como possibilidade:

Óbidos – Sintra – Loures – Alcochete – Almeirim – Óbidos

Note-se que em termos da minimização do comprimento total do ciclo
não é relevante o local onde se começa, mas sim a ordem das
localidades a visitar que deverá respeitar uma das duas situações
enunciadas. Caso o Sr. Miguel partisse de Loures, também se obteria um
ciclo de 287 ��.



Uma outra forma de raciocinar consiste em encontrar circuitos
hamiltonianos é o método das árvores.

Árvore é um grafo conexo e sem circuitos.

Exemplo

Aplique-se este método ao exemplo em estudo.

Recorde-se que é pretendido sair de Óbidos. Ora, a partir daí é possível
seguir para qualquer uma das outras localidades. Assim sendo,



Chegando à segunda localidade, existem três escolhas para prosseguir para uma
terceira cidade.

E chegando à terceira localidade, existem duas escolhas para prosseguir para
uma quarta cidade.

A partir de qualquer uma das quartas localidades, só existe uma escolha
possível, pois apenas se regista uma localidade por percorrer antes de regressar
ao ponto de partida – Óbidos.



Assim, obtém-se uma árvore com todos os percursos possíveis (eventualmente
repetidos) e as respetivas distâncias.

O presente exemplo mostra como se pode tornar fastidioso o método da “força-
bruta” à medida que se aumenta o número de locais a visitar.

Procurando contornar este aspeto, há algoritmos específicos que
tentam encontrar o valor mínimo pretendido.



Algoritmo dos Mínimos Sucessivos (ou do Vizinho Mais Próximo)

1. Escolher um vértice para ponto de partida.
2. A partir desse vértice escolher uma aresta com o menor peso possível que

ligue a cada um dos vértices adjacentes ainda não visitados (se houver mais
do que uma hipótese escolher aleatoriamente).

3. Continuar a construir o ciclo, partindo de cada vértice não visitado segundo
a aresta com menor peso.

4. Do último vértice não visitado, regressar ao ponto de partida.

Aplique-se o presente método ao caso em estudo.

Faça-se o Sr. Miguel partir de Loures.



De Loures, partem arestas de pesos 24; 57; 85 e 107.

A aresta de menor peso é de peso 24, unindo Loures a Sintra.

Continuando com este raciocínio, obtém-se

Total: 299 ��

Mas tal circuito hamiltoniano não corresponde ao mínimo… Isto significa que a
escolha da melhor hipótese a partir de um dado vértice pode não levar à melhor
solução global.
A solução passa, então, por ensaiar todos os outros vértices, o que se deve fazer
sempre.



Algoritmo das Arestas Ordenadas (ou das Arestas Classificadas)

1. Começar por escolher a aresta de menor peso, qualquer que seja.
2. Em seguida, escolher a aresta com o menor valor que se segue e assim

sucessivamente, tendo em conta as seguintes restrições:
1. Não permitir que três arestas, do ciclo em construção, se encontrem

num mesmo vértice;
2. Não permitir que se formem ciclos que não incluam todos os vértices.

Aplique-se o presente método ao caso em estudo.



Comece-se por ordenar as arestas por ordem crescente do respetivo peso. Tem-
se:

Uma vez que se deve escolher, em primeiro lugar, a aresta
de menor peso, é escolhida a aresta Loures – Sintra.



Seguidamente, junta-se a aresta Loures - Alcochete

Mas não a aresta Alcochete – Sintra, pois fechar-se-ia um ciclo que não
incluiria todos os vértices.

Assim, elimina-se a aresta em
causa e usa-se alternativamente
a aresta Almeirim – Alcochete.

Obtém-se a situação ao lado.



Agora, é usada a aresta Almeirim – Óbidos

Mas não as arestas Loures – Óbidos e Almeirim – Loures, pois permitiriam
que três arestas se encontrassem no mesmo vértice.

Assim, eliminam-se as arestas
em causa e usa-se
alternativamente a aresta
Óbidos – Sintra, fechado o ciclo.

E, em comparação com o método da
“força-bruta”, observa-se, neste caso,
que foi obtido o circuito hamiltoniano
de custo mínimo.


