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Resumo 
 
 

Silveira, Luciano Reis da: Tanscheit, Ricardo (Oreintador); Vellasco, 
Marley Maria Bernardes Rebuzzi (Co-orientadora). Algoritmo Genético 
de Ordem com Inspiração Quântica. Rio de Janeiro, 2014. 140p. Tese 
de Doutorado – Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

 
Este trabalho propõe um novo algoritmo baseado em computação evolutiva e 

computação quântica. Ele se destina a resolver problemas de otimização combinatória de 

ordem, o mais conhecido dos quais é o problema do caixeiro viajante (TSP). Algoritmos 

genéticos tradicionais e algoritmos genéticos com inspiração quântica baseados na 

representação binária já foram previamente utilizados para resolver problemas de 

otimização combinatória. No entanto, para problemas de otimização combinatória de 

ordem, algoritmos genéticos baseados em ordem são mais adequados do que aqueles com 

representação binária. Isto acontece porque processos de cruzamento e mutação 

especializados são empregados, visando a sempre gerar soluções viáveis para os 

problemas de ordenação combinatória. No tocante aos algoritmos genéticos com 

inspiração quântica, existem alguns especificamente concebidos para o problema do 

caixeiro viajante. O algoritmo proposto nesta tese busca outra abordagem genética de 

inspiração quântica para resolver problemas de otimização combinatória de ordem. O seu 

desempenho é comparado ao de um algoritmo genético baseado em ordem usando 

cruzamento uniforme. Duas versões do algoritmo foram concebidas. Uma delas gera 

soluções para o problema utilizando exclusivamente o procedimento proposto e é 

denominada versão pura. A segunda versão gera soluções utilizando o mesmo 

procedimento combinado com o processo usual de um algoritmo genético baseado em 

ordem. Esta versão é denominada híbrida. Os resultados numéricos obtidos com cada 

uma das versões são comparados com aqueles advindos da utilização dos algoritmos 

genéticos baseados em ordem. Dez casos para o problema de roteamento de veículos 

(VRP), com tamanhos variando de 33 até 101 paradas e de 1 a 10 veículos, e um exemplo 

de um problema, inspirado na realidade, de sequenciamento de linhas de produção foram 

utilizados para de comparar o desempenho dos algoritmos. 

 
Palavras-chave 

Algoritmos genéticos com inspiração quântica; otimização combinatória 

de ordem; algoritmos genéticos; bit quântico. 
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Abstract 
 
 
Silveira, Luciano Reis da: Tanscheit, Ricardo (Oreintador); Vellasco, 
Marley Maria Bernardes Rebuzzi (Co-orientadora). Quantum Inspired 
Ordering Genetic Algorithm. Rio de Janeiro, 2014. 140p. DSc. Thesis – 
Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 
 
 
This work proposes a new algorithm based on evolutionary computation and 

quantum computing. It attempts to solve ordering combinatorial optimization problems, 

the most well-known of which is the traveling salesman problem (TSP). Classic and 

quantum-inspired genetic algorithms based on binary representations have been 

previously used to solve combinatorial optimization problems. However, for ordering 

combinatorial optimization problems, order-based genetic algorithms are more adequate 

than those with binary representation. This happens because a specialized crossover and 

mutation process are employed to always generate feasible solutions for ordering 

combinatorial problems. Regarding quantum-inspired genetic algorithms, there are 

already some versions that have been specifically devised to solve the traveling salesman 

problem. The algorithm proposed in this thesis consists of another quantum-inspired 

genetic approach to solve ordering combinatorial optimization problems.  Its performance 

is compared to that of an order-based genetic algorithm employing uniform crossover. 

Two versions of the algorithm have been devised. One of them generates solutions for the 

problem by using exclusively the proposed procedure and is called pure version. The 

second version generates solutions by using the same procedure combined with the usual 

process of an order-based genetic algorithm. This version is called hybrid. The numerical 

results obtained with both versions are compared to those provided by order-based 

genetic algorithms. Ten instances for the vehicle routing problem (VRP), with sizes 

varying from 33 to 101 stops and 1 to 10 vehicles, and one instance of a simplified real 

problem of line scheduling were used in order to compare the performance of the 

algorithms. 

 

 

 

Keywords 
Quantum-inspired genetic algorithms; ordering combinatorial 

optimization; genetic algorithms; quantum bit.  
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1 
Introdução 

 

 

Neste capítulo inicial são introduzidas as noções fundamentais de um 

processo de tomada de decisão e sua formulação em termos matemáticos. Além 

disto, o objetivo do trabalho é apresentado, qual seja, a proposição de um novo 

algoritmo, aplicável na solução de problemas de otimização combinatória de 

ordem, baseado na computação evolucionária e inspirado nos princípios da 

computação quântica  

 

1.1  
Motivação 

 

O processo de tomada de decisão está presente no cotidiano de pessoas e 

empresas. Quando um adolescente vai prestar vestibular, ele terá que decidir em 

qual (ou quais) curso (ou cursos) se inscreverá. Da mesma forma, quando uma 

empresa vai construir uma nova unidade industrial, ela deverá decidir qual a 

localização, qual a capacidade de produção e quais equipamentos serão instalados. 

Apesar de se inserirem em contextos completamente diferentes, as decisões acima 

apresentam duas similaridades. A primeira é a existência de um leque de opções a 

serem escolhidas. No caso do estudante, todos os cursos oferecidos são potenciais 

candidatos; já para a nova unidade fabril, existe uma série de locais, capacidades e 

equipamentos disponíveis. A segunda semelhança é que, de alguma forma, as 

opções existentes deverão poder ser avaliadas por algum critério. Tal critério pode 

ser mais subjetivo (no caso do estudante) ou mais objetivo (no caso da empresa, 

estimativas de custos e receitas certamente serão consideradas), porém, o 

fundamental é que cada opção de escolha possa ser avaliada à luz do critério 

estabelecido. É importante observar que existe uma premissa de racionalidade no 

processo de tomada de decisão: espera-se que a opção selecionada seja aquela que 

produza o melhor resultado para o critério adotado. 

Os processos decisórios podem ser abordados de diferentes formas (no 

âmbito da psicologia, por exemplo), mas neste trabalho serão analisados 

exclusivamente processos que podem ser retratados através de relações 
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matemáticas. Isto significa que o leque de opções disponíveis será descrito por um 

conjunto de possíveis escolhas. Tal conjunto é usualmente denominado de espaço 

de busca ou espaço de solução. Tais nomes apenas traduzem a ideia de que a 

decisão consistirá na escolha de um ou mais elementos do conjunto de opções 

disponíveis. Além disso, cada elemento do conjunto de escolhas possíveis (o 

termo espaço de busca será utilizado daqui em diante) deve poder ser avaliado 

pelo critério selecionado.  

O processo de avaliação dos elementos do espaço de busca será representado 

por uma função, denominada função critério, cujo domínio é o espaço de busca e 

o contradomínio o conjunto dos números reais. Dado que o valor apurado para 

função critério para qualquer elemento do espaço de busca será um número real, a 

hipótese de escolha racional faz com que a opção (ou solução) desejada seja 

aquela que maximiza ou minimiza a avaliação da solução. 

Resumindo o que foi dito até aqui, a modelagem matemática de um processo 

de tomada de decisão consiste em: 

 

1) Estabelecer um espaço de busca; 

2) Estabelecer um critério de avaliação aplicável a cada elemento do espaço 

de busca e o sentido da escolha (maximização ou minimização). 

Matematicamente, pode-se utilizar a seguinte notação:  

Seja X o conjunto que representa o espaço de busca e x (denominado 

solução) um elemento de X.  Seja também a função 𝑓:  

                                      𝒙 → 𝑓(𝒙), representando o critério adotado.  

Como a solução x que maximiza 𝑓(𝒙) é  mesma que minimiza –𝑓(𝒙), o 

sentido da escolha é arbitrário (dado que sempre será possível escolher 

funções critério tais que os sentidos de maximização ou minimização 

produzirão a mesma solução). 

Compactando a notação, têm-se:  Maximizar 𝑓(𝒙)                       (1-1) 

                                                        Sujeito a: 𝒙 ∈ X 

Uma observação se faz necessária com relação à função 𝑓. Não há 

necessidade de que 𝑓 seja descrita em uma forma analítica. Em particular, 𝑓(𝒙) 

pode ser obtida por meio de um programa de computador ou pela solução de 

algum outro problema de otimização. O importante é que 𝑓(𝒙) possa ser 
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determinada para todo elemento 𝒙 ∈ X. O elemento 𝒙 ∈ X que maximiza 𝑓(𝒙) é 

denominado solução ótima e a função critério é usualmente conhecida por função 

objetivo. O problema descrito em (1-1) é denominado problema de otimização e 

as técnicas de solução variam significativamente dependendo das características 

do conjunto X e da função 𝑓. Existe vasta literatura sobre as características e 

técnicas de solução aplicáveis aos problemas de otimização [Luemberger 84], 

[Nemhauser 88], [Papadimitriou 98], [Gen 97]. 

A formulação matemática do problema de otimização que será abordado 

(denominado problema de otimização de ordem) neste trabalho (ver seção 2.2) 

está exibida a seguir: 

Minimizar 𝑓(𝒙) 

Sujeito a: 𝒙 ∈  𝑋 = {(𝑥1, 𝑥2 , . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖  ∈ U, ∀𝑖 ∈ {1, 2, … ,𝑛} e U 

finito}     (1-2) 

onde,  𝑓:  X → R 

             𝒙 → 𝑓(𝒙) 

O problema (1-2) é extremamente abrangente e possui inúmeras aplicações 

práticas relevantes, tais como: alocação de tripulações em malhas aéreas, logística 

reversa, alocação de tarefas em processamento paralelo, roteirização de veículos e 

planejamento de produção [Gopalakrishnan 05], [Özbak 11] e [Sbihi 07]. Talvez a 

aplicação mais conhecida para problemas de otimização de ordem (1-2) seja o 

problema do caixeiro viajante (TSP), que pode ser brevemente descrito como: 

dadas n cidades e considerando que o caixeiro encontra-se na cidade 1, deseja-se 

saber qual deve ser a sequência de visitas, garantindo que cada cidade seja 

visitada exatamente uma única vez, de modo a minimizar a distância total 

percorrida nas visitas, incluindo o seu retorno para a cidade 1. Neste caso, o 

conjunto U é formado pelos elementos 2 até n, indicando as cidades, e o conjunto 

X é formado por vetores de dimensão n, com a primeira componente valendo 1, e 

as demais assumindo valores do conjunto U, sem repetições. Ou seja, o conjunto 

X contém os vetores que representam todas as possíveis permutações das cidades, 

dado que a cidade 1 será sempre a cidade de partida. Portanto, um elemento do 

vetor X é um vetor 𝒙 = {1, 𝑥1, 𝑥2 , . . . . , 𝑥𝑛}, onde 𝑥𝑖 ∈ {2, 3, ..., n} e 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑗 para i ≠ 

j. O valor da função critério 𝑓(𝒙), obtido para o elemento 𝒙, mede a distância 

percorrida pelo caixeiro, saindo da cidade 1, visitando todas as demais cidades e 
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retornando à cidade de origem. As aplicações práticas para o TSP são abundantes 

[Applegate 06] e abrangentes [Falcone 13], existindo várias técnicas para resolvê-

lo: 

 

a) Branch & Cut [Padberg 91]; 

b) Relaxação Lagrangeana [Herrero 10]; 

c) Algoritmos Genéticos [Rani 14, Roy 14]; 

d) Colônia de Formigas [Dorigo 97]; 

e) Enxame de Partículas [Shi 07]; 

f) Simulated Annealing [Bayran 13]; 

g) Busca Tabu [Malek 89]. 

 

Um outro problema, também bastante conhecido, é o problema da 

roteirização de veículos (VRP). Neste, os clientes de uma certa região geográfica 

apresentam, cada um deles, uma demanda conhecida de produtos. A demanda de 

cada cliente deverá ser atendida em uma entrega única, nas suas dependências, 

dos produtos necessários. Os veículos disponíveis para realizar entregas iniciam a 

jornada de trabalho em um depósito, e, ao término das entregas, todos os veículos 

devem retornar a este depósito. O objetivo é determinar qual veículo deve atender 

cada cliente de modo a se obter a menor distância total percorrida, por todos os 

veículos, para o atendimento de todos os clientes. É importante observar que cada 

veículo apresenta uma capacidade máxima de transporte, de modo que a alocação 

de clientes aos veículos deve respeitar a capacidade de carga destes. 

Não é difícil observar que o problema do caixeiro viajante pode ser 

interpretado como um caso particular do problema de roteamento de veículos. 

Para tal, basta imaginar que no depósito existe apenas um único veículo cuja 

capacidade é exatamente igual à soma das demandas de todos os clientes. Desse 

modo, toda a técnica de solução aplicável ao VRP também pode ser aplicada ao 

TSP. Note-se que a recíproca não é necessariamente verdadeira. Existem várias 

técnicas de solução para resolver o VRP, tais como: 

 

a) Branch & Cut [Fukasawa 06]; 

b) Heurísticas [Pichpibul 13]; 
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c) Algoritmos Genéticos [Prins 04] e [Nazif 12]; 

d) Colônia de Formigas [Bin 09]; 

e) Enxame de Partículas [Marinakis 10]; 

f) Simulated Annealing [Breedam 95]; 

g) Busca Tabu [Gendreau 94]. 

 

Existem inúmeras variantes do problema de roteirização de veículos [Toth 

02], podendo haver limitação no horário de entrega de cada cliente (time window) 

[Hwang 02], a possibilidade de entrega ou recolhimento de produtos a cada 

parada na viagem de cada veículo [Goksal 13] ou ainda divisão das entregas dos 

clientes (clientes podem serem atendidos por mais de um veículo) [Wilck IV 12], 

por exemplo.  

Uma formulação possível para o VRP é definir o conjunto U como sendo 

formado pelos identificadores dos clientes além de um algarismo zero para cada 

veículo disponível no depósito. Supondo a existência de n clientes e k veículos, o 

conjunto U apresentará n+k elementos, sendo k elementos nulos, representado os 

veículos, e n elementos numerados de 1 a n, representando os clientes. O conjunto 

X será formado por vetores de dimensão n+k, com a primeira componente de cada 

vetor valendo 0 e as demais n+k-1 componentes assumindo elementos de U – {0}, 

sem repetição. Note-se que existirão k zeros em cada vetor pertencente ao 

conjunto X, mas não haverá repetição na escolha dos elementos do conjunto U. 

Considerando, por exemplo, um VRP com três veículos (k=3) e seis clientes 

(n=6), um elemento do conjunto X será o vetor x = (0,1,2,0,3,4,0,5,6). Este vetor 

indica que o veículo 1 atende os clientes 1 e 2, nesta ordem; o veículo 2 atende os 

clientes 3 e 4, nesta ordem e o veículo 3 atende os clientes 5 e 6, nesta ordem. Um 

outro elemento do conjunto X será o vetor x = (0,0,6,5,2,4,0,3,1), indicando que o 

veículo 1 não atende cliente algum, o veículo 2 atende os clientes 6, 5, 2 e 4, nesta 

ordem e o veículo 3 atende os clientes 3 e 1, nesta ordem. Os elementos do 

conjunto X podem ser viáveis (caso a capacidade de carga de cada veículo seja 

respeitada) ou inviáveis (caso existam veículos cuja capacidade de carga esteja 

excedida). Para elementos inviáveis, além da distância percorrida, será acrescida 

na função critério uma penalidade proporcional ao total de excesso de carga de 

todos os veículos. 
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Para exemplificar uma situação na qual a função critério não apresenta 

formulação analítica, considere-se uma formulação alternativa para o VRP. Neste 

caso, o conjunto U é formado pelos identificadores dos veículos disponíveis no 

depósito (1, 2, 3, ..., k) e o conjunto X é formado por vetores de dimensão n. 

Utilizando-se novamente o exemplo com 3 veículos e 6 clientes, um elemento do 

conjunto X será o vetor x = (1,1,2,2,3,3), indicando que o veículo 1 atende os 

clientes 1 e 2, mas sem definir a ordem de atendimento (primeiro o cliente 1 e 

depois o cliente 2 ou primeiro o cliente 2 e depois o cliente 1); o veículo 2 atende 

os clientes 3 e 4 , sem definir a ordem e o veículo 3 atende os clientes 5 e 6, sem 

definir a ordem. A definição da ordem ocorre no momento do cálculo da função 

critério. Como se deseja minimizar o seu valor, a ordem é determinada de modo a 

se obter a menor distância percorrida. Não é difícil de se observar que será 

necessário resolver um problema do caixeiro viajante para cada veículo (deseja-se 

obter a ordem de atendimento dos clientes que minimiza a distância total do 

veículo). Ou seja, o cálculo da função critério passa a ser mais complexo 

(resolução de um problema de otimização) do que calcular o valor de uma função 

com forma analítica. 

Apesar de os problemas TSP e VRP terem sido apresentados com algum 

detalhe, o objetivo deste trabalho não é desenvolver um algoritmo específico para 

sua solução, nem apresentar uma customização que se aproveita das 

peculiaridades deles [Malik 14] e [Baker 03]. O objetivo é propor um algoritmo 

genérico para qualquer problema formulado através de (1-2), que não dependa da 

forma como a função de avaliação seja calculada, nem dos elementos do conjunto 

U. Além desta característica genérica, o algoritmo proposto neste trabalho será 

baseado nos princípios da computação evolucionária.  

A ideia de um algoritmo na computação evolucionária baseia-se na 

obtenção de uma sequência de soluções 𝒙𝑡 ∈ X de modo que 𝑓(𝒙𝑡) apresente o 

menor valor possível (no caso de um problema de minimização) à medida que o 

valor de t aumenta. Nos algoritmos genéticos tradicionais, se o conjunto X é 

formado por todas as permutações (problema do caixeiro viajante) ou por todos os 

vetores com repetição (problema de sequenciamento produção) dos elementos de 

um conjunto U finito, existem técnicas de mutação de cruzamento que garantem 

que cada elemento 𝒙𝑡 da sequência de soluções sempre pertença ao conjunto X  
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[Gen 97] (isto é, sempre será uma permutação ou um vetor com repetições dos 

elementos do conjunto U finito). O algoritmo proposto neste trabalho também terá 

critérios para garantir que os elementos gerados na sequência de soluções 

satisfaçam as condições, descritas anteriormente, para um conjunto U finito. 

Outro ponto a ser mencionado, sobre os algoritmos baseados na computação 

evolucionária, é a dificuldade de se estabelecerem condições de otimalidade para 

um problema formulado por (1-2). A única forma de se garantir a otimalidade de 

(1-2) é avaliar explicita ou implicitamente todos os elementos do conjunto X. Na 

avaliação implícita, deve ser possível descobrir algum subconjunto do espaço de 

busca cujos elementos não podem apresentar solução melhor do que alguma 

solução conhecida, sem a necessidade de se avaliar a função critério para os 

elementos deste subconjunto. Sem conhecimento prévio da estrutura do conjunto 

X, como no caso da programação linear inteira, onde a relaxação das restrições de 

integralidade estabelece um politopo convexo, a avaliação implícita não deverá 

ser possível num problema geral. Além disso, sem informação prévia sobre o 

valor da melhor solução possível, à medida que a sequência de soluções é gerada, 

pode-se afirmar apenas que uma solução é a melhor dentre as outras obtidas, mas, 

infelizmente, nada se poderá dizer sobre a otimalidade desta melhor solução nem 

quão distante do ótimo esta solução se encontra. 

Dentre as técnicas que se utilizam do princípio da computação evolucionária 

pode-se mencionar: 

 

a) Algoritmos Genéticos [Honglin 02]; 

b) Colônia de Formigas [Dorigo 97]; 

c) Enxame de Partículas [Yan 12]; 

d) Simulated Annealing [Ibner 92]; 

e) Busca Tabu [Jia 13]. 

Todas as referências mostradas acima apresentam resultados comparativos 

entre uma ou mais técnicas. Porém, todas comparam seus resultados com aqueles 

obtidos utilizando-se as técnicas de algoritmos genéticos. Neste trabalho, os 

resultados obtidos pelo algoritmo proposto foram comparados com aqueles 

obtidos com a utilização de um algoritmo genético específico para problemas de 

otimização combinatória de ordem. 
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Devido à característica evolucionária dos algoritmos genéticos e do 

algoritmo proposto, o cálculo da função de avaliação para os indivíduos obtidos 

ao longo das gerações é necessário para se determinar a aptidão ou qualidade 

destes indivíduos. Certas aplicações podem apresentar um tempo de 

processamento muito grande para o cálculo da função 𝑓. Nestes casos, seria 

bastante interessante se obter boas soluções com o menor número possível de 

avaliações da função critério, de modo a se reduzir o tempo de processamento 

para a solução do problema. Desse modo, nas comparações do algoritmo proposto 

com o algoritmo genético, o número de avaliações da função critério será 

limitado, com o algoritmo proposto fazendo no máximo o mesmo número de 

avaliações do que o algoritmo genético. 

Três problemas clássicos de otimização combinatória de ordem serão 

analisados: o problema do caixeiro viajante (tratado como um caso particular do 

VRP), o problema de roteirização de veículos (VRP) e o problema de 

sequenciamento de produtos em linhas de produção. Os resultados serão exibidos 

nos capítulos 4 e 5 deste trabalho, assim como uma comparação entre a utilização 

das técnicas de algoritmos genéticos e o algoritmo proposto. 
 

1.2  
Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar um novo algoritmo, baseado em 

computação evolucionária e inspirado na computação quântica, aplicável a certos 

problemas de otimização combinatória de ordem. O problema a ser abordado é 

aquele formulado por (1-2).  

Minimizar 𝑓(𝒙) 

Sujeito a: 𝒙 Є 𝑋 = {(𝑥1, 𝑥2 , . . . . , 𝑥𝑛1), tal que 𝑥𝑖 ∈ U, ∀𝑖 ∈ {1, 2, … ,𝑛} e U 

finito} 

onde, 𝑓:  X → R  

           𝒙  → 𝑓(𝒙) 

Serão analisados dois tipos de problemas: 

1) As soluções 𝒙 são formadas pelas permutações de todos os elementos do 

conjunto U; 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912962/CA



 
 

 

 

 
21 

2) As soluções 𝒙 são formadas por vetores cujas componentes assumem 

valores    pertencentes ao conjunto U, podendo haver repetição. 

As aplicações práticas destes problemas são inúmeras, conforme visto na 

seção 1.1, sendo o problema do caixeiro viajante o caso mais conhecido para o 

problema com permutações. Para o caso de soluções que permitem repetições, 

problemas envolvendo planejamento de produção podem ser representados por (1-

2). Existem várias técnicas para resolver estes tipos de problemas, conforme 

mencionado na seção anterior e posteriormente apresentadas na seção 2.1. Dentre 

as técnicas disponíveis, aquela que servirá de base de comparação com o 

algoritmo proposto é a técnica de algoritmos genéticos. Esta escolha para 

comparação se baseia no fato de que tanto o algoritmo proposto quanto as técnicas 

de algoritmos genéticos são capazes de resolver um problema formulado por (1-2) 

para qualquer função critério f. Além disso, os algoritmos genéticos são utilizados 

frequentemente nos comparativos de resultados [Honglin 02], [Dorigo 97], [Yan 

12], [Ibner 92] e [Jia 13]. 

Foi mencionado na seção anterior que as técnicas de algoritmos genéticos se 

baseiam nos princípios da computação evolucionária, onde, a partir de uma 

população iniciada aleatoriamente, é obtida uma sequência de soluções, ao longo 

de gerações, para o problema que se deseja resolver. As operações de cruzamento 

e mutação são empregadas para se obter tal sequência de soluções, e a cada nova 

solução obtida, a função critério 𝑓deve ser avaliada. 

O algoritmo proposto também se baseia nos princípios da computação 

evolucionária (irá gerar uma sequência de soluções ao longo das gerações), mas 

não utilizará a operação de cruzamento para produzir novas soluções. Ao invés 

disto, utilizará os conceitos de bit quântico e múltiplos bits quânticos (ver seção 

2.3.1) para gerar a sequência de soluções, a partir de uma população de indivíduos 

denominados indivíduos quânticos.  

A computação quântica é uma área de pesquisa relativamente nova mas que 

apresenta resultados promissores para aumentar a capacidade computacional de 

processamento, através de forte paralelismo [Moore 95]. Ainda não existem 

computadores quânticos operando em escala comercial, mas este fato não impede 

que vários novos algoritmos [Han 00], [Han 02], [Cruz 06] e [Talbi04], apesar de 

serem projetados para serem executados num computador convencional, utilizem 
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conceitos da computação quântica para tentarem resolver problemas de 

otimização de forma competitiva com os algoritmos que utilizam apenas os 

elementos da computação convencional. Em [Talbi 04], um algoritmo voltado 

para a solução do TSP é apresentado utilizando-se dos conceitos de bit-quântico e 

porta quântica, enquanto que, em [Swain 13], é apresentado um algoritmo voltado 

para uma generalização do TSP, denominada Problema dos Múltiplos Caixeiros 

Viajantes (MTSP). Este problema supõe que existem vários caixeiros viajantes na 

cidade de origem e as cidades a serem visitadas serão divididas entre os caixeiros 

viajantes, de modo que cada cidade seja visitada apenas por um caixeiro e que a 

distância total percorrida por todos os caixeiros, incluindo o retorno à cidade 

origem, seja minimizada. Note-se que o MTSP pode ser imaginado como uma 

simplificação do VRP (existem vários veículos e capacidade de cada um deles é 

superior à soma da demanda de todos os clientes). 

As diferenças entre o algoritmo proposto neste trabalho e os algoritmos 

apresentados em [Talbi 04] e [Swain 13] são: a representação do indivíduo 

quântico, a forma de atualizá-lo e como este indivíduo gera soluções para o 

problema sendo resolvido.  

A apresentação detalhada do algoritmo proposto encontra-se no capítulo 3, e 

serão consideradas duas abordagens: uma com a geração de soluções utilizando-se 

exclusivamente o indivíduo quântico e mutações (denominada versão pura), e 

outra fazendo uso de soluções geradas pelo indivíduo quântico e de soluções 

produzidas pelos processos de cruzamento e mutação dos algoritmos genéticos 

tradicionais (versão híbrida). 

 

1.3 
Organização do Trabalho 
 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: 

 No capítulo 2 é apresentado um resumo dos fundamentos necessários 

para uma melhor compreensão do trabalho, basicamente os conceitos 

de problemas de otimização e computação quântica;  

 No capítulo 3, o Algoritmo Genético com Inspiração Quântica de 

Ordem é apresentado em todo o seu detalhe, nas versões pura e híbrida, 
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tanto para problemas com permutações quanto para problemas com 

repetições;  

 No capítulo 4, são apresentados os estudos de casos para dez 

problemas de permutação, comparando-se os resultados obtidos com a 

aplicação da técnica de algoritmos genéticos de ordem com os 

resultados obtidos com o algoritmo proposto nas versões pura e 

híbrida; 

 No capítulo 5, os resultados da solução do algoritmo proposto são 

apresentados e comparados com aqueles obtidos utilizando-se 

algoritmos genéticos para um problema simplificado para uma situação 

real de sequenciamento de produtos em linhas de produção. 
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2  
Fundamentos 

 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos úteis para o melhor 

entendimento deste trabalho. Nas seções 2.1 e 2.2 serão apresentados alguns 

problemas de otimização, particularmente aquele denominado problema de 

otimização combinatória de ordem. Na parte final do capítulo, serão apresentados 

os conceitos de computação quântica e bit quântico, além de dois algoritmos de 

otimização, já existentes, e com inspiração quântica. 

 

2.1  
Problemas de Otimização 
 

A seguir serão apresentados os problemas de otimização mais comumente 

utilizados. 

 

Otimização sem restrições: 

Formulação: 

Minimizar 𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . . ., 𝑥𝑛 ) 

Sujeito a: 𝑥𝑖  ∈  [𝑎𝑖,𝑏𝑖], 𝑥𝑖,𝑎𝑖, 𝑏𝑖  ∈ R, ∀𝑖 = 1, 2, … ,𝑛                  (2-1) 

onde, 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, . . . . ., 𝑥𝑛 ) ∈ Rn e 𝑓: Rn → R 
                                                𝒙  → 𝑓(𝒙) 

Principais técnicas de solução: 

 Para f diferenciável, métodos de Newton [Luemberger 89]; 

 Para f qualquer, algoritmos genéticos [Gen 97], Particle Swarm 

[Kennedy 95] e [Eberhart 01], Simulated Annealing [Ingber 92] e 

métodos dos algoritmos evolucionários com Inspiração em 

Computação Quântica e Representação Real [Cruz06] 

Principais Aplicações: 

 Otimização de funções [Cruz06]; 

 Determinação de pesos sinápticos numa rede neural [Cruz 06] e 

[Kennedy 95]. 
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Programação Linear: 

Formulação: 

Minimizar 𝒄𝒙 

Sujeito a: A𝒙 = 𝒃                       (2-2) 

               𝒍 ≤  𝒙 ≤  𝒖, 𝒙, 𝒄, 𝒍, 𝒖 ∈ Rn, 𝒃 ∈ Rm, A ∈ Rmxn 

Principais técnicas de solução: 

 Método Simplex [Luemberger 89]; 

 Método de Karmakar [Karmakar 84]. 

Principais Aplicações: 

Dada a eficiência do método Simplex (capaz de resolver problemas com 

valores muito elevados para as dimensões m e n, da ordem de milhões), a 

aplicação dos problemas de programação linear é bastante extensa, 

exemplos:  

 Planejamento operacional de um parque gerador de energia elétrica 

(operação de hidroelétricas e termoelétricas) [Street 08]; 

 

Programação Linear Inteira Mista: 

Formulação: 

Minimizar 𝒄𝒙 + 𝒅𝒚 

Sujeito a: A𝒙+D𝒚 =  𝒃                                                                             (2-3)          

𝒍 ≤  𝒙 ≤ 𝒖,  

                𝒚 Є Zp, 𝒙, 𝒄, 𝒍,𝒖 ∈ Rn, 𝒃 ∈ Rm, A ∈ Rmxn,  D ∈ Rmxp  

Principais técnicas de solução: 

 Método Branch & Bound [Wolsey 98]; 

 Método Branch & Cut [Wolsey 98]. 

Principais Aplicações: 

A programação linear inteira mista pode ser vista como uma 

generalização dos problemas de programação linear. De fato, os 

principais métodos de solução resolvem primeiro o problema de 

programação linear associado (considerando y ∈ Rp e não y ∈ Zp) e, a 

partir da solução obtida para o problema de programação linear, buscam 

uma solução que apresente valores inteiros para o vetor y. A dificuldade 

para se resolver problemas de programação linear inteira mista é muito 
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superior àquela envolvendo problemas de programação linear [Wolsey 

98]. Deste modo, a solução ótima para um problema com o valor da 

dimensão p elevado, da ordem de milhares, pode demorar muito para ser 

encontrada ou mesmo não ser encontrada [Wolsey 98]. Não obstante as 

eventuais dificuldades para se obter a solução ótima, a gama de 

aplicações é tão ou mais extensa do que aquela da programação linear. 

Exemplos: 

 Planejamento operacional de um parque gerador de energia elétrica 

(operação de hidroelétricas e termoelétricas) [Barroso 11]; 

 Problemas de Planejamento de Produção [Pochet 06]; 

 Problemas de Roteirização [Toth 02]. 

 

Programação Linear Binária: 

Formulação: 

Minimizar 𝒄𝒘 

Sujeito a: A𝒘 = 𝒃                       (2-4) 

               𝒘 ∈ {0,1}p, 𝒄 ∈ Rn, 𝒃 ∈ Rm, A ∈ Rmxn  

Principais técnicas de solução: 

 Método Branch & Bound [Wolsey 98]; 

 Algoritmos Genéticos e métodos dos algoritmos evolucionários 

com Inspiração em Computação Quântica e Representação Binária [Han 

00] e [Han 02]. 

Principais Aplicações: 

Este problema é claramente um caso particular do problema de 

programação linear inteira mista, mas dada a peculiaridade das variáveis 

só poderem assumir valores iguais a 0 ou 1, novas técnicas de solução 

podem ser empregadas. Infelizmente, as dificuldades de resolver 

problemas de programação linear binária ainda se fazem presentes, 

tornando, em alguns casos, a obtenção da solução ótima uma tarefa 

praticamente impossível [Wolsey 98]. A despeito das dificuldades de 

solução, as aplicações práticas são inúmeras, tais como: 

 Problema da Mochila [Han 00] e [Han 02]; 

 Problema do Caixeiro Viajante [Applegate 06] e [Gen 97]; 
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 Problemas de Planejamento de Produção [Pochet 06]; 

 Problemas de Roteirização [Toth 02]. 

 

Problemas de Otimização Combinatória de Ordem: 

Formulação: 

Minimizar 𝑓(𝒙,𝒚) 

Sujeito a: 𝒙 Є 𝑋 = {(𝑥1,𝑥2, . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖 ∈ U, ∀𝑖 = 1, 2, … ,𝑛 e U finito}     (2-5) 

               𝒈(𝒙,𝒚)  ≤  0 𝑒 𝒚 ∈ Y ⊆  Rp  

onde, 𝒈: X x Y → Rq                 e               𝑓: X x Y → R 
 

                        (𝒙,𝒚) → 𝒈(𝒙,𝒚)                      (𝒙,𝒚) → 𝑓(𝒙,𝒚) 
 

Principais técnicas de solução: 

Todas já mencionadas anteriormente, se o conjunto X e a função 𝑓 permitirem; 

 Métodos Heurísticos [Wolsey 98]; 

 Algoritmos Genéticos [Gen 97], Particle Swarm [Kennedy 95] e 

[Eberhart 98], Simulated Annealing [Ingber 92] e Ant Colony [Dorigo 

97]. 

Principais Aplicações: 

Esta formulação é extremamente geral e praticamente engloba todos os 

casos apresentados anteriormente (as exceções ocorrem para os casos em 

que as variáveis restritas a valores inteiros são ilimitadas). As eventuais 

dificuldades para a solução do problema, naturalmente, persistem. 

Algumas aplicações: 

 Problema do Caixeiro Viajante [Applegate 060] e [Gen 97]; 

 Problema de sequenciamento de linhas de produção [Gen 97]; 

 Problemas de Roteirização [Zongyan 11]. 
 

2.2  
Problemas de Otimização Combinatória de Ordem 

 

Considerando Y=Ø, então (2-5) pode ser reescrito por:  

Minimizar 𝑓(𝒙) 

Sujeito a: 𝒙 Є 𝑋 = {(𝑥1,𝑥2, . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖  ∈ U, ∀𝑖 = 1, 2, … ,𝑛 e U finito}   (2-6) 
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               𝒈(𝒙)  ≤  0 

 
onde, 𝒈: X  → Rq                 e               𝑓: X → R 
 

                𝒙 → 𝒈(𝒙)                           𝒙 → 𝑓(𝒙) 
 

Considerando que -∞ < 𝑓(𝒙) < +∞,∀ 𝒙 ∈  X, então se 𝑐(𝒙) = 𝑓(𝒙) +

𝒘𝒉(𝒙), onde 𝒘 = (M, M, …, M) ∈ Rq, sendo M um número arbitrariamente grande, 

e  

         ℎ𝑖(𝒙) = �
0      se 𝑔𝑖(𝒙) ≤ 0

1  caso contrário
                                                                     (2-7) 

A restrição 𝒈(𝒙) pode ser incorporada na função objetivo e (2-6) passa a ser: 

Minimizar 𝑐(𝒙) 

Sujeito a: 𝒙 Є 𝑋 = {(𝑥1,𝑥2, . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖  ∈ U, ∀𝑖 = 1, 2, … ,𝑛 e U finito}    (2-8)        

onde,  𝑓: X  → R 
 

 

                 𝒙 → 𝑓(𝒙)         
 

Outra formulação possível, é considerar uma função ℎ definida por: 

ℎ(𝒙) = 𝒗𝒈(𝒙), onde 𝒗 Є Rq e 𝑣𝑖 > 0 se 𝑔𝑖(𝒙) < 0 e 𝑣𝑖 = 0  se 𝑔𝑖(𝒙) ≥ 0             (2-9) 

e utilizar uma função 𝑐, expressa por 𝑐(𝒙) = 𝑓(𝒙) + ℎ(𝒙). A diferença entre as 

funções h expressas por (2-7) e (2-9) é que em (2-7) uma solução 𝒙 que não 

satisfaça 𝒈(𝒙) ≤ 0 será penalizada com um valor suficientemente alto (M), ao 

passo que em (2-9) a penalização na função objetivo será proporcional a quanto 

que a restrição 𝒈(𝒙)  ≤  0 é violada. 

Desse modo, as desigualdades 𝒈(𝒙)  ≤  0 não serão mais tratadas como 

restrições (ou seja, soluções x que apresentam 𝒈(𝒙)  >  0 serão consideradas 

válidas), mas induzirão custos na função objetivo. Para finalizar, vale ressaltar que 

a formulação (2-8) é exatamente aquela apresentada em (1-2), ou seja, o problema 

que se tentará resolver. 
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2.3 
Computação Quântica 

 

No início dos anos 80, Richard Feynman observou que certos efeitos da 

mecânica quântica não podiam ser eficientemente simulados num computador 

[Rieffel 00]. Isto suscitou especulações sobre a possibilidade de se construir um 

computador que utilizasse tais efeitos quânticos, denominado computador 

quântico, e que apresentasse uma capacidade de processamento superior à dos 

computadores atuais [Rieffel 00]. Outro aspecto interessante é que, a cada dois 

anos, os computadores dobram sua capacidade de processamento enquanto 

reduzem à metade o tamanho dos componentes utilizados. Este fato vem 

ocorrendo ao longo dos últimos 50 anos e, em se mantendo esta progressão, 

chegará o dia em que os componentes de um computador serão tão pequenos que 

os fenômenos quânticos precisarão ser considerados [Moore 95]. 

Seja por conveniência ou por necessidade, o fato é que a ideia de se criar 

computadores quânticos vem sendo desenvolvida [Rieffel 00], mas ainda não se 

dispõe, comercialmente, de um computador que utilize os fenômenos quânticos 

(superposição de estados e emaranhamento) num processamento de larga escala. 

Entretanto, o fato de ainda não existirem computadores quânticos com grande 

capacidade de processamento não impede que a seguinte questão seja levantada: 

Como seria a programação num computador quântico? 

Esta questão começou a ser respondida de forma mais contundente em 1994 

quando Peter Shor [Shor 94], [Shor 96] e [Shor 98] propôs um método para 

fatoração de números inteiros, que pode ser implementado num computador 

convencional, mas que utiliza princípios quânticos que estariam disponíveis num 

computador quântico. Para se fatorar um número (encontrar seus divisores 

primos), os melhores algoritmos atualmente disponíveis apresentam um esforço 

computacional que cresce exponencialmente com o número de algarismos que 

formam este número [Rieffel 00]. Caso se dispusesse de um computador quântico, 

o método proposto por Shor apresentaria um esforço computacional polinomial 

(em função no número de algarismos que compõem o número a ser fatorado) na 

fatoração de números inteiros [Rieffel 00]. Apesar de não haver garantias de que a 

implementação, num computador convencional, do método de Shor sempre 
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consiga fatorar um número inteiro, testes mostraram que quando a fatoração é 

realizada o tempo de processamento é drasticamente reduzido [Rieffel 00]. 

A seguir são apresentados os principais conceitos da computação quântica. 

 
2.3.1  
Bit Quântico  

 

A menor unidade de armazenamento em um computador convencional é o 

bit, cujo conteúdo pode apresentar os valores ou estados 0 ou 1. Se o conteúdo de 

um bit é medido e ele não for alterado, toda e qualquer medida futura indicará 

sempre o mesmo valor. Num computador quântico, a menor unidade de 

armazenamento é denominada bit quântico (Qbit) e, diferentemente do bit da 

computação convencional, mesmo sem ser alterado, quando observado o valor 

obtido não será sempre o mesmo. Esta propriedade estranha é decorrente das 

propriedades quânticas da matéria, não sendo possível determinar a priori o valor 

medido num Qbit, mas somente estimar a probabilidade de se observar o valor ou 

estado 0 e o valor ou estado 1 após um processo de medida. Deste modo, um Qbit 

é definido pelas probabilidades de observação de cada um de seus dois estados 

possíveis. Utilizando-se a notação de Dirac, o bit quântico (Qbit) é representado 

por: |ψ⟩ = α|0⟩ +β|1⟩, onde α, β ∈ C, |α|2 + |β|2 = 1, |α|2 representa a 

probabilidade de se obter o estado 0 quando o bit quântico é observado e |β|2 

representa a probabilidade de se obter o estado 1 quando o bit quântico é 

observado. A capacidade de se observar um bit quântico e de se poder obter os 

estados 0 e 1 é denominado superposição de estados. É esta capacidade de 

superposição de estados que alimenta a esperança de uma capacidade de 

processamento superior dos computadores quânticos. Um 2Qbit é representado 

por 

 

 δ0|00⟩ + δ1 |01⟩ + δ2 |10⟩ + δ3|11⟩, onde δi  ∈ C, ∀𝑖 ∈ {0,1,2,3} e |δ0|2 + |

δ1|2 + |δ2|2 + |δ3|2 = 1.  

 

É fácil constatar que um 2Qbit pode produzir 4 estados (00, 01, 10, 11), ao ser 

observado. Em termos gerais, um mQbit é representado por: 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912962/CA



 
 

 

 

 
31 

δ0 |00 … 00⟩+ δ1 |00 … 01⟩+ δ2 |00 … 10⟩+ δ3|00 … 11⟩+ ..... + δ2
m

-

2|11 … 10⟩ + δ2
m

-1|11 … 11⟩ , onde δi ∈ C, ∀𝑖 ∈ {0, , 1, … ,2𝑚 − 1}, e 

∑ |𝛿𝑖|22𝑚−1
𝑖=0 = 1. 

 

Neste caso 2m estados poderão ser observados a partir do mQbit, cada um deles 

com sua probabilidade de observação [Rieffel 00]. 
 

2.3.2  
Portas Quânticas  

 

Da mesma forma que existem portas lógicas que alteram o conteúdo de bits, 

existem portas quânticas que desempenham a mesma função sobre bits quânticos. 

Elas são representadas por matrizes unitárias [Rieffel 00]. Uma matriz unitária é 

uma matriz quadrada com elementos reais tal que o seu produto com a sua 

conjugada transposta resulta na matriz identidade, ou seja: se M é uma matriz 

unitária e M* é sua transposta conjugada, então M. M*=I. Uma matriz unitária 

normalmente utilizada é a matriz de rotação. Quando uma matriz de rotação é 

aplicada sobre um bit quântico (α, β)T, um novo bit quântico (α’, β’)T será obtido. 

Este novo bit quântico será o bit quântico (α, β)T rotacionado no sentido anti-

horário por um ângulo θ. Esta operação está representada a seguir: 

�
𝛼′

𝛽′
� = �

cos (𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃)
𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos (𝜃) � �

𝛼
𝛽
� 

onde, θ é o ângulo de rotação e (α’, β’ )T é o bit quântico resultante. A 

interpretação geométrica da matriz de rotação pode ser vista na figura a seguir:  

                                       
Figura 1: Interpretação geométrica da matriz de rotação. 

 






β
α









'

'

β
α

0>θ

1 

-1 
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Geometricamente, pode-se observar o efeito da rotação sobre o indivíduo 

quântico (α, β)T. Se o valor de θ for positivo, a rotação ocorrerá no sentido anti-

horário, caso contrário, no sentido horário. É interessante observar o efeito que a 

rotação exerce sobre um indivíduo quântico. No caso da figura 2.1 ((α, β)T e (α
’, β’)T, ambos no 1o quadrante), a rotação no sentido anti-horário faz com que α’ 

< α e β’ > β, ou seja, a probabilidade de se observar o estado 1 em (α’, β’)T é 

maior do que em (α, β)T.  

 
2.4 
Algoritmos com Inspiração Quântica 

 

Segundo Mark Moore [Moore 95] e Ajit Narayanan [Narayanan 99], um 

algoritmo, para ser considerado como inspirado quanticamente, deve apresentar as 

seguintes características: 

1. O problema deve ter uma representação numérica ou, caso não a tenha, um 

método para sua conversão em representação numérica deve ser 

empregado; 

2. A configuração inicial deve ser determinada; 

3. Uma condição de parada deve ser definida; 

4. O problema deve poder ser dividido em subproblemas menores; 

5. O número de universos (ou estados de superposição) deve ser identificado; 

6. Cada subproblema deve ser associado a um dos universos; 

7. Os cálculos nos diferentes universos devem ocorrer de forma 

independente; 

8. Alguma forma de interação entre os múltiplos universos deve existir. Esta 

interferência deve permitir encontrar a solução para o problema ou 

fornecer informação para cada subproblema em cada universo ser capaz de 

encontrá-la. 

Uma observação deve ser feita com relação ao conceito de universo 

mencionado acima. Na mecânica quântica uma partícula (um elétron, por 

exemplo) não tem sua posição determinada até que ela seja efetivamente medida. 

O que se considera é que existe uma distribuição de probabilidade das possíveis 

posições do elétron em todos os lugares no espaço. Em outras palavras, o elétron 
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se comporta como se pudesse estar em infinitos locais ao mesmo tempo. Uma 

interpretação para este fenômeno é que o elétron existe em vários universos 

simultaneamente e apenas quando uma medição é feita, sua posição é determinada 

e o colapso de probabilidade ocorre (o elétron deixa de existir nos demais 

universos) [Moore 95].  

Uma definição alternativa para um algoritmo ser considerado quanticamente 

inspirado foi apresentada em [Zhang 10]. Segundo este autor, um QIEA (Quantum 

Inspired Evolutionary Algorithms) é caracterizado como sendo um algoritmo 

evolucionário que representa os indivíduos quânticos por meio de bits quânticos 

(Qbits) e utiliza portas quânticas (Qgate) para atualizar os indivíduos.  Ou seja, 

para um algoritmo ser considerado quanticamente inspirado, ele deve utilizar bits 

quânticos, os quais são atualizados por portas quânticas. 

Este assunto será retomado na seção 3.3. 
 

2.4.1  
Exemplos de Algoritmos com Inspiração Quântica 

 

Em 2010, foi publicado um interessante survey [Zhang 10] sobre os 

algoritmos evolucionários com inspiração quântica, denominados QIEA 

(Quantum Inspired Evolutionary Algorithms). Iniciando com o algoritmo 

pioneiro, proposto por Narayanan e Moore [Narayanan 96], para a solução do 

problema do caixeiro viajante, o artigo apresenta a relação dos principais 

algoritmos evolucionários com inspiração quântica, classificando-os quanto ao 

tipo de representação (binária ou real), à utilização ou não de operadores de 

mutação ou cruzamento e à utilização de portas quânticas, entre outras 

características. 

Nesta seção serão apresentados, brevemente, três algoritmos baseados na 

computação evolucionária e com inspiração quântica. Todos destinam-se a 

resolver problemas de otimização. O primeiro [Han 00] e [Han 02] é aplicável a 

problemas de otimização combinatória (1-2), com o conjunto U = {0,1}. O 

segundo [Talbi 04] é voltado para a solução do problema do caixeiro viajante e o 

terceiro [Cruz 06] destina-se a resolver problemas de otimização sem restrições 

(2-1). 
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2.4.1.1  
Exemplos de Algoritmos com Inspiração Quântica - Binário 

 

No artigo [Han 00] os autores propõem um algoritmo aplicável a problemas 

de otimização de ordem (1-2) para o caso particular em que U = {0,1}. Este 

problema pode ser formulado como segue: 

   Minimizar 𝑓(𝒙) 

  Sujeito a: 𝒙 ∈  𝑋 = {(𝑥1,𝑥2, . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖  ∈ {0,1}, ∀𝑖 ∈ {1, 2, … ,𝑛} }             

(2-10)        

onde,  𝑓: X  → R 
               𝒙  → 𝑓(𝒙)         

Para se resolver um problema da forma (2-10) utilizando-se as técnicas de 

algoritmos genéticos, a população é composta por indivíduos representados por 

um vetor de dimensão n onde cada componente do vetor vale 0 ou 1. Os 

indivíduos que compõem esta população são iniciados aleatoriamente e, ao longo 

das gerações, espera-se que as operações de cruzamento e mutação venham a 

produzir novos indivíduos com valores mais baixos para a função 𝑓. O melhor 

indivíduo obtido ao longo das gerações é apontado como solução de (2-10).  

No algoritmo apresentado em [Han 00] a população é composta por 

indivíduos representados por vetores de dimensão n, mas as componentes destes 

vetores são Qbits, representados por α |0⟩ + β |1⟩. Conforme mencionado na 

seção  2.3.1,  um  Qbit   permite gerar os estados 0 e 1 com probabilidades |α|2  e 

|β|2, respectivamente. Tais indivíduos, cujas componentes de seus vetores 

representativos são Qbits, são denominados indivíduos quânticos.  

O primeiro passo do algoritmo é iniciar a população quântica. Cada 

indivíduo quântico é iniciado de modo que as probabilidades de se observar os 

estados 0 ou 1 sejam iguais. Para tal, cada componente do vetor, representativo de 

cada indivíduo quântico da população, é iniciada com o bit quântico 1
√2

|0⟩ + 1
√2

|1⟩. 

O próximo passo é a observação dos indivíduos quânticos. Este processo 

consiste em se obter soluções para (2-10) a partir dos indivíduos quânticos. Isto é 

feito sorteando-se aleatoriamente os estados de cada bit quântico, respeitando-se 

as probabilidades |α|2 e |β|2. Para um bit quântico representado por α|0⟩ + β|1⟩, 

se o valor sorteado for superior a |α|2, então o estado observado será 1, caso 

contrário 0. Cada indivíduo quântico será observado um determinado número de 
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vezes e para cada solução obtida, o valor da função 𝑓 será avaliado. A melhor 

solução observada para cada indivíduo quântico será armazenada e utilizada na 

atualização de seu indivíduo quântico correspondente.  

A atualização do indivíduo quântico será feita por meio da utilização de 

matrizes de rotação (porta quântica). Como visto na seção 2.3.2, uma matriz de 

rotação necessita que seja especificado um ângulo de rotação. A forma se 

determinar tal ângulo será apresentada mais adiante. Uma vez determinadas as 

matrizes de rotação para cada Qbit de cada um dos indivíduos quânticos, os Qbits 

de cada indivíduo quântico são atualizados através da operação descrita na seção 

3.3.2. De posse dos indivíduos quânticos atualizados, os processos de observação 

e atualização se sucedem ao longo de gerações. Quando o número total de 

gerações especificado tiver sido processado, a melhor solução obtida ao longo do 

processo será apontada como solução de (2-10).  

A estrutura do algoritmo proposto é: 

início 

Iniciar População Quântica  

t ← 0 

enquanto (t≤ Max_Ger) 

t ← t + 1 

Observa nobs vezes cada indivíduo quântico 

Avalia cada solução obtida e guarda a melhor para cada indivíduo 

quântico 

Obtém a matriz de rotação para cada indivíduo quântico 

Atualiza cada indivíduo quântico 

fim enquanto 

fim 

Quanto às matrizes de rotação, o método proposto em [Han 00] obtém um 

ângulo de rotação, para cada Qbit de cada indivíduo quântico, relacionando a 

melhor solução obtida na última geração com a melhor solução obtida até esta 

geração. Considere-se um indivíduo quântico e seja 𝒙 a melhor solução obtida na 

última geração e 𝒃 a melhor solução obtida até esta geração. A tabela abaixo é 

utilizada para a obtenção do ângulo de rotação a ser aplicado em cada Qbit do 
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indivíduo quântico (isto é, serão obtidos n ângulos de rotação, um para cada Qbit 

do indivíduo quântico). 
 
Tabela 1: Tabela com os parâmetros para a determinação do ângulo de rotação para 
cada bit quântico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O índice i indica o i-ésimo Qbit, portanto, 𝑥𝑖 e 𝑏𝑖 são, respectivamente, o 

valor da i-ésima componente do vetor representativo da melhor solução obtida na 

última geração e da melhor solução obtida até então. O ângulo de rotação para o i-

ésimo Qbit é obtido em duas partes: o valor Δθi é o módulo e sinal(Δθi) é o sinal 

do ângulo. Por exemplo, considerando-se a situação em que xi = 0 e bi = 0 (a i-

ésima componente de ambos os vetores x e b é nula) o valor de Δθi sempre será 

nulo (ou seja, o i-ésimo Qbit não será alterado), não importando a relação entre 

𝑓(𝒙) e 𝑓(𝒃). Para o caso em que 𝑥𝑖 = 0 𝑒 𝑏𝑖 = 1, se 𝑓(𝒙)  ≤  𝑓(𝒃) significa que a 

solução com valor 0 no i-ésimo componente é melhor do que aquela com valor 1 

nesse mesmo componente. Assim há interesse em se alterar o valor do i-ésimo 

Qbit. Como a solução com 0 na i-ésima componente está melhor, a ideia é 

aumentar a probabilidade de se observar 0, nesta componente, em futuras 

observações. Para tal, este Qbit deve ser alterado de modo a se aumentar o valor 

de |α|2 (veja Figura 2.1). Observa-se que, para aumentar o valor de |α|2, deve-se 

girar o Qbit no sentido horário (θ<0 para um Qbit localizado no 1o quadrante). 

Esta é a razão do sinal de sinal(Δθi) ser controlado pelo produto αiβi 

(localização do quadrante em que se encontra o Qbit). Portanto, para se aumentar 

o valor de |α|2, o sinal deve ser negativo se o Qbit estiver nos quadrantes 1 ou 3 (

αiβi > 0) e positivo se o Qbit estiver nos quadrantes 2 ou 4 (αiβi < 0). Os 

valores de Δθi podem valer 0,005π, 0,010π ou 0,025π. Tais valores foram 

xi bi f(x) ≤  f(b) ∆θi 
sinal(∆θi) 

0. >ii βα  0. <ii βα  0=iα  0=iβ  
0 0 F 0 0 0 0 0 
0 0 V 0 0 0 0 0 
0 1 F 0 0 0 0 0 
0 1 V 0,005π -1 1 ±1 0 
1 0 F 0,010π -1 1 ±1 0 
1 0 V 0,025π 1 -1 0 ±1 
1 1 F 0,005π 1 -1 0 ±1 
1 1 V 0,025π 1 -1 0 ±1 
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arbitrados em [Han 00], entretanto, quanto maior for o valor de Δθi, maior será a 

modificação na probabilidade de observação do i-ésimo Qbit. 

Em [Han 00], o algoritmo proposto é aplicado na solução do problema da 

mochila que pode ser estabelecido como segue: dado um conjunto de itens, onde 

cada um destes itens apresenta um valor e um peso, qual subconjunto deve ser 

selecionado de modo a maximizar o valor dos itens escolhidos sem violar o peso 

máximo suportado pela mochila disponível para carregá-los?  Os resultados 

obtidos na solução de várias instâncias do problema da mochila com o algoritmo 

com inspiração quântica foram melhores, com relação ao valor da cesta de 

produtos escolhidos, do que aqueles obtidos aplicando-se as técnicas tradicionais 

de algoritmos genéticos. 

Vale mencionar que o problema da mochila é um caso particular do 

problema de otimização combinatória de ordem (1-2) (com conjunto U sendo 

igual a {0,1}). Consequentemente, o algoritmo proposto pode ser empregado para 

resolver o problema da mochila. Nos poucos testes feitos com o algoritmo 

proposto, foram encontrados resultados comparáveis aqueles apresentados em 

[Han 00] e [Han 02]. 

 

2.4.1.2  
Exemplos de Algoritmos com Inspiração Quântica - TSP 

 

No artigo [Talbi 04] os autores propõem um algoritmo aplicável para a solução do 

TSP, utilizando o bit quântico e portas quânticas, em um processo semelhante 

àquele proposto em [Han 00]. Em [Han 00], o indivíduo quântico é representado 

por um vetor de bits quânticos de dimensão n (número de itens), em que a 

observação de cada bit quântico (sorteio baseado nos valores de |α|2 e |β|2) 

determinará se o item será selecionado ou não.  No caso do TSP, uma solução 

para o problema é uma sequência de cidades a serem visitadas, sem repetição e 

sem nenhuma cidade deixada sem visita. Supondo que o caixeiro viajante inicia 

sua viagem na cidade 1, ele deve decidir qual será a próxima cidade a ser visitada, 

a seguinte e assim por diante até ter visitado todas. Deste modo, o indivíduo 

quântico pode ser representado por uma matriz de bits quânticos de dimensão n x 

n (considerando n cidades), na qual cada linha representa a ordem de visita (a 

segunda linha representa a segunda cidade a ser visitada, a terceira linha a terceira 
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cidade e assim por diante) e cada coluna representa uma cidade a ser visitada. Para 

cada linha da matriz, os bits quânticos das colunas controlam a probabilidade da 

cidade associada à coluna ser escolhida para ser visitada na ordem da linha. 

Exemplificando, em um problema com 5 cidades, o bit quântico do coeficiente 3 x 

4 da matriz controla a probabilidade da quarta cidade (coluna) ser a terceira a ser 

visitada (linha).  O próximo passo é mostrar como uma solução para o TSP pode 

ser obtida a partir do indivíduo quântico. Este processo será denominado 

observação do indivíduo quântico. Para tal, sorteia-se aleatoriamente uma linha 

(entre as linhas 2 e n), e uma coluna (entre as colunas 2 e n). Suponha-se i e j 

representam a linha e a coluna sorteadas, respectivamente, e que seja sorteado 

aleatoriamente um número, denominado p, compreendido entre 0 e 1. Se p > |βij|2 

então a j-ésima cidade é aquela selecionada na i-ésima visita. Caso contrário, o 

processo se repete para j = (j+1) mod n, sorteando-se novo valor para p ∈ [0,1], até 

que a condição p > |βij|2 ocorra e a j-ésima cidade seja selecionada para a i-ésima 

visita. Uma vez que uma cidade é selecionada para uma visita, é importante 

garantir que esta cidade não seja escolhida novamente para uma outra visita. 

Portanto, o processo de obtenção de soluções a partir do indivíduo quântico deve 

garantir que cidades já escolhidas não sejam candidatas para uma nova escolha. 

Isto é fácil de ser feito, bastando, para tal, se eliminar a probabilidade de escolha 

de cidades já visitadas.  

Os passos do algoritmo podem ser resumidos como segue: 

1) Os indivíduos quânticos são iniciados com bits quânticos gerados 

aleatoriamente ou com bits quânticos iguais a 1
√2

|0⟩ + 1
√2

|1⟩; 

2) Gera-se uma solução para cada indivíduo quântico e se apura a distância; 

3) Dependendo da solução obtida pelo último processo de observação 

realizado e da melhor solução obtida até então, aplica-se uma matriz de 

rotação (ver seção 2.3.2) para cada bit quântico, utilizando-se uma tabela, 

semelhante à Tabela 1, para a determinação do ângulo 𝜃𝑖𝑗, a ser aplicado 

na matriz de rotação do bit quântico ij da matriz representativa do 

indivíduo quântico; 

4) Após a atualização dos indivíduos quânticos é sorteado um número 

aleatório, entre 0 e 1, para se verificar se o processo de cruzamento de 

indivíduos quânticos deve ser feito. Caso o número aleatório seja maior do 
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que um parâmetro que controla a realização dos cruzamentos, o 

cruzamento é feito. O processo de cruzamento consiste em se escolher 

cada par ordenado de indivíduos quânticos e gerar dois descendentes. Um 

dos descendentes é gerado sorteando-se aleatoriamente uma coluna e 

recebendo os bits quânticos das colunas anteriores daquela sorteada de um 

ascendente e os bits quânticos das colunas posteriores daquela sorteada do 

outro ascendente. O outro descendente troca os ascendentes que fornecem 

as colunas antes e depois daquela sorteada. Note-se que se existem k 

indivíduos quânticos, caso haja o cruzamento, serão gerados k(k-1) 

descendentes os quais somados aos k indivíduos quânticos originais 

totalizarão k2 indivíduos quânticos; 

5) Para cada indivíduo quântico será sorteado um número aleatório 

compreendo entre 0 e 1, e caso este número aleatório seja maior do que um 

parâmetro de controle, a troca de linhas do indivíduo quântico será 

realizada. Duas linhas serão sorteadas aleatoriamente e serão trocadas de 

lugar na matriz representativa do indivíduo quântico; 

6) Além disso, para cada indivíduo quântico será sorteado um outro número 

aleatório entre 0 e 1, e caso este número seja maior do que um outro 

parâmetro de controle, um processo de troca de posição de colunas nos 

indivíduos quânticos será realizado;  

7) Finalmente um processo de observação é realizado para cada indivíduo 

quântico e os indivíduos que geraram as k-1 melhores soluções serão 

mantidos; o último indivíduo quântico será escolhido aleatoriamente entre 

os demais. 

Os resultados experimentais apresentados em [Talbi 04] foram promissores, 

mas os problemas analisados apresentavam entre 14 e 24 cidades. Vale a pena 

ressaltar que as operações de cruzamento e mutação (troca de linhas e colunas) 

nos indivíduos quânticos não foram realizadas no algoritmo proposto em [Han 

00].  

No algoritmo proposto neste trabalho, também não foram utilizados 

operadores de cruzamento ou mutação sobre os indivíduos quânticos. A principal 

razão para a não utilização de um operador de cruzamento é a dificuldade de se 

medir a qualidade de um indivíduo quântico. O processo de observação permite 
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gerar soluções para o problema, mas cada solução observada apresenta uma 

probabilidade de ser obtida (ver seção 3.2.3). Para se afirmar a qualidade de um 

indivíduo quântico, seria necessário estimar o valor esperado das soluções 

observadas por este indivíduo quântico (somatório do produto do valor da função 

critério de cada solução observada pela sua probabilidade de observação). 

Entretanto, este cálculo é impossível de ser realizado para valores modestos de n 

(recorde-se que existem (n-1)! soluções passíveis de serem observadas). Face a 

esta dificuldade de se estimar a qualidade de um indivíduo quântico, o algoritmo 

proposto não utiliza o operador de cruzamento. 
 

2.4.1.3  
Exemplos de Algoritmos com Inspiração Quântica – Valores reais 

 

No algoritmo aplicável a problemas de otimização sem restrições [Cruz 06] 

o autor também utiliza os conceitos de população quântica e gene quântico. 

Lembrando que uma solução para o problema (2-1) é um vetor real com n 

componentes, o indivíduo quântico neste algoritmo é um vetor com n genes 

quânticos. Além disso, cada componente i de um vetor solução deve estar 

compreendida entre os valores ai e bi. Desse modo, o i-ésimo gene quântico de um 

indivíduo quântico é um pulso quadrado com média μi e amplitude 2σi. 

Exemplificando, supondo que n=2, (número de genes quânticos) a Figura 2.2 

ilustra uma possibilidade de representação de uma população quântica com 5 

indivíduos quânticos. 

        
                                                                            

Figura 2.2 
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O primeiro indivíduo quântico cobre o intervalo [-100,-60] da dimensão x e 

o intervalo [-150,-90] da dimensão y (o pulso quadrado do gene 1 deste indivíduo 

está centrado em -80 e possui amplitude de 40, e o pulso quadrado do gene 2 está 

centrado em 120 e possui amplitude de 60), enquanto o quinto indivíduo quântico 

cobre  o intervalo [60,100] da dimensão x e o intervalo [90,150] da dimensão y. 

Observar um indivíduo quântico significa escolher aleatoriamente uma posição 

dentro do intervalo definido pelo pulso do gene quântico. Cada indivíduo quântico 

é observado inúmeras vezes, obtendo-se inúmeras soluções. Cada solução 

produzida é avaliada e a melhor solução obtida para cada indivíduo quântico é 

utilizada para modificar o centro e a amplitude dos genes quânticos deste 

indivíduo quântico. Os resultados numéricos obtidos com a aplicação deste 

algoritmo se mostraram superiores àqueles obtidos com as técnicas tradicionais de 

algoritmos genéticos [Cruz 06]. 
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3 
Indivíduo Quântico e o Algoritmo Genético de Ordem com 
Inspiração Quântica 

 

 

Neste capítulo será apresentada a estrutura do indivíduo quântico utilizado 

no algoritmo genético de ordem proposto neste trabalho. Na seção 3.1, o 

indivíduo quântico é apresentado e, na seção 3.2, o algoritmo proposto é 

apresentado nas duas versões concebidas. Finalmente, na seção 3.3, a aderência 

aos critérios propostos por Moore (seção 2.4) é discutida de modo a suportar a 

afirmativa de que o algoritmo proposto é quanticamente inspirado [Silveira 11] e 

[Silveira 12]. 
 

3.1 
Representação, Inicialização, Observação e Atualização do Indivíduo 
Quântico 

 

Foi visto na seção 1.1 que algoritmos baseados em computação 

evolucionária geram uma sequência de soluções ao longo das iterações 

(denominadas gerações) visando a fazer com que o valor da função critério 

melhore à medida que a sequência de soluções progride. Na seção 2.4.1 foram 

vistos três algoritmos baseados na computação evolucionária e com inspiração 

quântica [Han 00], [Han 02], [Talbi 04] e [Cruz 06]. Aquele proposto em [Han 

00] e [Han 02] aplica-se a problemas de otimização combinatória de ordem com o 

conjunto U = {0,1}, e o proposto em [Talbi 04] aplica-se ao problema do caixeiro 

viajante. Dois aspectos devem ser ressaltados: a criação de um indivíduo (ou 

cromossomo) quântico e o processo de geração de soluções para o problema, 

denominado observação. A essência do algoritmo proposto neste trabalho é a 

seguinte: 

a) Estabelece-se a estrutura do indivíduo quântico (no caso no algoritmo de 

Han e Kim é um vetor de dimensão n com cada componente, ou gene, 

representado por um bit quântico); 
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b) O tamanho da população quântica (número de indivíduos quânticos 

utilizados) é escolhido e uma forma de se iniciar cada indivíduo quântico 

da população é adotada;  

c) A cada geração, o processo de observação é realizado diversas vezes sobre 

cada indivíduo da população quântica e um conjunto de soluções 

associado a cada indivíduo quântico é obtido; 

d) Para cada um dos conjuntos de soluções gerados no passo anterior, algum 

critério é adotado para se escolher uma solução de cada conjunto. Assim, 

obtém-se uma solução associada a cada indivíduo quântico; 

e) Dados o indivíduo quântico e a sua solução associada, um processo de 

atualização do indivíduo quântico é realizado, produzindo uma nova 

população quântica. 

O processo descrito nos passos (a) até (e) repete-se e, com a sequência de soluções 

obtidas ao longo das gerações, espera-se melhorar a função critério à medida que 

as gerações se sucedem. 

Uma solução para o problema (1-2) é um vetor de n posições com cada 

componente assumindo um valor no conjunto U finito. Supondo que U = {1, 2,...., 

m}, uma solução é representada por um vetor 

𝒙 = (𝑥1,  𝑥2, … . , 𝑥𝑛), onde 𝑥𝑖 ∈ {1, 2, … . ,𝑚}.                                                 (3-1) 

A ideia da mecânica quântica utilizada no algoritmo é apresentada a seguir. 

Considere-se uma componente 𝑥𝑖 do vetor 𝒙 e suponha-se que 𝑥𝑖 seja uma 

partícula elementar (um elétron, por exemplo) que pode estar em m lugares 

distintos com certa probabilidade de ser observada. Ao se observar esta partícula, 

apenas um local será encontrado e a probabilidade da partícula estar nos locais 

não observados cai para zero (colapso de probabilidade). Portanto, se a posição de 

cada componente 𝑥𝑖  (no caso um elemento do conjunto U) for escolhida 

aleatoriamente durante o processo de observação, uma solução para o problema 

será obtida.  
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3.1.1 
Representação do Indivíduo Quântico 

 

Já foi mencionado que o indivíduo quântico será representado por um vetor 

de dimensão n com cada componente podendo assumir um elemento do conjunto 

U finito com certa probabilidade. Como sempre se espera que algum elemento de 

U venha a ser observado, a soma das probabilidades de observação dos elementos 

do conjunto U deve valer 1. Para a implementação de um indivíduo quântico que 

apresente este comportamento, pode-se imaginar as componentes do vetor, que 

representa o indivíduo quântico, sendo representadas por um mQbit específico. 

Por exemplo, se o conjunto U apresentar 3 elementos, apenas os estados |001⟩, 

|010⟩ e |100⟩ do 3Qbit deverão ser considerados (são os estados que podem 

representar um único elemento do conjunto U:  |001⟩ representa a escolha do 

primeiro elemento, |010⟩ representa a escolha do segundo elemento e |100⟩ 

representa a escolha do terceiro elemento). Portanto, apenas estes estados devem 

apresentar probabilidade não nula de observação e a soma de suas probabilidades 

deve ser igual a 1.  

Deste modo, o mQbit necessário para representar cada componente do vetor 

representativo do indivíduo quântico deve ter a forma: 

mQbit = 𝜏1|00 … 01⟩ + 𝜏2|00 … 10⟩ +  … . + 𝜏𝑚−1|01 … 00⟩ + 𝜏𝑚|10 … 00⟩, 

onde 𝜏𝑖  ∈ C e ∑  |τ𝑖|2 = 1𝑚
𝑖=1 . 

Uma notação mais simples, e que será adotada, para o indivíduo quântico é 

uma matriz real de dimensão n x m, cujos coeficientes de cada linha representam a 

probabilidade de observação de cada estado do mQbit. Se Q representa o 

indivíduo quântico, então: 

Q ∈ Rnxm, 𝑞𝑖𝑗 ∈ [0,1] e ∑  𝑞𝑖𝑗 = 1𝑚
𝑗=1 ,∀𝑖 ∈ {1, … ,𝑛}                               (3-2) 

A estrutura do indivíduo quântico é: 

 Q=�
𝑞11 ⋯ 𝑞1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑞𝑛1 ⋯ 𝑞𝑛𝑚

�, 𝑞𝑖𝑗 ∈ [0,1] e ∑  𝑞𝑖𝑗 = 1𝑚
𝑖=1 ,∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}                     (3-3) 

É interessante observar que 𝑞𝑖𝑗 =  �𝜏𝑖𝑗�
2, considerando que o mQbit da i-ésima 

linha  é representado por: 𝜏𝑖1|00 … 01⟩ + 𝜏𝑖2|00 … 10⟩ +  … . + 𝜏𝑖𝑚−1|01 … 00⟩ +

 𝜏𝑖𝑚|10 … 00⟩. 
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3.1.2 
Inicialização do Indivíduo Quântico 

 

Foi visto na seção anterior como o indivíduo quântico será representado e 

que a condição (3-2) deve ser sempre satisfeita. Qualquer conjunto de valores para 

os coeficientes 𝑞𝑖𝑗 , i ∈ {1,2, … ,𝑛} e j ∈ {1,2, … ,𝑚} que satisfaça as condições (3-2) 

pode ser utilizado para se iniciar um indivíduo quântico. Porém, a escolha dos 

valores iniciais tem forte influência no processo de observação, como será visto 

mais adiante. Considere-se, por exemplo, um indivíduo quântico com dimensão 2 

x 3 (n=2 e m=3): 

   �
𝑞11 𝑞12 𝑞13
𝑞21 𝑞22 𝑞23�                                           (3-4) 

Suponha que se arbitrem valores iniciais para este indivíduo quântico tais que ele 

possa ser expresso por: 

          �1 0 0
0 0 1�                                                               (3-5) 

Toda e qualquer observação feita sobre o indivíduo quântico (3-5) produzirá 

sempre a solução (1, 3) e apenas uma solução do espaço de busca será gerada. 

Supondo-se não se dispor de informação sobre o problema que permita direcionar 

a obtenção de elementos do espaço de busca, é bastante interessante que qualquer 

elemento do espaço de busca possa ser observado. Assim, uma boa forma de 

iniciar cada indivíduo quântico seria: 

                       �
1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

�                                                               (3-6) 

Com esta inicialização, qualquer elemento do espaço de busca tem igual 

probabilidade de ser gerado durante o primeiro processo de observação. Na falta 

de informações específicas sobre o problema que se deseja resolver, esta forma de 

inicialização parece ser a mais indicada. 

Generalizando a ideia expressa em (3-6), cada indivíduo quântico será 

iniciado de forma que os elementos de sua matriz representativa valerão 1/m, ou 

seja: 

     𝑞𝑖𝑗 = 1
𝑚

,∀ 𝑖 ∈ {1, … ,𝑛} e 𝑗 ∈ {1, … ,𝑚}                                                                  (3-7) 
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3.1.3 
Observação do Indivíduo Quântico 

 

O processo de observação de um indivíduo quântico permite a obtenção de 

soluções para o problema que se deseja resolver. Partindo-se do indivíduo 

quântico apresentado na seção 3.1.1, será mostrado como é possível se obter 

soluções a partir dele. De fato, o processo de observação é bastante simples; 

consistindo em se escolher, aleatoriamente, uma coluna para cada linha do 

indivíduo quântico. Ou seja, o objetivo é sortear um número compreendido entre 0 

e 1 para cada linha do indivíduo quântico e determinar qual elemento do conjunto 

U será escolhido (coluna do indivíduo quântico). Para tal, considere-se a i-ésima 

linha da matriz representativa do indivíduo quântico, expressa por um vetor de 

dimensão m (𝑞𝑖1,  𝑞𝑖2, . . . . ,𝑞𝑖𝑚). Sorteia-se um número aleatório r ∈ (0,1], e o  k-

ésimo elemento do conjunto U será escolhido se: 

                                  ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘
𝑗=1 ≤ 𝑟   e   ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘+1

𝑗=1 > 𝑟
                                  

(3-8)
 Se este sorteio for feito para cada linha da matriz representativa do 

indivíduo quântico, ao fim deste processo uma solução para o problema será 

obtida. O processo de observação pode ser realizado diversas vezes sobre um 

indivíduo quântico de modo a se obter várias soluções distintas. Existe uma 

pequena diferença no processo de observação dependendo do tipo de solução 

desejada: quando a solução for uma permutação (problema do caixeiro viajante) 

ou quando ela for com valores repetidos (problema de sequenciamento de uma 

linha de produção) dos elementos do conjunto U. Esta diferença será explicada 

detalhadamente nas seções 3.3.3.1 (permutação) e 3.3.3.2 (valores repetidos).  

Adotando-se algum critério para a escolha dentre as várias soluções geradas 

(aquela que apresenta o melhor valor para a função critério, por exemplo), o 

próximo passo será atualizar o indivíduo quântico. 

Antes da atualização do indivíduo quântico, entretanto, foi considerada a 

possibilidade de se aplicar uma mutação sobre a solução escolhida no processo de 

observação. A probabilidade de aplicação da mutação será controlada por um 

parâmetro denominado TMut ∈ [0,1]. Um número aleatório, compreendido entre 0 

e 1, será sorteado e caso este número seja menor do que TMut, o operador de 
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mutação será aplicado. Os testes numéricos demonstraram que esta mutação é 

benéfica para a obtenção da melhor solução possível para o problema sob análise. 
 

3.1.4 
Atualização do Indivíduo Quântico 

 

Suponha-se que, após o término dos processos de observação e mutação, 

uma solução tenha sido obtida para cada indivíduo quântico. O objetivo agora é 

alterar cada um deles de modo que o próximo processo de observação gere 

soluções melhores do que aquelas obtidas no processo de observação anterior. 

Esta é a característica evolucionária do algoritmo: tentar obter ao longo das 

gerações uma sequência de soluções cada vez melhores.  

Suponha-se que o conjunto U seja definido por {1, 2, ..., m} e que o 

indivíduo quântico tenha sido iniciado conforme (3-7) (o indivíduo inicial será 

denominado Q(0)). Suponha-se também que ao fim do primeiro processo de 

observação (1a geração) tenham sido obtidas várias soluções e que a solução 𝒆(1) 

tenha sido a escolhida (aquela com melhor valor para a função critério, por 

exemplo). A ideia é atualizar o indivíduo quântico Q(0) de modo que a 

probabilidade de se observar 𝒆(1) cresça no próximo processo de observação (2a 

geração). Uma forma de se garantir isto é a realização do cálculo abaixo: 

     𝐐(1) = (1 − 𝜀)𝐐(0) + 𝜀𝐄(1)                                                                                (3-9) 

onde, 𝐐(1) é o indivíduo quântico atualizado, 𝜀  ∈ [0,1] é um parâmetro a ser 

especificado (ver seção 3.2.7 para uma discussão sobre as possíveis formas de 

obter o parâmetro 𝜀) e 𝐄(1) é uma matriz com dimensão n x m tal que seus 

componentes 𝑒𝑖𝑗(1) são definidos como segue:  

   𝑒𝑖𝑗(1) = 1 se 𝑗 = 𝑒𝑗(1)  e 0 caso contrário.                                                     (3-10) 

Ou seja, 𝐄(1)é uma matriz identidade com as linhas ordenadas de acordo com e(1). 

Exemplificando para o caso de um indivíduo quântico representado por uma 

matriz de dimensão 3 x 3 e para o caso de e(1) = (2, 1, 3), pode-se escrever: 

       

𝐐(1) = (1 − 𝜀) �

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�

1
3�
� + 𝜀 �

0 1 0
1 0 0
0 0 1

� = ��

(1 − 𝜀)
3�

(1 + 2𝜀)
3�

(1 − 𝜀)
3�

(1 + 2𝜀)
3�

(1 − 𝜀)
3�

(1 − 𝜀)
3�

(1 − 𝜀)
3�

(1 − 𝜀)
3�

(1 + 2𝜀)
3�
�� 
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Generalizando o exposto anteriormente, numa geração t, a equação que atualiza o 

indivíduo quântico será: 

𝐐(𝑡) = (1 − 𝜀)𝐐(𝑡 − 1) + 𝜀𝐄(𝑡)                                                     (3-11) 

Ou seja: 

𝑞𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀𝑒𝑖𝑗(𝑡)                                                                  (3-12) 

onde 𝑒𝑖𝑗(𝑡) = 1 se j = 𝑒𝑗(𝑡) e 0 caso contrário, e 𝒆(𝑡) é a solução escolhida ao fim do 

processo de observação da geração t (o critério a ser utilizado para a escolha pode 

envolver apenas as soluções observadas na geração ou todas as soluções já 

observadas até então). Dois pontos devem ser ressaltados quando indivíduo 

quântico é atualizado por (3-11): 

a) A condição (3-2) é satisfeita; 

 

a.1) 𝑞𝑖𝑗 ∈  [0,1] , i ∈ {1, … ,𝑛}  e  j ∈ {1, … ,𝑚} : 

 

Caso 𝑒𝑖𝑗(𝑡)= 0 → 𝑞𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀𝑒𝑖𝑗(𝑡) =(1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) ∈ [0,1]; 

Caso 𝑒𝑖𝑗(𝑡)= 1 → 𝑞𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀𝑒𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀 ∈ [0,1] (já 

que 𝑞𝑖𝑗(𝑡) é uma combinação convexa de valores compreendidos entre 0 e 1).   

 

a.2) ∑ 𝑞𝑖𝑗(𝑡) = 1,∀𝑖 ∈ {1, … ,𝑛}𝑚
𝑗=1 : 

 

Basta verificar que:  

 
∑ 𝑞𝑖𝑗(𝑡) =𝑚
𝑗=1

∑ (1 − ε)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) +  ∑ ε𝑒𝑖𝑗(𝑡)𝑚
𝑗=1 = (1 − 𝜀)∑ 𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) +  ε∑ 𝑒𝑖𝑗(𝑡)𝑚

𝑗=1 = (1 − 𝜀) +𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1

𝜀 = 1,∀𝑖 ∈ {1, … ,𝑛}, sabendo-se que 𝐐(𝑡 − 1) satisfaz a condição (3-2) e a definição 

de 𝑒𝑖𝑗(𝑡) implica em ∑ 𝑒𝑖𝑗(𝑡)𝑚
𝑗=1 = 1,∀𝑖 ∈ {1, … ,𝑛}. 

 

b) A probabilidade de se observar 𝒆(𝑡) é maior ou igual com 𝐐(𝑡) do que 

aquela com 𝐐(𝑡 − 1): 

 

Caso 𝑒𝑖𝑗(𝑡)=0 →𝑞𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀𝑒𝑖𝑗(𝑡)=(1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) ≤ 𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1); 

Caso 𝑒𝑖𝑗(𝑡)=1 →𝑞𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝜀𝑒𝑖𝑗(𝑡)=(1 − 𝜀)𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝛼 ≥ 𝑞𝑖𝑗(𝑡 − 1). 
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Lembrando a condição (3-8), o resultado acima garante que a probabilidade 

de se observar e(t) a partir de 𝐐(𝑡) é maior ou igual do que aquela com 𝐐(𝑡 − 1). 

Uma observação deve ser feita com relação ao parâmetro ε. É fácil 

verificar que à medida que este valor aumenta, maiores são as chances de se 

observar a solução 𝒆(𝑡) em 𝐐(𝑡), com relação à 𝐐(𝑡 − 1). Se ε = 1, então, de 

acordo com (3-11), 𝐐(𝑡) = 𝑂𝐐(𝑡 − 1) + 𝐄(𝑡) = 𝐄(𝑡), ou seja, o indivíduo quântico 

passa a ser representado pela matriz 𝑬(𝑡) e a probabilidade de se observar 𝒆(𝑡) será 

1.  

À medida que o indivíduo quântico é atualizado pode acontecer (e de fato 

acontece) de uma mesma solução ser sempre obtida no processo de observação 

(veja o exemplo acima para o caso de � = 1). Exemplificando, mais uma vez, para 

um indivíduo quântico de dimensão 3x3, suponha que tal indivíduo seja 

representado por: 

�
0,0005 0,999 0,0005
0,999 0,0005 0,0005

0,0005 0,0005 0,999
� 

Considerando-se (3-8), para a solução (2, 1, 3) ser obtida, será necessário que as 

três variáveis aleatórias sorteadas (r1, r2 e r3) pertençam aos intervalos (0,0005 , 

0,9995], (0 , 0,999] e (0,001 ,1], respectivamente. A probabilidade disto ocorrer é 

igual a 0,9993=0,997003, ou seja, de cada 1000 observações, aproximadamente 

997 produzirão a solução (2, 1, 3). Esta é uma situação ruim para o desempenho 

do algoritmo uma vez que poucas novas soluções serão obtidas no processo de 

observação. Caso se atinja uma situação como esta (com o indivíduo quântico 

observando praticamente sempre a mesma solução) o processo de atualização 

descrito anteriormente só fará com que esta situação piore (a probabilidade de se 

observar esta solução só vai aumentar). Neste caso o indivíduo quântico será 

denominado saturado. Portanto, um indivíduo quântico saturado é aquele em que 

o processo de observação apresenta uma alta probabilidade de se obter sempre a 

mesma solução, ou seja, a chance de se observarem soluções distintas é muito 

pequena. Na seção 3.1.5 é apresentado o critério para se poder declarar que um 

indivíduo quântico está saturado e quais ações podem ser tomadas quando isto 

ocorre. 
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3.1.5 
Tratamento do Indivíduo Quântico Saturado 

 

Lembrando que a saturação do indivíduo quântico ocorre quando a 

probabilidade de observação de uma solução em particular se torna próxima de 1, 

o primeiro passo para o tratamento da saturação é se estabelecer um critério para 

se determinar se um indivíduo quântico está saturado ou não. Para tal será criada 

uma medida denominada índice de saturação do indivíduo quântico. O cálculo 

deste índice de saturação é bastante simples e consiste em se determinar o maior 

coeficiente de cada linha do indivíduo quântico, e dentre estes coeficientes 

selecionados, escolher aquele com o menor valor. Se este valor final for maior do 

um parâmetro de controle especificado, o indivíduo quântico será declarado 

saturado. Matematicamente, a determinação da saturação é expressa por:  

 Sejam 𝑞𝑖𝑗 os coeficientes da matriz representativa do indivíduo 

quântico e 𝑠𝑖 = Max𝑗=1,…,𝑚�𝑞𝑖𝑗�, 𝑖 ∈ {1, … ,𝑛}  o maior coeficiente da 

linha i; 

 A medida de saturação do indivíduo quântico será expressa por 

𝑠 = Min𝑖=1,…,𝑛(𝑠𝑖) e o indivíduo quântico será considerado saturado se 

o valor de 𝑠 for maior do que um parâmetro especificado (0,999 ou 

0,9991/n, por exemplo).  

Uma vez que um indivíduo quântico tenha sido identificado como saturado, 

existem duas alternativas a seguir:  

 

1a) Terminar o processamento do indivíduo quântico; 

 Isto significa que o indivíduo quântico não será mais observado nem 

atualizado e a melhor solução obtida ao longo das gerações será 

recuperada e utilizada como solução do problema que este indivíduo 

quântico produziu. 

2a) Modificar o indivíduo quântico de modo a reduzir a probabilidade de 

observar a solução que está se repetindo.  

 Isto significa que os coeficientes do indivíduo quântico devem ser 

alterados de modo que sua medida de saturação fique abaixo do 

parâmetro de controle especificado. Uma possível modificação do 

indivíduo quântico pode ser realizada através da equação: 
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 𝐐(𝑡) = (1 − 𝛾)𝐐(𝑡) + 𝛾𝐐(0)                                                            (3-13)  

 

Esta equação modifica o indivíduo quântico da geração t para uma 

configuração entre seu estado atual 𝐐(𝑡) e seu estado inicial 𝐐(0) e, 

dependendo do valor escolhido para 𝛾 ∈ (0,1], o indivíduo 

modificado não estará mais saturado (basta observar que se que se 𝛾 

assumir o valor 1,  indivíduo quântico será reiniciado). Note que 

valores maiores de 𝛾 implicam em indivíduos quânticos com menor 

índice de saturação. 

 

Nos resultados numéricos, apenas o primeiro tratamento foi utilizado, isto é, 

quando o indivíduo quântico atinge o nível de saturação, o processamento sobre 

ele se encerra. Os testes realizados (roteirização de veículos, instância P-n50-k10) 

para se determinar qual o melhor tratamento a ser dado para o indivíduo quântico 

saturado, mostraram claramente que utilizar valores maiores do que 0,8 para 𝛾, 

afastando o indivíduo quântico da saturação, produz indivíduos quânticos que em 

muito raras situações conseguem observar uma solução melhor que alguma já 

disponível antes do reinício. Ou seja, o reinício com valores altos para 𝛾 não se 

mostrou eficiente. Os testes com valores menores para reinício, em particular 

valores pequenos (mantendo o indivíduo quântico próximo da saturação) também 

não mostraram benefícios, porém não foram exaustivos.  

 
3.2 
Algoritmo Genético de Ordem com Inspiração Quântica 

 

O algoritmo genético de ordem com inspiração quântica está baseado na 

utilização do indivíduo quântico, apresentado na seção 3.1, para gerar soluções 

para o problema (1-2). O algoritmo nada mais é do que a ordenação dos processos 

de inicialização, observação e atualização dos indivíduos quânticos considerados, 

bem como a escolha de parâmetros de controle para execução, ao longo de um 

número predeterminado de gerações. Duas abordagens serão realizadas: 
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 Na primeira, apenas as soluções geradas pelo processo de observação dos 

indivíduos quânticos serão consideradas. Esta abordagem será 

denominada abordagem pura. 

 Na segunda, além das soluções geradas a partir do processo de 

observação, os processos de cruzamento e mutação do algoritmo genético 

de ordem serão empregados de modo a se tentar melhorar o resultado do 

algoritmo proposto. Esta abordagem será denominada abordagem 

híbrida.  
 

3.2.1 
Visão Geral do Algoritmo Genético de Ordem com Inspiração 
Quântica 

 

Conforme visto na seção anterior, o algoritmo genético de ordem com 

inspiração quântica baseia-se na representação do indivíduo quântico e nos 

processos de inicialização, observação e atualização. O pseudocódigo a seguir 

ilustra o funcionamento do algoritmo: 

 

Início 

Lê parâmetros 

Inicia População Quântica 

t ← 0  

enquanto (t ≤ NGer) 

iqua ← 0 

/* processo de observação */ 

enquanto ((iqua ≤ NQua) e (iqua não está saturado )) 

iqua ← iqua + 1 

Observa NObs vezes o indivíduo quântico iqua 

Decide se faz mutação com base no parâmetro TMut 

Avalia cada solução obtida e guarda a melhor solução 

fim enquanto 

/* processo de atualização */ 

enquanto ((iqua ≤ NQua) e (iqua não está saturado )) 

iqua ← iqua + 1 
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Escolhe a solução que vai atualizar o indivíduo quântico iqua 

Atualiza o indivíduo quântico com o parâmetro 𝜀 
Calcula o índice de saturação 

se (índice de saturação < Lim) então indivíduo quântico não 

saturado 

                                                  senão indivíduo quântico 

saturado 

fim enquanto 

fim enquanto 

fim 

A primeira observação a ser feita, sobre o pseudocódigo apresentado, está 

relacionada com o fato de não haver processamento relativo ao algoritmo genético 

de ordem, portanto, esta é a versão pura do algoritmo. O segundo ponto a ser 

abordado refere-se aos parâmetros necessários: 
 

Tabela 2: Parâmetros necessários para a versão pura do algoritmo proposto. 
 

Parâmetro Descrição 

NGer Número de gerações a serem processadas. 

NQua Número de indivíduos quânticos considerados. 

NObs Número de observações realizadas sobre cada indivíduo quântico a cada 
geração. 

TMut Taxa de mutação a ser utilizada sobre a melhor solução observada. 

𝜀 Valor para a atualização dos indivíduos quânticos. 

Lim Valor além do qual o índice de saturação define o indivíduo quântico como 
saturado (não foi considerada a possibilidade de reinício dos indivíduos 
quânticos). 

 

Finalmente, resta detalhar os processos: 

 Iniciar População Quântica; 

 Observar Indivíduo Quântico; 

 Realizar Mutação; 

 Avaliar Solução; 

 Escolher a solução que vai atualizar cada indivíduo quântico; 

 Atualizar o indivíduo quântico; 
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 Calcular o índice de saturação; 

Cada um destes processos está detalhado nas próximas seções deste 

capítulo, porém, antes de se encerrar este tópico, será apresentado o pseudocódigo 

da versão híbrida do algoritmo genético de ordem com inspiração quântica.   

Início 

Lê parâmetros 

Inicia População Quântica 

t ← 0  

enquanto (t ≤ NGer) 

iqua ← 0 

/* processo de observação */ 

enquanto ((iqua ≤ NQua) e (iqua não está saturado )) 

iqua ← iqua + 1 

Observa NObs vezes o indivíduo quântico iqua 

Decide se faz mutação com base no parâmetro TMut 

Avalia cada solução obtida e guarda a melhor solução 

fim enquanto 

/* processo de atualização */ 

enquanto ((iqua ≤ NQua) e (iqua não está saturado )) 

iqua ← iqua + 1 

Escolhe a solução que vai atualizar o indivíduo quântico iqua 

Atualiza o indivíduo quântico com o parâmetro 𝜀 
Calcula o índice de saturação 

se (índice de saturação < Lim) então indivíduo quântico não 

saturado 

                                                  senão indivíduo quântico 

saturado 

fim enquanto 

se (t ∈ CGera) então 

/* criação da população inicial */ 

iqua ← 0 

enquanto (iqua ≤ NQua)  

iqua ← iqua + 1 
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Observa NCla vezes o indivíduo quântico iqua 

Guarda as soluções observadas na população inicial 

fim enquanto 

Processa o algoritmo genético de ordem com a população inicial 

obtida a partir das observações dos indivíduos quânticos e 

parâmetros (NGerc, TCruc, TMutc, FElic) 

fim se 

fim enquanto 

fim  

Observa-se que a versão híbrida do algoritmo generaliza a versão pura, 

bastando, para tal, fazer CGera = Ø. Os parâmetros adicionais necessários são: 
 

Tabela 3: Parâmetros adicionais para a versão híbrida do algoritmo proposto. 
 

Parâmetro Descrição 

CGera Conjunto com as gerações nas quais o algoritmo genético de ordem deve 

ser acionado. 

NCla Número de observações realizadas sobre cada indivíduo quântico para a 

criação da população inicial para o algoritmo genético tradicional 

NGerc Número de gerações para cada execução do algoritmo genético de 

ordem. 

TCruc Taxa de cruzamento para o algoritmo genético de ordem. 

TMutc Taxa de mutação para o algoritmo genético de ordem. 

FElic Fator de elitismo para o algoritmo genético de ordem (o fator de elitismo 

será fixo com o valor de 10%). 

 

 
3.2.2 
Iniciar a População Quântica 

 

O processo de inicialização de cada indivíduo quântico segue a equação (3-

7), ou seja, a inicialização de cada indivíduo quântico é feita de modo a garantir 

igual probabilidade de se observar qualquer solução do espaço de busca.  
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3.2.3 
Observação do Indivíduo Quântico 

 

Na seção 3.1.3 foi apresentada a ideia geral do processo de observação do 

indivíduo quântico, cujo objetivo é obter soluções para o problema de otimização 

de ordem (1-2), a partir de cada indivíduo quântico considerado. Foi visto que 

cada linha da matriz que representa um indivíduo quântico está associada a cada 

elemento do vetor de solução 𝒙 de (1-2) e que as colunas estão associadas com os 

elementos do conjunto U.  

O processo de observação é um processo aleatório de modo que a cada vez 

que o processo de observação sobre um indivíduo quântico é realizado, uma 

solução diferente poderá ser gerada. Desse modo, se forem realizados 10 

processos de observação sobre um indivíduo quântico, 10 soluções (distintas ou 

não) serão geradas. Note-se que o conceito de saturação do indivíduo quânticos 

(ver seção 3.1.5) está diretamente relacionado ao número de soluções distintas que 

podem ser obtidas ao longo do processo de observação. 

Existem duas situações distintas quanto aos valores possíveis que o vetor de 

solução x pode assumir. A primeira ocorre quando o vetor x é composto pelas 

permutações dos elementos do conjunto U: a segunda quando pode haver 

repetição dos elementos do conjunto nas componentes do vetor 𝒙.   

Uma apresentação mais detalhada sobre estes tipos de problema pode ser 

encontrada no Capítulo 4. A descrição dos processos de observação para 

problemas de permutação encontra-se na seção 3.3.3.1 e para problemas com 

repetição, na seção 3.3.3.2.  
 

3.2.3.1 
Observação para o Problema de Permutações 

 

Considere-se que a primeira linha da matriz representativa do indivíduo 

quântico seja expressa por um vetor de dimensão (𝑞11, 𝑞12, . . . ., 𝑞1𝑚). Sorteando-

se um número aleatório r1 ∈ (0,1], o  k-ésimo elemento do conjunto U será 

escolhido se: 

∑ ∑
=

+

=

>≤
k

j

k

j
jj rqrq

1
1

1

1
111 e                   (3-18) 
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Supondo que o p-ésimo elemento tenha sido escolhido ao se processar a linha 1 

(x1 receberá o valor do conjunto U associado a este p-ésimo elemento), o próximo 

passo é determinar x2. É importante ressaltar que o elemento p não pode ser 

escolhido novamente, portanto o procedimento de se sortear um número aleatório 

r2 e escolher o k-ésimo elemento com base nas desigualdades 

∑ ∑
=

+

=

>≤
k

j

k

j
jj rqrq

1
2

1

1
222 e não poderá mais ser utilizado, já que existirá uma 

probabilidade não nula de se obter novamente o elemento p como segunda 

componente do vetor 𝒙. Para contornar este problema deve-se anular a 

probabilidade do elemento p ser selecionado para qualquer componente xi, i > 1, 

ou seja, deve-se anular os coeficientes qip ∀ i ∈ {2, … ,𝑛}. Entretanto, ao se anular 

tais coeficientes, as condições   

         },...,2{,1
1

niq
m

j
ij ∈=∑

=
                                                                            (3-19)  

podem deixar de ser válidas (basta que qip > 0). Para garantir que (3-19) 

permaneça válida, será necessário atualizar todos os coeficientes do indivíduo 

quântico a partir da segunda linha. Como },...,2{,1
,1

niqq ip

m

pjj
ij ∈∀−=∑

≠=

, se os 

coeficientes qij forem atualizados mediante: 

 pjmjni
q

q
q

ip

ij
ij ≠∈∈∀

−
= },,...,1{},,...,2{,

1
'                                               (3-20) 

então, a condição (3-20) permanecerá válida para os coeficientes 

pjmjniqij ≠∈∈ },,...,1{},,...,2{,' . Com esta atualização de coeficientes, o elemento p 

nunca mais será selecionado (já que sua probabilidade foi anulada) e algum outro 

elemento será (já que a soma das probabilidades de escolha dos demais elementos 

totaliza 1). Para se determinar as demais componentes do vetor x, o processo 

descrito acima se repete utilizando-se os coeficientes atualizados a cada nova 

determinação das componentes do vetor x. Um ponto importante a ser observado é 

que não há necessidade de se determinar as componentes do vetor x na sua ordem 

natural (primeira, segunda, terceira e assim por diante). Qualquer ordem é 

aceitável e ela será representada pelo vetor o = (o1, o2, .... , on). Por exemplo, 

possíveis ordens são representadas pelos vetores o = (1,2,...., n) ou o = ( n, n-1,...., 

2, 1). Utilizando-se o segundo vetor para o processo de observação, primeiro, será 
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determinada a última componente do vetor x, em seguida, a penúltima e assim por 

diante, até que todas as componentes tenham sido determinadas.  

Considerando que o vetor o = (o1, o2, ...., on) foi adotado para a observação 

do indivíduo quântico, qual a probabilidade de se observar a solução v = (v1, v2, 

...., vn) ? Lembrando que o coeficiente qij (i-ésima linha e j-ésima coluna da matriz 

representativa do indivíduo quântico) representa a probabilidade da i-ésima 

componente do vetor solução apresentar o elemento j do conjunto U e 

considerando que a primeira linha a ser processada será a linha o1, a probabilidade 

do elemento
1ov ser selecionado é igual a

11 ovoq , conforme (3-18). Os coeficientes 

do indivíduo quântico serão atualizados por (3-20), com uma notação ligeiramente 

alterada: 

1

1

},,...,1{,},,...,1{,
1 1

)2(
o

iv

ij
ij vjmjoini

q
q

q
o

≠∈≠∈∀
−

=                 (3-21) 

Seguindo o mesmo raciocínio, a probabilidade do elemento
2ov preencher a o2-

ésima componente do vetor solução será igual a )(
ovo

q 2

22
e os coeficientes do 

indivíduo quântico serão atualizados por: 

 },{},...,1{},{},...,1{,
1 21

2

21)2(

)2(
)3(

oo
iv

ij
ij vvmjooni

q

q
q

o

−∈−∈∀
−

=                 (3-22) 

Generalizando, pode-se afirmar que  

        
},...,,{},...,1{},,...,,{},...,1{,

1 21

1

21)1(

)1(
)(

k

ko

oookk
iv

k
ijk

ij vvvmjoooni
q

q
q −∈−∈∀

−
= −

−

−

             (3-23) 

A probabilidade de se observar a solução v = (v1, v2, ...., vn) a partir de um 

indivíduo quântico utilizando-se a ordem o = (o1, o2, ...., on) será igual a 
)()3()2( ....

332211

n
vo

novnoovoovoo
qqqq ×××× .  

Note que 

          
22

22

22 1
)2(

o

o

o
vo

vo
vo q

q
q

−
=                                                 (3-24) 

e que  
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2313

33

13

2313

23

33

13

23

23

33

23

33

33 1

1

1

1

1
1

1

1 )2(

)2(
)3(

oo

o

o

oo

o

o

o

o

o

o

o

o

o
vovo

vo

vo

vovo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo
vo qq

q

q

qq

q

q

q

q

q

q

q

q
q

−−
=

−

−−

−
=

−
−

−
=

−
= .           (3-25) 

As expressões acima sugerem que, de forma geral, a equação  

      
∑
−

=

−

= 1

1

)(

1
k

j
vo

vok
vo

jok

kok

kok

q

q
q                                  (3-26) 

é válida. De fato, a demonstração de (3-26) é simples e pode ser feita por indução 

finita sobre o valor de k. Sabendo-se que (3-26) é válida para k=2 (ver (3-12)) e 

supondo-se que (3-26) é válida para k-1, então, utilizando-se (3-23) pode-se 

escrever: 

∑

∑

∑

∑

∑

∑
−

=
−

=

−

=

−

=

−

=

−

=
−

−

−

=

−

−−

−

=

−

−

−

=
−

=

−

−
−

1

1
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
)1(

)1(
)(

1

1

1

1

1
1

1

1
1

11

k

j
vo

vo

k

j
vo

vo

k

j
vo

k

j
vo

vo

k

j
vo

vo

k

j
vo

vo

k
vo

k
vok
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jok

kok

jok

kokjok

jok
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jok
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jok

kok

kok

kok

kok

q

q

q

qq

q

q

q

q

q

q

q

q
q

 

ou 

∑
=

= m

kj
vo

vok
vo

jok

kok

kok

q

q
q )(

                                 (3-27) 

Logo, a probabilidade de se observar a solução v = (v1, v2, ...., vn) a partir de um 

indivíduo quântico, utilizando-se uma ordem o = (o1 , o2, ...., on), será igual a: 

        ∏
∑=

=

n

k
m

kj
vo

vo

jok

kok

q

q

1
                                 (3-28) 

Como claramente cada termo do produtório (3-28) está compreendido no 

intervalo (0,1], seu valor sempre pertencerá ao intervalo (0,1]. É importante 

ressaltar que a probabilidade (3-28) de se observar a solução v = (v1, v2,...., vn) 

depende da ordem o = (o1, o2 ,...., on) escolhida. Para finalizar o tópico da 
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observação do indivíduo quântico vale notar que a soma das probabilidades de 

todas as soluções v = (v1, v2, ...., vn) possíveis (ou seja, todas as permutações), 

dada uma ordem de observação, totaliza a unidade. Esta demonstração é um tanto 

longa e encontra-se no Anexo I.  

Todas as considerações feitas na seção 3.3.1 no tocante à saturação do 

indivíduo quântico, número de observações a serem feitas a cada geração, cálculo 

do parâmetro 𝜀(𝑡) e forma de atualização do indivíduo quântico se aplicam a este 

problema, sem modificações.  
 

3.2.3.2 
Observação para o Problema com Repetições 

 

Considere-se que a primeira linha da matriz representativa do indivíduo 

quântico seja expressa por um vetor de dimensão m (q11, q12, ......., q1m). 

Sorteando-se um número aleatório r1 Є (0,1], o  k-ésimo elemento do conjunto U 

será escolhido se: 

1e
1

1

1
=>≤∑ ∑

=

+

=

i,rqrq
k

j
i

k

j
ijiij                     (3-28) 

Supondo que a p-ésima coluna (ou p-ésimo elemento do conjunto U) tenha sido 

escolhida ao se processar a linha 1, o próximo passo é determinar qual coluna será 

escolhida para a linha 2. É importante ressaltar que a p-ésima coluna pode ser 

escolhida novamente, portanto, o critério de se sortear um número aleatório r2 e 

escolher o k-ésimo elemento com base no critério ∑ ∑
=

+

=

>≤
k

j

k

j
jj rqrq

1
2

1

1
222 e  pode 

ser utilizado. Desse modo, o processo de observação consiste em se obter uma 

sequência de números aleatórios ri, i ∈ {1, … ,𝑛} e aplicar as desigualdades (3-28), 

para cada índice i ∈ {1, … ,𝑛}, de modo a se obter os elementos do conjunto U que 

irão constituir uma solução. Portanto, a probabilidade do j-ésimo elemento do 

conjunto U ser alocado na i-ésima componente do vetor de solução 𝒙 é exatamente 

igual a qij. Ou seja, a ordem de processamento das linhas do indivíduo quântico 

não tem mais influência na probabilidade de escolha de um produto para uma 

janela de produção. A probabilidade de se observar uma solução v=(v1,v2,....,vn) 

será igual a: 
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∏
=

n

i
ivi

q
1

                       (3-29) 

Como claramente cada termo do produtório (3-29) está compreendido no intervalo 

(0,1] seu valor sempre pertencerá ao intervalo (0,1]. Tal como ocorre no problema 

com permutações, a soma das probabilidades de todas as soluções v = (v1, v2, ...., 

vn) possíveis (ou seja, todos os arranjos) também totaliza a unidade. Esta 

demonstração pode ser vista no Anexo II. 

 

3.2.4 
Avaliação da Solução 

 

A avaliação da solução depende, naturalmente, do problema que está sendo 

resolvido. Nos exemplos numéricos realizados, as funções são simples de calcular, 

porém certas aplicações podem apresentar cálculos muito complexos e demorados 

para se determinar o custo de uma solução. 
 

3.2.5 
Processamento das Mutações 

 

O processamento das mutações é exatamente igual àquele empregado no 

algoritmo genético de ordem. A decisão de fazer ou não uma mutação é definida 

pelo parâmetro TMut e o sorteio de um número aleatório entre 0 e 1. Se tal 

número aleatório for menor do que TMut, a mutação é feita, caso contrário, não. 

Uma vez tendo-se determinado que a mutação deverá ser feita, esta consiste em se 

sortear aleatoriamente duas posições do vetor de solução e trocá-las de lugar. 

 
3.2.6 
Escolha da Solução  

 

Em princípio, a solução que atualiza um indivíduo quântico é a melhor 

solução obtida (solução com melhor valor da função de avaliação) durante o 

processo de observação deste indivíduo quântico. Entretanto, quando se 

consideram quatro ou mais indivíduos quânticos, uma pequena alteração é 

implementada. Dado que pelo menos 10% das gerações já decorreram, a alteração 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912962/CA



 
 

 

 

 
62 

é a seguinte: o indivíduo quântico que produziu a pior solução é atualizado com a 

solução gerada pelo indivíduo que apresentou a melhor solução. Ou seja, a melhor 

solução gerada no processo de observação atualizará além do seu próprio 

indivíduo quântico, também o indivíduo quântico que produziu a pior solução. 

Existem alternativas para a escolha, dentre as soluções, daquela que será 

utilizada para atualizar o indivíduo quântico. Por exemplo, é possível escolher 

alguma solução diferente da melhor, a cada número de gerações, para evitar que o 

indivíduo quântico sature muito rapidamente. Nos testes numéricos apresentados, 

a atualização foi feita pela melhor solução gerada por cada indivíduo quântico, 

com a ressalva feita no parágrafo anterior. 

 

3.2.7 
Escolha do Parâmetro para Atualização do Indivíduo Quântico 

 

Os diversos testes numéricos realizados indicaram que o parâmetroε, 

utilizado para atualizar o indivíduo quântico, tem forte influência no desempenho 

do algoritmo proposto. Conforme visto na seção 3.1.3, valores elevados de ε  

aceleram o atingimento da saturação de um indivíduo quântico. Nos resultados 

numéricos, foi considerado que o valor do parâmetro ε será o mesmo para todos 

os indivíduos quânticos ao longo de todas as gerações. Ao se adotar um valor fixo 

para o valor de ε, o peso de cada solução, na composição do indivíduo quântico, 

cai exponencialmente à medida que as gerações se sucedem. Considere-se a 

equação (3-11) para a atualização do indivíduo quântico 𝐐(𝑡) = (1 − 𝜀)𝐐(𝑡 − 1) +

𝜀𝐄(𝑡).  

Para t=1, (3-11) é reescrita por : 𝐐(1) = (1 − 𝜀)𝐐(0) + 𝜀𝐄(1), 

 

t=2, 𝐐(2) = (1 − 𝜀)𝐐(1) + 𝜀𝐄(2) = (1 − 𝜀)2𝐐(0) + (1 − 𝜀)𝜀𝐄(1) + 𝜀𝐄(2)                 

t=N, 𝐐(𝑁) = (1 − 𝜀)𝐐(𝑁 − 1) + 𝜀𝐄(𝑁) = (1 − 𝜀)𝑁𝐐(0) + ∑ ((1 − 𝜀)𝑁−𝑗𝜀𝐄(𝑗) + 𝜀𝐄(𝑁)𝑁−1
𝑗=1       

                                                                                                                          (3-17)                        

 

Observando-se (3-17), a influência de cada solução 𝐄(𝑡), no indivíduo quântico 

𝐐(𝑁), é crescente a medida que o valor de t cresce. Isto significa que as soluções 

obtidas mais recentemente têm maior peso na composição de 𝐐(𝑁).  Outro ponto a 
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ser mencionado é o peso decrescente da solução inicial 𝐐(0) na composição do 

indivíduo quântico 𝐐(𝑡). 

Apesar dos resultados numéricos considerarem somente valores fixos para o 

parâmetro ε,  foram também analisadas três siltuações, descritas a seguir, nas 

quais o valor do parâmetro ε depende do índice de saturação do indivíduo 

quântico e do número de gerações já transcorridas. 

a) O valor de ε  é determinado pelo gráfico abaixo: 

 
 
O valor a ser utilizado para ε  varia linearmente com o valor de s(t) 

(índice de saturação do indivíduo quântico na geração t), e 𝜀(𝑡) =

𝜀𝑀𝑎𝑥 − (𝜀𝑀𝑎𝑥 − 𝜀𝑀𝑖𝑛)𝑠(𝑡). É importante observar que é necessária a 

estimação de dois parâmetros: 𝜀𝑀𝑎𝑥 e 𝜀𝑀𝑖𝑛.  

A ideia é reduzir o valor do parâmetro ε à medida que o indivíduo 

quântico vai ficando mais saturado. Isto parece razoável, uma vez que 

reduzir o valor de ε  significa reduzir a velocidade com que o indivíduo 

quântico satura. 

 

           b) Considerando-se a equação (3-17): 

𝐐(𝑁) = (1 − 𝜀)𝑁𝐐(0) + ∑ ((1 − 𝜀)𝑁−𝑗𝜀𝐄(𝑗) + 𝜀𝐄(𝑁)𝑁−1
𝑗=1 ,  

O peso de cada solução, obtida ao longo das gerações, sobre o indivíduo 

quântico vigente (𝐐(𝑁)), decai exponencialmente por um fator (1- ε). 

Ou seja, uma solução obtida há k gerações atrás tem seu peso sobre o 

indivíduo quântico atual reduzido por um fator (1- ε)k. O valor de 𝜀(𝑡) 

0 1 

εMin 

εMax
 

s(t) 

ε 
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para que o peso de cada solução obtida seja o mesmo sobre o indivíduo 

quântico vigente é: 𝜀(𝑡) = 𝜀
1+𝑡𝜀

, conforme mostrado a seguir:  

𝐐(𝑡 + 1) = �1 − 𝜀(𝑡)�𝐐(𝑡) + 𝜀(𝑡)𝐄(𝑡) 
𝐐(𝑡 + 1) = �1 − 𝜀(𝑡)��(1 − 𝜀(𝑡 − 1))𝐐(𝑡 − 1) + 𝜀(𝑡 − 1)𝐄(𝑡 − 1)� + 𝜀(𝑡)𝐄(𝑡) 

𝐐(𝑡 + 1)

= �1 − 𝜀(𝑡)�(1 − 𝜀(𝑡 − 1))𝐐(𝑡 − 1)

+ �1 − 𝜀(𝑡)�𝜀(𝑡 − 1)𝐄(𝑡 − 1) + 𝜀(𝑡)𝐄(𝑡) 

Como �1 − 𝜀(𝑡)�𝜀(𝑡 − 1) = �1− 𝜀
1+𝑡𝜀�

𝜀
1+(𝑡−1)𝜀 = �1+𝑡𝜀−𝜀

1+𝑡𝜀 �
𝜀

1+(𝑡−1)𝜀 =

1+(𝑡−1)𝜀
1+𝑡𝜀

𝜀
1+(𝑡−1)𝜀 

�1 − 𝜀(𝑡)�𝜀(𝑡 − 1) =
1 + (𝑡 − 1)𝜀

1 + 𝑡𝜀
𝜀

1 + (𝑡 − 1)𝜀 =
𝜀

1 + 𝑡𝜀 = 𝜀(𝑡) 

𝐐(𝑡 + 1) = �1 − 𝜀(𝑡)�(1 − 𝜀(𝑡 − 1))𝐐(𝑡 − 1) + 𝜀(𝑡)𝐄(𝑡 − 1) + 𝜀(𝑡)𝐄(𝑡) 

Ou seja, as soluções E(t-1) e E(t) apresentam o mesmo peso no cálculo 

de Q(t+1). 

Com esta abordagem é necessário estimar de apenas o parâmetro ε. 

c) A terceira abordagem para cálculo do valor de ε baseou-se em regras 

fuzzy envolvendo o índice de saturação e o número de gerações 

decorridas. Para tal, foi construída uma tabela considerando-se as nove 

combinações para índices de saturação e número de gerações 

classificados em Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G). Para cada 

combinação de índice de saturação com número de gerações, um valor 

para ε é estabelecido. A tabela abaixo exemplifica o processo descrito 

(t é o número de gerações e s é o índice de saturação): 

t 
s 

P M G 

G 
ε-2

δ 
ε-δ ε 

M ε-δ ε ε+δ 

P ε ε+δ ε+2δ 

onde ε e δ são parâmetros a serem estimados. Além disso, é 

necessário definir os conjuntos fuzzy para determinar os graus de 

aderência aos conceitos Pequeno, Médio e Grande, tanto para o número 
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de gerações quanto para o índice de saturação. Finalmente, é necessário 

definir o conjunto de saída para o parâmetro ε para se calcular o valor a 

ser utilizado em cada atualização do indivíduo quântico. Esta abordagem 

requer a estimativa de um número elevado de parâmetros (além de ε e 

δ, os limites para definição de P, M e G para t, s e ε).  

 

Foram feitos vários testes com as abordagens acima para o problema de 

roteirização de veículos (instância P-n50-k10). Nenhuma abordagem mostrou-se 

claramente superior àquela que utiliza um valor fixo para o parâmetro ε. 

Entretanto, a realização de mais testes servirá para se chegar a uma conclusão 

definitiva acerca da conveniência de se utilizar alguma destas abordagens. 
 

3.2.8 
Cálculo do Índice de Saturação 

 

O cálculo do índice de saturação já foi exibido na seção 3.1.5. Recordando, 

têm-se:  

 Sejam 𝑞𝑖𝑗 os coeficientes da matriz representativa do indivíduo 

quântico e 𝑠𝑖 = Max𝑗=1,…,𝑚�𝑞𝑖𝑗�, 𝑖 = 1, … , 𝑛  o maior coeficiente da linha 

i; 

 O índice de saturação do indivíduo quântico é expresso por 𝑠 =

Min𝑖=1,…,𝑛(𝑠𝑖). 

 
3.3 
Aderência aos Critérios Propostos por Moore e Zhang 

 

Lembrando-se as características propostas por Moore [Moore 95] descritas 

na seção 2.4:  

1. O problema deve ter uma representação numérica ou, caso a não tenha, um 

método para sua conversão em representação numérica deve ser 

empregado; 

2. A configuração inicial deve ser determinada; 

3. Uma condição de parada deve ser definida; 
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4. O problema deve poder ser dividido em subproblemas menores; 

5. O número de universos (ou estados de superposição) deve ser identificado; 

6. Cada subproblema deve ser associado a um dos universos; 

7. Os cálculos nos diferentes universos devem ocorrer de forma 

independente; 

8. Alguma forma de interação entre os múltiplos universos deve existir, 

permitindo que boas soluções encontradas para um indivíduo quântico 

influenciem a geração de soluções para os demais indivíduos quânticos. 

 

O algoritmo proposto apresenta tais características, bastando para tal 

considerar que os indivíduos quânticos são processados em universos distintos 

(isto equivale a dizer que os indivíduos quânticos podem ser processados em 

paralelo utilizando-se computadores convencionais). Os subproblemas são aqueles 

correspondentes ao processamento de cada indivíduo. O último ponto a ser 

esclarecido é a oitava característica proposta por Moore. Se cada indivíduo 

quântico é processado num universo separado dos demais, de que maneira os 

universos se comunicam? Conforme foi visto na seção 3.2.6, a interação entre 

universos ocorre quando uma solução obtida pelo melhor indivíduo quântico é 

partilhada na atualização do pior indivíduo quântico.  

No algoritmo proposto, os indivíduos quânticos são representados por 

múltiplos bits quânticos (mQbit), o que satisfaz em parte do critério proposto por 

Zhang. Entretanto, a atualização dos indivíduos quânticos não ocorre utilizando-se 

portas quânticas. Rigorosamente, portanto, sob a ótica de Zhang, o algoritmo 

proposto não pode ser considerado como quanticamente inspirado.  
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4 
Estudo de Casos para Problemas de Permutação 

 

 

 

Neste capítulo será apresentada, na seção 4.1, a representação da solução 

para o problema de permutações. Na sequência, a seção 4.2 mostra como foram 

implementados o algoritmo genético de ordem e os algoritmos propostos. 

Finalmente, na seção 4.3, são exibidos os problemas que foram considerados e, na 

seção 4.4, os resultados numéricos obtidos para o algoritmo genético de ordem e 

para os algoritmos com inspiração quântica propostos (puro e hibrido). 
 

4.1 
Representação da Solução 

 

Provavelmente, o problema mais conhecido cujas soluções são formadas por 

permutações dos elementos de um conjunto U seja o problema do caixeiro 

viajante. Neste problema, um vendedor deve sair de sua cidade origem, visitar 

uma única vez cada uma das cidades de um conjunto de cidades fornecido e 

retornar à origem. O objetivo é obter o percurso que apresenta a menor distância 

possível. Este problema pode ser trivialmente formulado por (2-5). Se o conjunto 

U é o conjunto das n cidades que devem ser visitadas, então o conjunto X será 

formado por todas as possíveis permutações das n cidades a serem visitadas. A 

função critério será a menor distância percorrida saindo da cidade origem, 

visitando uma única vez cada uma das n cidades e retornando à cidade na qual se 

iniciou a jornada. Exemplificando, seja U = {1, 2, 3, 4} o conjunto que representa 

as quatro cidades que devem ser visitadas. Desse modo, o conjunto X será 

expresso por: {(1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (1,4,3,2)}, ou 

seja, todas as possíveis permutações dos elementos do conjunto U considerando o 

elemento 1 como inicial. Supondo que a cidade origem seja rotulada como 1, a 

função critério de um elemento arbitrário de X, por exemplo (1, i, j, k) é expressa 

por: f(1,i,j,k) = D(1,i) + D(i,j) + D(j,k) + D(k,1), onde D(a,b) é a distância 

percorrida ao se deslocar da cidade a para a cidade b. 
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Outro problema que merece ser mencionado é problema da roteirização de 

veículos. Considere-se: 

 Um conjunto de pontos de entrega, cada um deles com uma quantidade 

de produto a ser entregue; 

 Um conjunto de veículos para atender os pontos de entrega, cada um 

deles com uma capacidade de carga; 

 Um depósito de onde saem e retornam os veículos que fazem as entregas.  

O objetivo é determinar qual veículo deve atender cada ponto de entrega, de 

modo que cada ponto receba a quantidade necessária de produto, respeitando-se as 

seguintes restrições: 

 A capacidade de carga de cada veículo não pode ser ultrapassada; 

 Cada ponto de entrega deve ter a sua necessidade de produto atendida em 

uma única entrega. 

O critério adotado para escolher a melhor solução dentre todas as possíveis 

é a distância percorrida por todos os veículos (cada veículo sai do depósito, realiza 

as entregas e retorna para o depósito).  

Não é difícil observar que o problema do caixeiro viajante é um caso 

particular do problema de roteirização de veículos (um único veículo, com 

capacidade de transporte igual ao número de cidades a serem visitadas, cada 

cidade é um ponto de entrega com quantidade a ser entregue igual a um e o 

depósito é a cidade na qual o caixeiro inicia e termina sua viagem). Desse modo, 

apenas o problema de roteirização foi considerado. Se a capacidade de cada um 

dos veículos for respeitada e se a necessidade de produto em cada ponto de 

entrega for suprida por apenas um veículo, a solução é dita viável. Finalmente 

dentre as soluções viáveis, aquela que apresentar a menor distância percorrida por 

todos os veículos é a solução ótima para o problema. 

Para formular este problema na forma (1-2), é necessário estabelecer o 

conjunto U. Sabe-se que os vetores solução 𝒙 são permutações dos elementos 

deste conjunto. A função critério é aquela que apura a distância total percorrida 

por todos os veículos (distância do depósito para o primeiro ponto de parada, do 

primeiro para o segundo e assim, sucessivamente, até retornar para o depósito). 

Suponha-se que existam n pontos de paradas, cada um com necessidade de 

produto igual d(i) ∈ N, i ∈ {1,....,n} e v veículos disponíveis, cada um com 
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capacidade de transporte cap(j) ∈ N, j ∈ {1,....,v}. Supõe-se que 

∑ 𝑑(𝑖) ≤𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑐𝑎𝑝(𝑗)𝑣

𝑗=1 , pois, caso contrário, não haveria solução viável para o 

problema (note que ∑ 𝑑(𝑖) ≤𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑐𝑎𝑝(𝑗)𝑣

𝑗=1  não garante a existência de soluções 

viáveis). Conforme foi visto na seção 1.1, uma possível representação da solução 

é um vetor com v+n coordenadas apresentando v coordenadas nulas e n 

coordenadas numeradas de 1 até n (esta representação encontra-se em [Wu 08] e 

[Bjarnadóttir 04]). Deste modo, o conjunto apresentará v números 0 e os números 

naturais de 1 até n. Para mostrar que tal vetor de solução é capaz de representar a 

alocação de veículos aos pontos de entrega, considere-se o seguinte exemplo: 

 9 pontos de entrega com demanda unitária em cada um deles; 

 3 veículos, nomeados 1, 2 e 3, com capacidades de 4, 3 e 2 unidades, 

respectivamente. 

Uma organização possível para as entregas dos veículos seria: 

 Veículo 1 atendendo os pontos 1, 2 e 3; 

 Veículo 2 atendendo os pontos 4, 5 e 6; 

 Veículo 3 atendendo os pontos 7, 8 e 9. 

O vetor de solução que representa esta operação dos veículos (normalmente 

denominadas roteiros) é (0,1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9). A lógica de construção do vetor 

de solução considera que o numeral 0 indica o início de uma viagem, seguido dos 

pontos de entrega atendidos pelo veículo, e o primeiro numeral 0 indica o 

primeiro veículo, o segundo numeral, o segundo veículo, e assim por diante. Note-

se que a solução (0,1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9) não é viável do ponto de vista da 

capacidade dos veículos (o veículo 3 deveria entregar três unidades, quando sua 

capacidade é de apenas duas). Note-se, entretanto, que a exigência de cada ponto 

de entrega ser atendido por um único veículo é sempre satisfeita, uma vez que não 

há repetição dos numerais 1 a n no vetor de solução utilizado. Considerando-se os 

roteiros: 

 Veículo 1 atendendo os pontos 1, 2, 3 e 7; 

 Veículo 2 atendendo os pontos 4, 5 e 6; 

 Veículo 3 atendendo os pontos 8 e 9, 

os quais podem ser expressos pela solução (0,1,2,3,7,0,4,5,6,0,8,9), observa-se 

que esta solução é viável, pois a capacidade de cada veículo está sendo respeitada. 

Lembrando do que foi dito na seção 2.2, as restrições de capacidade dos veículos 
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serão tratadas como penalidades na função critério. Isto é, além de se apurar a 

distância total percorrida por todos os veículos, também será apurada a soma das 

violações de capacidades dos veículos. Caso esta soma seja positiva, uma 

penalidade, proporcional à soma das violações será acrescida na função critério. O 

valor unitário da penalidade foi calculado de modo que uma unidade de violação 

custe mais caro do que a maior distância possível a ser percorrida (esta distância 

foi superestimada, supondo-se que a distância entre cada par de pontos de entrega 

é igual a maior distância dentre os pontos de entrega).  
 

4.2 
Implementação do Algoritmo Genético de Ordem 

 

Já foi visto na seção 4.1 como cada indivíduo será representado (por um 

vetor de dimensão n+v, onde n é o número de pontos de entrega e v o número de 

veículos). O algoritmo genético de ordem é controlado por 5 parâmetros: o 

tamanho da população, o número de gerações, a taxa de cruzamento, a taxa de 

mutação e o fator de elitismo. O tamanho da população e o número de gerações 

dispensam quaisquer comentários. A taxa de cruzamento estabelece a 

probabilidade de um par de indivíduos selecionados na população ser submetido 

ao operador cruzamento. A taxa de mutação define a probabilidade de um 

indivíduo sofrer uma mutação e o fator de elitismo será explicado mais adiante. 

O funcionamento geral do algoritmo genético de ordem pode ser resumido 

nos seguintes passos: 

Inicia População de npop indivíduos aleatoriamente; 

Calcula a função critério para todos os indivíduos da população; 

Enquanto não atingir o número de gerações: 

 Seleciona npop/2 pares de indivíduos; 

     Para cada par selecionado: 

        Sorteia um número aleatório no intervalo (0,1]; 

        Se o número sorteado foi menor que a taxa de cruzamento: 

     Faz o cruzamento do par em questão; 

     Guarda os novos indivíduos gerados pelo cruzamento; 

        Caso contrário: 

         Guarda o par de indivíduos selecionado; 
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Fim do processamento dos npop/2 pares; 

Para cada indivíduo armazenado pelo processo de cruzamento: 

    Sorteia um número aleatório no intervalo (0,1]; 

    Se o número sorteado for menor do que a taxa de mutação: 

     Faz a mutação no indivíduo sendo processado; 

    Caso contrário: 

     O indivíduo permanece inalterado; 

Fim do processamento dos indivíduos armazenados; 

Calcula a função critério para todos os indivíduos armazenados; 

A nova população será composta pelos melhores indivíduos (com relação 

à função critério) considerando o fator de elitismo (por exemplo, os 10% 

melhores indivíduos) da população original e pelos melhores indivíduos 

armazenados de modo que a nova população tenha npop indivíduos (por 

exemplo, se a npop=100 e o fator de elitismo for de 10%, então serão 

utilizados 90 indivíduos armazenados); 

Fim do processamento das gerações; 

Para terminar a descrição do algoritmo genético de ordem, resta explicar qual 

o processamento feito pelos operadores de cruzamento de mutação, bem como o 

critério utilizado para a seleção dos pares de indivíduos a serem considerados para 

o cruzamento.  

1. Critério de Seleção dos Pares de Indivíduos: 

Considere-se uma população com npop indivíduos (npop é um número 

par) na qual se conhece o valor da função critério (no caso, a distância 

percorrida) para cada um dos indivíduos. Seja Disti o valor da função 

critério obtida com o indivíduo i e IDistT=∑ 1
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑛𝑝𝑜𝑝
𝑖=1 . São sorteados 

aleatoriamente dois números no intervalo (0,1], r1 e r2. O indivíduo k1 será 

selecionado se ∑
1

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖
𝐼𝐷𝑖𝑠𝑡𝑇

𝑘1−1
𝑖=1 < 𝑟1 e ∑

1
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖
𝐼𝐷𝑖𝑠𝑡𝑇

𝑘1
𝑖=1 ≥ 𝑟1e o indivíduo k2 será 

selecionado se ∑
1

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖
𝐼𝐷𝑖𝑠𝑡𝑇

𝑘2−1
𝑖=1 < 𝑟2 e ∑

1
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖
𝐼𝐷𝑖𝑠𝑡𝑇

𝑘2
𝑖=1 ≥ 𝑟2 (note-se que ∑

1
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖
𝐼𝐷𝑖𝑠𝑡𝑇

0
𝑖=1 = 0). 

É interessante observar que quanto menor for a distância percorrida, maior 

a probabilidade de um indivíduo ser escolhido para o cruzamento, e que o 

par de indivíduos selecionado pode apresentar indivíduos iguais. Este 

critério é a usual roleta dos algoritmos genéticos. 
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2. Operador de Cruzamento: 

Uma vez selecionados dois indivíduos, sorteia-se um número aleatório no 

intervalo (0, 1] e, se este número for maior do que a taxa de cruzamento, a 

operação de cruzamento é realizada. Já foi visto que cada indivíduo é 

representado por um vetor de n+v posições. O primeiro passo é sortear 

aleatoriamente um vetor binário com dimensão n+v (as componentes deste 

vetor valem 0 ou 1). Este vetor será denominado vetor a. Cada par de 

indivíduos (denominados P1 e P2) gerará um par de novos indivíduos 

(denominados F1 e F2). A regra para gerar os indivíduos F1 e F2 a partir 

dos indivíduos P1 e P2 é a seguinte: 

Se ai=0 então F2i=P2i 

Se ai=1 então F1i=P1i 

Sejam J0 = {i | ai=0} e J1 = {i | ai=1}. É fácil observar que as componentes 

F2j, j Є J1 e F1j, j Є J0 ainda não estão definidas e que os valores possíveis 

para as componentes F2j, j Є J1 e F1j, j Є J0 pertencem aos conjuntos {P2i | 

ai=1} e {P1i | ai=0}, respectivamente. A questão que se coloca aqui é: 

como distribuir os elementos do conjunto {P2i | ai=1} ({P1i | ai=0}) pelas 

componentes F2j, j Є J1 (F1j, j Є J0)? Existem formas de se fazer esta 

distribuição, mas a tradicionalmente adotada [Gen 97] é distribuir os 

elementos do conjunto {P2i | ai=1} ({P1i | ai=0}) na ordem que eles 

aparecem em P1 (P2). 

3. Operador de Mutação: 

Quando o processo de cruzamento termina, npop novos indivíduos são 

obtidos e cada novo indivíduo é submetido ao processo de mutação. Um 

número aleatório no intervalo (0,1] é gerado e, se este número for maior do 

que a taxa de mutação, o operador de mutação é acionado. Para tal, 

escolhem-se aleatoriamente dois elementos distintos do vetor de solução e 

as componentes do indivíduo sendo processado referentes aos elementos 

sorteados trocam de lugar. 
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4.3 
Implementação do Algoritmo Genético de Ordem com Inspiração 
Quântica  

 

A implementação do algoritmo genético de ordem com inspiração quântica 

seguiu o segundo pseudocódigo apresentado na seção 3.2.1, com o processo de 

observação descrito em 3.2.3.1. Foram realizados testes numéricos para as duas 

versões disponíveis: a pura e a híbrida. Recorde-se que a versão pura faz a 

evolução da solução ao longo das gerações utilizando exclusivamente as soluções 

oriundas do processo de observação. A versão híbrida obtém soluções a partir do 

processo de observação e também a partir das operações de cruzamento e mutação 

pertinentes ao algoritmo genético de ordem.  

Os parâmetros utilizados, bem como os resultados numéricos, para as 

versões pura e híbrida, estão apresentados nas seções 4.6 e 4.7, respectivamente.  
 

4.4  
Problemas Analisados 

 

Foram analisadas sete instâncias de problemas de roteirização de veículos e 

três instâncias de problemas do caixeiro viajante. Os problemas do caixeiro 

viajante foram obtidos do site http:\comopt.ifi.uni-heidelberg. de/software/ 

TSPLIB95/ , e são eles: att48.tsp, berlim52.tsp e kroc100.tsp. Estes problemas 

apresentam 48, 52 e 100 cidades a serem visitadas, respectivamente. Os 

problemas de roteirização de veículos foram obtidos do site 

http:\www.branchandcut.org, e são eles E-n33-k4.vrp, B-n41-k6.vrp, F-n45-

k4.vrp, P-n50-k10.vrp, A-n60-k9.vrp, B-n80-k10.vrp e E-n101-k8.vrp. O número 

de pontos de parada mais o depósito e o número de veículos são identificados 

pelos números que sucedem as letras n e k, respectivamente (o problema E-n33-

k4.vrp apresenta 32 pontos de parada e um depósito, além de 4 veículos). Todos 

os veículos de um mesmo problema apresentam a mesma capacidade de 

transporte, ou seja, a frota é padronizada. Lembrando que um problema do 

caixeiro viajante é um caso particular do problema de roteirização, os problemas 

att48.tsp, berlim52.tsp e kroc100.tsp podem ser interpretados como T-n48-k1.vrp, 
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T-n52-k1.vrp e T-n100-k1.vrp, em que a letra T é utilizada para identificar o 

problema do caixeiro viajante.  

Cada problema considerado foi executado com três níveis de utilização 

computacional, definido pelo número de avaliações da função critério. O termo 

utilização computacional foi empregado ao invés de esforço computacional uma 

vez que o esforço computacional engloba todo o processamento: para a avaliação 

da função critério e para as demais funções do algoritmo. Como a avaliação do 

esforço de processamento ficou restrita ao número avaliações da função critério, o 

termo esforço computacional não seria adequado neste contexto. Foram 

considerados três níveis de utilização computacional, denominados baixo, médio e 

alto. O número de avaliações da função critério no nível alto foi definido como os 

números de avaliações que o algoritmo genético de ordem faria com o número de 

gerações e população iguais a cem vezes o número de pontos de entrega mais 

depósito e dez vezes o número de pontos de entrega mais depósito, 

respectivamente.  

Exemplificando-se, para o problema E-n33-k4, o nível alto apresenta 

330*(3300+1) avaliações, totalizando 1.089.330 (o termo +1 existe para o cálculo 

da função critério da população inicial). O número de avaliações do nível médio 

seguiu a mesma ideia do nível alto, mas reduzindo-se a população para cerca de ¼ 

da população considerada no nível alto. Novamente, considerando-se o problema 

E-n33-k4, o nível médio apresenta 83*(3300+1) = 273.983 avaliações. 

Finalmente, no nível baixo, reduziu-se o número de gerações e o tamanho da 

população à metade, com relação ao nível médio. Para o problema E-n33-k4, o 

nível baixo apresenta 69.342 (42*(1650+1)) avaliações. 

Na tabela 4 abaixo são exibidos os números máximos de avaliação da 

função critério para cada um dos problemas e para os respectivos níveis alto, 

médio e baixo. A solução ótima de cada um dos problemas é também exibida. No 

ANEXO III, um detalhamento de cada uma das soluções ótimas é apresentado. 
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Tabela 4: Problemas considerados com a solução ótima e o número de avaliações para 
cada nível de utilização computacional. 
 

Problema 
Custo  
Sol. 

Ótima 

Nível Baixo Nível Médio Nível Alto 

NGer NPop NAval NGer NPop NAval NGer NPop NAval 

E-n33-k4 835 1650 42 69.342 3300 83 273.983 3300 330 1.089.330 

B-n41-k6 829 2050 52 106.652 4100 103 422.403 4100 410 1.681.410 

F-n45-k4 724 2250 57 128.307 4500 113 508.613 4500 450 2.025.450 

T-n48-k1 10628 2400 60 144.060 4800 120 576.120 4800 480 2.304.480 

P-n50-k10 696 2500 63 157.563 5000 125 625.125 5000 500 2.500.500 

T-n52-k1 7542 2600 65 169.065 5200 130 676.130 5200 520 2.704.520 

A-n60-k9 1354 3000 75 225.075 6000 150 900.150 6000 600 3.600.600 

A-n80-k10 1763 4000 100 400.100 8000 200 1.600.200 8000 800 6.400.800 

T-n100-k1 20749 5000 125 625.125 10000 250 2.500.250 10000 1000 10.001.000 

E-n101-k8 815 5000 125 625.125 10100 251 2.535.351 10100 1010 10.201.010 

 

onde, NGer: número de gerações; 

          NPop: tamanho da população; 

          Naval: número de avaliações da função critério. 

Cada problema foi executado 10 vezes com sementes distintas do gerador de 

números aleatórios. Foi adotado o gerador Mersenne-Twister [Matsutomo 98], 

com as seguintes sementes: 

 

Experimento Semente Experimento Semente 
1 104.677 6 59.921 

2 99.984 7 49.991 

3 89.977 8 39.979 

4 79.943 9 29927 

5 69.931 10 19.993 

 

Cada solução do problema com cada semente do gerador de números 

aleatório é denominada de experimento e, portanto, cada problema é submetido a 

dez experimentos. Para cada conjunto de dez experimentos são armazenadas a 

melhor e a pior solução, além da solução média e do número de avaliações da 

função critério ao longo dos 10 experimentos.  
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4.5  
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem 

 

O algoritmo genético foi utilizado em duas etapas. Na primeira, as 36 

combinações, considerando as taxas de cruzamento e mutação ambas variando no 

conjunto {0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}, foram realizadas. Uma vez determinada a 

melhor solução média, um refinamento das taxas de cruzamento e mutação foi 

efetuado. Supondo-se que as taxas de cruzamento e mutação que produziram a 

melhor solução média tenham sido TCru e TMut, respectivamente, 25 novas 

combinações foram realizadas, com as novas taxas de cruzamento variando sobre 

o conjunto {TCru -0,01; TCru -0,05; TCru; TCru +0,05; TCru +0,01} e as novas 

taxas de mutação variando sobre o conjunto {TMut -0,01; TMut -00,5; TMut; 

TMut +0,05; TMut +0,01}. 

Os resultados obtidos com a utilização do algoritmo genético de ordem 

estão exibidos nas duas próximas seções: na seção 4.4.1 são apresentados os 

resultados para a melhor solução média obtida, e na 4.4.2, os resultados para a 

melhor solução mínima.  

 
4.5.1 
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem – Melhor Solução 
Média 

 

A tabela 5 apresenta os resultados para a melhor solução média ao longo dos 

10 experimentos: 
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Tabela 5: Resultados do algoritmo genético de ordem para a melhor solução média. 
 

Problema Utl.Comp TCru TMut FEli Min Med Max NAval 

E-n33-k4 

Baixo 0,50 0,75 0,10 843 896 958 693.420 

Médio 0,55 0,55 0,10 835 877,1 939 2.739.830 

Alto 1 1 0,10 842 865,5 889 10.893.300 

B-n41-k6 

Baixo 0,80 1,00 0,10 885 964 1146 1.066.520 

Médio 0,40 0,80 0,10 846 912,2 1003 4.224.030 

Alto 0,40 0,85 0,10 830 873,5 947 16814100 

F-n45-k4 

Baixo 0,55 0,25 0,10 753 806,5 889 1.283.070 

Médio 0,55 0,10 0,10 733 779 842 5.086.130 

Alto 0,75 0,30 0,10 730 747,4 783 20.254.500 

T-n48-k1 

Baixo 0,50 0,30 0,10 10913 11443,3 12099 1.440.600 

Médio 0,60 0,30 0,10 10800 11146,2 11449 5.761.200 

Alto 0,80 0 0,10 10774 10952,4 11133 23.044.800 

P-n50-k10 

Baixo 0,90 0,90 0,10 761 798,4 882 1.575.630 

Médio 0,55 0,50 0,10 720 763,6 816 6.251.250 

Alto 0,40 1 0,10 717 746 782 25.005.000 

T-n52-k1 

Baixo 0,35 0,25 0,10 8191 8367,3 8513 1.690.650 

Médio 0,35 0,15 0,10 7779 8021,7 8372 6.761.300 

Alto 1 0,6 0,10 7547 7890,8 8271 27.045.200 

A-n60-k9 

Baixo 0,4 0,45 0,10 1474 1521,7 1594 2.250.750 

Médio 0,20 0,20 0,10 1451 1491,5 1532 9.001.500 

Alto 0,80 0,10 0,10 1386 1457,4 1524 36.006.000 

A-n80-k10 

Baixo 0,40 0,20 0,1 1992 2056,8 2159 4.001.000 

Médio 0,20 0,40 0,10 1914 1988 2103 16.002.000 

Alto 0,30 0,45 0,10 1893 1962,7 1996 64.008.000 

T-n100-k1 

Baixo 0,35 0,10 0,10 24083 25283,6 26373 6.251.250 

Médio 0,40 0,20 0,10 21559 23273,1 24550 25.002.500 

Alto 0,10 0,10 0,10 20913 21933,3 23683 100.010.000 
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E-n101-k8 

Baixo 0,65 0,40 0,10 916 963,1 1024 6.251.250 

Médio 0,70 0,15 0,10 850 912 953 25.353.510 

Alto 0,85 0,35 0,10 843 893,9 981 102.020.100 

 
 
4.5.2 
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem – Melhor Solução 
Mínima 

 

A tabela 6 apresenta os resultados para a melhor solução mínima ao longo 

dos 10 experimentos: 

 
Tabela 6: Resultados do algoritmo genético de ordem para a melhor solução mínima. 

Problema Utl.Comp TCru TMut FEli Min Med Max NAval 

E-n33-k4 

Baixo 0,6 0,8 0,1 842 903,5 967 693.420 

Médio 0,55 0,55 0,10 835 877,1 939 2.739.830 

Alto 0,9 0,95 0,10 835 875,8 920 10.893.300 

B-n41-k6 

Baixo 0,6 0,8 0,1 847 1010,1 1126 1.066.520 

Médio 1,0 0,2 0,10 841 1019,4 1245 4.224.030 

Alto 0,4 0,85 0,10 830 873,5 947 16814100 

F-n45-k4 

Baixo 0,65 0,1 0,1 733 814,3 880 1.283.070 

Médio 0,8 0,4 0,10 724 800,1 873 5.086.130 

Alto 0,8 0,2 0,10 724 756,8 880 20254500 

T-n48-k1 

Baixo 0,3 0,1 0,1 10882 11514 12129 1.440.600 

Médio 0,4 0,4 0,10 10653 11216,2 11656 5.761.200 

Alto 0,9 05 0,10 10653 11010,7 11414 23.044.800 

P-n50-k10 

Baixo 0,4 0,4 0,1 727 803,1 930 1.575.630 

Médio 0,65 0,45 0,10 716 781,8 822 6.251.250 

Alto 0,95 0,2 0,10 707 760,6 810 25.005.000 

T-n52-k1 

Baixo 0,6 0 0,1 7835 8697,7 9130 1.690.650 

Médio 0,3 0,2 0,10 7542 8266 8781 6.761.300 

Alto 0,95 0,5 0,10 7542 7934,8 8349 27.045.200 
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A-n60-k9 

Baixo 0,3 0,35 0,1 1433 1602,3 1688 2.250.750 

Médio 0,2 0,6 0,10 1380 1531,3 1610 9.001.500 

Alto 0,8 1 0,10 1381 1469,2 1539 36.006.000 

A-n80-k10 

Baixo 0,5 0,3 0,10 1918 2058,5 2211 4.001.000 

Médio 0,6 0,6 0,10 1878 1997,3 2135 16.002.000 

Alto 0,6 0,1 0,10 1827 1988,1 2099 64.008.000 

T-n100-k1 

Baixo 0,4 0,2 0,1 23204 25287,8 27168 6.251.250 

Médio 0,6 0,2 0,10 21486 23366,1 24561 25.002.500 

Alto 0,9 0,1 0,10 20769 22386,8 23862 100.010.000 

E-n101-k8 

Baixo 0,6 0,4 0,1 905 991,1 1058 6.251.250 

Médio 0,7 0,15 0,10 850 912 953 25.353.510 

Alto 0,85 0,35 0,10 843 893,9 981 102.020.100 

 

Duas observações devem ser feitas:  

 Há uma diversidade de valores das taxas de cruzamento e mutação 

que produzem a melhores soluções médias (Tabela 4.2) e mínima 

(Tabela 4.3); 

 Verifica-se um comportamento esperado: as soluções melhoram à 

medida que o número de avaliações aumenta. 
 

4.6  
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Puro 

 

Nesta versão do algoritmo proposto, os parâmetros necessários são: 

 Número de gerações (NGer); 

 Número de indivíduos quânticos (NQua); 

 Número de observações feitas para cada indivíduo quântico (NObs); 

 O parâmetro 𝜀 para atualização do indivíduo quântico; 

 A taxa de mutação da melhor solução observada (TMut); 

 O valor limite para saturação de um indivíduo quântico. 

Foram consideradas 110 combinações dos valores de 𝜀 (assumindo valores 

no conjunto {0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20}) com a 

taxa de mutação assumindo valores no conjunto {0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 
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0,7; 0,8; 0,9; 1,0}), e o valor limite para a saturação sempre de 0,99. A tabela 7 

exibe os valores dos demais parâmetros utilizados para cada combinação formada 

pelo problema e nível de utilização computacional. 
 

Tabela 7: Parâmetros utilizados em cada problema com a versão pura do algoritmo 
proposto. 
 

Problema 
Nível Baixo Nível Médio Nível Alto 

NGer NQua NObs NGer NQua NObs NGer NQua NObs 

E-n33-k4 3300 1 20 8250 1 33 8250 4 33 

B-n41-k6 4100 1 25 10250 1 41 10250 4 41 

F-n45-k4 4500 1 28 11250 1 45 11250 4 45 

T-n48-k1 4800 1 30 12000 1 48 12000 4 48 

P-n50-k10 5000 1 31 12500 1 50 12500 4 50 

T-n52-k1 5200 1 32 13000 1 52 13000 4 52 

A-n60-k9 6000 1 37 15000 1 60 15000 4 60 

A-n80-k10 8000 1 50 20000 1 80 20000 4 80 

T-n100-k1 10000 1 62 25000 1 100 25000 4 100 

E-n101-k8 10100 1 63 25250 1 101 25250 4 101 

 

4.6.1 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica - Puro – Melhor 
Solução Média 

 

A tabela 8 apresenta os resultados para a melhor solução média 

considerando-se os dez experimentos: 
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Tabela 8: Resultados obtidos com a versão pura do algoritmo proposto para a melhor 
média. 
 

Problema Utl.Comp 𝜺 TMut Min Med Max NAval 

E-n33-k4 

Baixo 0,04 0,8 870 908,4 936 675.190 

Médio 0,02 0,7 855 887,5 942 2.270.014 

Alto 0,02 0,9 848 872,7 899 10.533.178 

B-n41-k6 

Baixo 0,14 0,8 923 1013,1 1139 272.537 

Médio 0,04 1 905 982,2 1109 3.523.058 

Alto 0,02 0,5 874 920,1 970 15.271.843 

F-n45-k4 

Baixo 0,02 0,1 835 895,2 959 1.253.980 

Médio 0,02 0,9 817 857,9 885 5.062.960 

Alto 0,02 0,3 767 839,7 897 10.121.800 

T-n48-k1 

Baixo 0,02 0,9 12199 13295 14881 1.388.362 

Médio 0,02 0,9 12199 13295 14881 1.473.226 

Alto 0,02 1 11307 12139,7 12796 7.881.784 

P-n50-k10 

Baixo 0,12 0,9 777 826,8 916 898.760 

Médio 0,02 1 774 804,3 846 5.586.660 

Alto 0,02 0,3 732 769,5 814 15.113.590 

T-n52-k1 

Baixo 0,02 0,5 8738 9386,8 10371 1.133.402 

Médio 0,02 0,5 8738 9386,8 10371 1.133.402 

Alto 0,02 0,6 8288 8986,5 9675 5.738.916 

A-n60-k9 

Baixo 0,16 1 1558 1661,1 1786 448.510 

Médio 0,1 1 1568 1650,5 1726 2.310.610 

Alto 0,02 0,4 1397 1461,2 1529 28.157.020 

A-n80-k10 

Baixo 0,2 1 2229 2314,5 2428 596.250 

Médio 0,16 1 2122 2292,5 2545 2.000.970 

Alto 0,2 1 2114 2154,1 2214 4.707.400 
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T-n100-k1 

Baixo 0,04 0,8 32261 33844,4 37168 4.348.610 

Médio 0,02 0,9 30008 32709,2 35836 9.711.310 

Alto       

E-n101-k8 

Baixo 0,12 1 1095 1151,9 1212 3.414.618 

Médio 0,1 1 986 1107 1175 5.039.809 

Alto       

 

 
4.6.2 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica - Puro – 
Melhor Solução Mínima 

 

A tabela 9 apresenta os resultados para a melhor solução mínima 

considerando-se os dez experimentos: 
 

Tabela 9: Resultados obtidos com a versão pura do algoritmo proposto para o melhor 
mínimo. 
 

Problema Utl.Comp 𝜺 TMut Min Med Max NAval 

E-n33-k4 

Baixo 0,04 0,7 848 911,4 944 626.614 

Médio 0,02 0,8 846 888,4 919 2.234.506 

Alto 0,02 0,3 842 881 919 6.855.031 

B-n41-k6 

Baixo 0,12 0,8 866 1098,9 1238 494.347 

Médio 0,12 0,8 866 1066,1 1214 505.089 

Alto 0,12 0,7 853 940,8 991 1.541.189 

F-n45-k4 

Baixo 0,1 1 764 975,3 1138 679.825 

Médio 0,1 1 764 975,3 1138 716320 

Alto 0,02 0,3 767 839,7 897 10.121.800 

T-n48-k1 

Baixo 0,06 0,6 11503 13800,8 15431 433.642 

Médio 0,06 0,6 11503 13800,8 15431 433.642 

Alto 0,02 1 11307 12139,7 12796 7.881.784 
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P-n50-k10 

Baixo 0,08 1 747 829,9 915 744.460 

Médio 0,06 0,7 738 1101,4 1385 4.875.010 

Alto 0,1 0,7 727 816,3 892 3.186.940 

T-n52-k1 

Baixo 0,06 0,9 8364 9661,8 10648 528.850 

Médio 0,06 0,9 8364 9661,8 10648 528.850 

Alto 0,02 0,7 7943 9050,3 9898 5942444 

A-n60-k9 

Baixo 0,14 1 1497 1703,9 1886 556.210 

Médio 0,14 1 1497 1703,9 1886 556.210 

Alto 0,02 0,4 1397 1461,2 1529 28.157.020 

A-n80-k10 

Baixo 0,16 1 2122 2480,8 4201 1.822.730 

Médio 0,14 1 2116 2838,1 4297 9.995.290 

Alto 0,18 1 2080 2168,4 2238 6.535.160 

T-n100-k1 

Baixo 0,06 0,8 28556 36688,8 40250 2.799.510 

Médio 0,06 0,8 28556 36688,8 40250 2.799.510 

Alto       

E-n101-k8 

Baixo 0,1 1 986 1507,1 2664 4.386.541 

Médio 0,02 0 958 1425,1 2136 23.355.654 

Alto       

 

As mesmas observações feitas para as soluções do algoritmo genético se 

aplicam a esta versão do algoritmo proposto: a diversidade verificada para os 

valores de 

𝜀 e da taxa de mutação, e a melhora observada nas soluções à medida que o 

número de avaliações aumenta. 

 

4.7  
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Hibrido 

 

Na versão hibrida do algoritmo proposto, os parâmetros necessários são: 

 Número de gerações (NGer); 

 Número de indivíduos quânticos (NQua); 

 Número de observações feitas para cada indivíduo quântico (NObs); 
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 O parâmetro 𝜀 utilizado na atualização do indivíduo quântico; 

 A taxa de mutação da melhor solução observada (TMut); 

 O valor limite para saturação de um indivíduo quântico; 

 A frequência de chamada do algoritmo genético (NGera); 

 O número de gerações processadas a cada chamada do algoritmo 

genético (NGerc); 

 O de observações de cada indivíduo quântico para formar a 

população para o algoritmo genético (NCla); 

 A taxa de cruzamento para o algoritmo genético (TCruc); 

 A taxa de mutação para o algoritmo genético (TMutc). 

O algoritmo genético será acionado uma única vez ao término do número de 

gerações informado. Como o objetivo é gerar uma população inicial para o 

algoritmo genético, quando o número de gerações (NGer) é atingido, o indivíduo 

quântico não deve estar próximo da saturação. Para tal, o parâmetro 𝜀  foi fixado 

em 0,02 (um valor baixo para evitar a saturação). O limite de saturação de 0,99 

também foi fixado, mas, conforme mencionado, não se espera atingir este limite. 

Além disso, a taxa de mutação aplicada sobre a melhor solução observada a cada 

geração foi considerada nula. Os parâmetros NObs e NCla também são fixados.  

Resta, portanto, analisar o desempenho do algoritmo híbrido com relação às taxas 

de cruzamento e mutação aplicáveis ao algoritmo genético. Foram consideradas 

110 combinações das taxas de cruzamento e mutação, com a taxa de cruzamento 

assumindo valores no conjunto {0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0}, e a 

taxa de mutação assumindo valores no conjunto {0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 

0,7; 0,8; 0,9; 1,0}. A tabela 10 exibe os valores dos parâmetros utilizados para 

cada combinação problema e nível de utilização computacional. 
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Tabela 10: Parâmetros utilizados na versão híbrida do algoritmo proposto. 

Problema Nível NGer NQua Nobs NGera NGerc NCla 

E-n33-k4 

Baixo 2062 1 10 2062 1443 33 

Médio 8250 1 10 8250 5775 33 

Alto 8250 4 10 8250 5775 33 

B-n41-k6 

Baixo 2562 1 10 2562 1793 41 

Médio 10250 1 10 10250 7175 41 

Alto 10250 4 10 10250 7175 41 

F-n45-k4 

Baixo 2812 1 10 2812 1968 45 

Médio 11250 1 10 11250 7875 45 

Alto 11250 4 10 11250 7875 45 

T-n48-k1 

Baixo 3000 1 10 3000 2100 48 

Médio 12000 1 10 12000 8400 48 

Alto 12000 4 10 12000 8400 48 

P-n50-k10 

Baixo 3124 1 10 3124 2186 50 

Médio 12500 1 10 12500 8750 50 

Alto 12500 4 10 12500 8750 50 

T-n52-k1 

Baixo 3250 1 10 3250 2275 52 

Médio 13000 1 10 13000 9100 52 

Alto 13000 4 10 13000 9100 52 

A-n60-k9 

Baixo 3750 1 10 3750 2625 60 

Médio 15000 1 10 15000 10500 60 

Alto 15000 4 10 15000 10500 60 

A-n80-k10 

Baixo 5000 1 10 5000 3500 80 

Médio 20000 1 10 20000 14000 80 

Alto 20000 4 10 20000 14000 80 

T-n100-k1 

Baixo 6250 1 10 6250 4375 100 

Médio 25000 1 10 25000 17500 100 

Alto 25000 4 10 25000 17500 100 
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E-n101-k8 

Baixo 6312 1 10 6312 4418,4 101 

Médio 25250 1 10 25250 17675 101 

Alto 25250 4 10 25250 17675 101 

 

4.7.1 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica - Hibrido – 
Melhor Solução Média 

 

A tabela 11 apresenta os resultados para a melhor solução média 

considerando-se os dez experimentos: 

 
Tabela 11: Resultados obtidos com a versão híbrida do algoritmo proposto para a melhor 
média. 
 

Problema Utl. 
Comp 

TCruc TMutc Min Med Max NAvalTot NAvalT 

E-n33-k4 

Baixo 0,7 0,4 848 896,6 927 680.850 474.540 

Médio 0,9 0,6 850 868,7 901 2.617.780 1.897.830 

Alto 0,7 0,6 835 851,5 883 10.414.580 7.591.320 

B-n41-k6 

Baixo 0,6 0,8 869 935,1 1020 1.050.890 794.580 

Médio 0,4 0,8 858 891,2 943 4.203.020 3.177.910 

Alto 0,6 0,9 839 878,8 1011 16.812.080 12.711.640 

F-n45-k4 

Baixo 0,3 0,1 734 804,7 901 1.265.910 984.600 

Médio 1 0,5 730 772,2 808 4.788.360 3.937.950 

Alto 0,3 0,6 728 750,5 804 19.022.040 15.751.800 

T-n48-k1 

Baixo 0,2 0,2 11151 11541,2 12160 1.440.590 1.140.480 

Médio 0,3 0,1 10746 11117,9 11746 4.956.170 4.560.480 

Alto 1 0,3 10688 10998,1 11348 19.765.260 18.241.920 

P-n50-k10 

Baixo 0,5 0,7 740 787,7 830 1.562.510 1.250.000 

Médio 0,9 0,7 724 762,6 797 6.250.610 5.000.500 

Alto 0,7 1 712 746,3 793 25.002.440 20.002.000 
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T-n52-k1 

Baixo 0,5 0,2 7874 8459,9 9027 1.689.350 1.365.520 

Médio 0,9 0,3 7885 8158,7 8414 5.823.380 5.460.520 

Alto 1 0 7542 7938,9 8442 23.372.120 21.842.080 

A-n60-k9 

Baixo 0,7 0,7 1469 1545,4 1607 2.250.710 1.875.600 

Médio 0,7 0,8 1437 1501,1 1572 9.000.710 7.500.600 

Alto 0,2 0,3 1422 1470,8 1527 36.002.840 30.002.400 

A-n80-k10 

Baixo 0,5 0,6 2017 2062,5 2241 4.000.910 3.500.800 

Médio 0,4 0,2 1922 2005,9 2113 16.000.910 14.000.800 

Alto 0,7 0,8 1901 1970,8 2028 64.003.640 56.003.200 

T-n100-k1 

Baixo 0,2 0,1 23945 25024,7 25692 6.251.110 5.626.000 

Médio 0,4 0,1 22231 22926,9 24563 25.001.110 22.501.000 

Alto 0,6 0,3 20943 21959,9 22423 102.014.480 91.914.040 

E-n101-k8 

Baixo 0,8 0,1 923 983,6 1037 6.376.190 5.744.880 

Médio 0,8 0,2 881 923,4 976 25.503.620 22.978.510 

Alto 0,9 0,1 860 890,4 939 102.014.480 91.914.040 

 

 
4.7.2 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica - Hibrido –
Melhor Solução Mínima 

 

A tabela 12 apresenta os resultados para a melhor solução mínima 

considerando-se os dez experimentos: 
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Tabela 12: Resultados obtidos com a versão pura do algoritmo proposto para a melhor 
média. 
 

Problema Utl. 
Comp TCruc TMutc Min Med Max NAvalTot NAvalT 

E-n33-k4 

Baixo 0,9 0,2 845 903,9 940 680.850 474.540 

Médio 0,7 0,5 837 878,4 920 2.617.780 1.897.830 

Alto 0,7 0,6 835 851,5 883 10.414.580 7.591.320 

B-n41-k6 

Baixo 0,4 0,5 853 964,8 1069 1.050.890 794.580 

Médio 0,7 0,7 834 960,8 1074 4.203.020 3.177.910 

Alto 1 1 832 909,5 990 16.812.080 12.711.640 

F-n45-k4 

Baixo 0,3 0,1 734 804,7 901 1.265.910 984.600 

Médio 0,9 0,8 728 793,1 855 4.788.360 3.937.950 

Alto 0,3 0,6 728 750,5 804 19.022.040 15.751.800 

T-n48-k1 

Baixo 0,2 0,1 10991 11625,4 12427 1.440.590 1.140.480 

Médio 0,6 0,4 10726 11148,1 11621 4.956.170 4.560.480 

Alto 0,3 0,5 10653 11114,6 11780 19.765.260 18.241.920 

P-n50-k10 

Baixo 0,1 0,6 724 824,5 908 1.562.510 1.250000 

Médio 0,8 1 701 771,7 821 6.250.610 5.000.500 

Alto 0,3 0,2 702 765,8 791 25.002.440 20.002.000 

T-n52-k1 

Baixo 0,5 0,2 7874 8459,9 9027 1.689.350 1.365.520 

Médio 0,4 0 7735 8223,7 8522 5.823.380 5.460.520 

Alto 1 0 7542 7938,9 8442 23.372.120 21.842.080 

A-n60-k9 

Baixo 0,4 0,5 1421 1549,4 1631 2.250.710 1.875.600 

Médio 0,5 0,4 1393 1504,1 1629 9.000.710 7.500.600 

Alto 0,3 1 1374 1494,1 1536 36.002.840 30.002.400 

A-n80-k10 

Baixo 0,4 0,4 1926 2077 2188 4.000.910 3.500.800 

Médio 0,5 0,4 1901 2022,4 2150 16.000.910 14.000.800 

Alto 0,1 0,6 1838 1998,8 2118 64.003.640 56.003.200 
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T-n100-k1 

Baixo 0,4 0,1 23232 25394,2 26553 6.251.110 5.626.000 

Médio 0,2 0,2 20945 23644,3 25304 25.001.110 2.2501.000 

Alto 0,5 0,4 20897 22193,1 24132 102.014.480 91.914.040 

E-n101-k8 

Baixo 0,5 0 896 1036,5 1127 6.376.190 5.744.880 

Médio 0,8 0,1 867 943,7 1042 25.503.620 22.978.510 

Alto 1 0,5 860 890,4 939 102.014.480 91.914.040 

 

Finalmente, deve-se ressaltar que a função de avaliação pode ser chamada 

pelo processamento do algoritmo proposto ou pelo processamento do algoritmo 

genético de ordem. Desse modo, o número de avaliações feitas a partir de cada 

algoritmo está exibido nos resultados apresentados nas próximas seções sob as 

legendas NAvalTot (número total de avaliações) e NAvalT (algoritmo 

tradicional).  

As mesmas observações feitas para as soluções da versão pura do algoritmo 

aplicam-se à versão híbrida: a diversidade observada nos valores das taxas de 

cruzamento e mutação, bem como a melhora das soluções média e mínima com 

relação ao aumento no número de avaliações. 
 

4.8 
Comparativo dos Resultados  

 

Nesta seção, é apresentada a comparação dos resultados obtidos pelos 

algoritmos propostos (puro e híbrido) com o algoritmo genético de ordem. 

Seguindo a lógica da apresentação dos resultados, na seção 4.8.1 está exibido o 

comparativo em termos da solução média encontrada, e na seção 4.8.2, o 

comparativo para os valores mínimos. 

 
4.8.1 
Comparativo dos Resultados – Melhor Solução Média 

 

Todos os resultados apresentados nas tabelas 4.2, 4.5 e 4.8 estão resumidos 

aqui para uma melhor comparação entre o algoritmo genético de ordem e as duas 
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versões do algoritmo proposto. Na tabela 13, os dados apresentados referem-se 

aos melhores valores médios obtidos ao final de 10 experimentos. 
 

Tabela 13: Comparativo dos melhores valores médios entre as versões do algoritmo 
proposto e o algoritmo genético de ordem. 
 

Problema Utl.Comp. Algorit. Min Med Max Naval 
% 

Otimo 

E-n33-k4 

Baixo 

Genético 843 896 958 693.420 7,31 

Puro 870 908,4 936 675.190 8,79 

Hibrido 848 896,6 927 680.850 7,38 

Médio 

Genético 835 877,1 939 2.739.830 5,04 

Puro 855 887,5 942 2.270.014 6,29 

Hibrido 850 868,7 901 2.617.780 4,04 

Alto 

Genético 842 865,5 889 10.893.300 3,65 

Puro 848 872,7 899 10.533.178 4,51 

Hibrido 835 851,5 883 10.414.580 1,98 

 

B-n41-k6 

Baixo 

Genético 885 964 1146 1.066.520 16,28 

Puro 923 1013,1 1139 272.537 22,21 

Hibrido 869 935,1 1020 1.050.890 12,80 

Médio 

Genético 846 912,2 1003 4.224.030 10,04 

Puro 905 982,2 1109 3.523.058 18,48 

Hibrido 858 891,2 943 4.203.020 7,50 

Alto 

Genético 830 873,5 947 16.814.100 5,37 

Puro 874 920,1 970 15.271.843 10,99 

Hibrido 839 878,8 1011 16.812.080 6,01 
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F-n45-k4 

Baixo 

Genético 753 806,5 889 1.283.070 11,40 

Puro 835 895,2 959 1.253.980 23,65 

Hibrido 734 804,7 901 1.265.910 11,15 

Médio 

Genético 733 779 842 5.086.130 7,60 

Puro 817 857,9 885 5.062.960 18,49 

Hibrido 730 772,2 808 4.788.360 6,66 

Alto 

Genético 730 747,4 783 20.254.500 3,23 

Puro 767 839,7 897 10.121.800 15,98 

Hibrido 728 750,5 804 19.022.040 3,66 

 

T-n48-k1 

Baixo 

Genético 10913 11443,3 12099 1.440.600 7,67 

Puro 12199 13295 14881 1.388.362 25,09 

Hibrido 11151 11541,2 12160 1440590 8,59 

Médio 

Genético 10800 11146,2 11449 5.761.200 4,86 

Puro 12199 13295 14881 1.473.226 25,09 

Hibrido 10746 11117,9 11746 4.956.170 4,61 

Alto 

Genético 10774 10952,4 11133 23.044.800 3,05 

Puro 11307 12139,7 12796 7.881.784 14,22 

Hibrido 10688 10998,1 11348 19765260 3,48 

 

P-n50-
k10 

Baixo 

Genético 761 798,4 882 1.575.630 14,71 

Puro 777 826,8 916 898.760 18,79 

Hibrido 740 787,7 830 1.562.510 13,18 

Médio 

Genético 720 763,6 816 6.251.250 9,71 

Puro 774 804,3 846 5.586.660 15,56 

Hibrido 724 762,6 797 6.250.610 9,57 

Alto 

Genético 717 746 782 25.005.000 7,18 

Puro 732 769,5 814 15.113.590 10,56 

Hibrido 712 746,3 793 25.002.440 7,22 
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T-n52-k1 

Baixo 

Genético 8191 8367,3 8513 1.690.650 10,94 

Puro 8738 9386,8 10371 1.133.402 24,46 

Hibrido 7874 8459,9 9027 1.689.350 12,17 

Médio 

Genético 7779 8021,7 8372 6.761.300 6,36 

Puro 8738 9386,8 10371 1.133.402 24,46 

Hibrido 7885 8158,7 8414 5.823.380 8,18 

Alto 

Genético 7547 7890,8 8271 27.045.200 4,62 

Puro 8288 8986,5 9675 5.738.916 19,15 

Hibrido 7542 7938,9 8442 23.372.120 5,26 

 

A-n60-k9 

Baixo 

Genético 1474 1521,7 1594 2.250.750 12,39 

Puro 1558 1661,1 1786 448.510 22,68 

Hibrido 1469 1545,4 1607 2.250.710 14,14 

Médio 

Genético 1451 1491,5 1532 9.001.500 10,16 

Puro 1568 1650,5 1726 2.310.610 21,90 

Hibrido 1437 1501,1 1572 9.000.710 10,86 

Alto 

Genético 1386 1457,4 1524 36.006.000 7,64 

Puro 1397 1461,2 1529 28.157.020 7,92 

Hibrido 1422 1470,8 1527 36.002.840 8,63 

 

A-n80-
k10 

Baixo 

Genético 1992 2056,8 2159 4.001.000 16,67 

Puro 2229 2314,5 2428 596.250 31,28 

Hibrido 2017 2062,5 2241 4.000.910 16,98 

Médio 

Genético 1914 1988 2103 16.002.000 12,76 

Puro 2122 2292,5 2545 2.000.970 30,03 

Hibrido 1922 2005,9 2113 16.000.910 13,78 

Alto 

Genético 1893 1962,7 1996 64.008.000 11,33 

Puro 2114 2154,1 2214 4.707.400 22,18 

Hibrido 1901 1970,8 2028 64.003.640 11,79 
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T-n100-
k1 

Baixo 

Genético 24083 25283,6 26373 6.251.250 21,85 

Puro 32261 33844,4 37168 4.348.610 63,11 

Hibrido 23945 25024,7 25692 6.251.110 20,61 

Médio 

Genético 21559 23273,1 24550 25.002.500 12,16 

Puro 30008 32709,2 35836 9.711.310 57,64 

Hibrido 22231 22926,9 24563 25.001.110 10,50 

Alto Genético 20913 21933,3 23683 100.010.000 5,71 

      

Hibrido 20943 21959,9 22423 102.014.480 5,84 

 

E-n101-
k8 

Baixo 

Genético 916 963,1 1024 6.251.250 18,17 

Puro 1095 1151,9 1212 3.414.618 41,34 

Hibrido 923 983,6 1037 6.376.190 20,69 

Médio 

Genético 850 912 953 25.353.510 11,90 

Puro 986 1107 1175 5.039.809 35,83 

Hibrido 881 923,4 976 25.503.620 13,30 

Alto 

Genético 843 893,9 981 102.020.100 9,68 

      

Hibrido 860 890,4 939 102.014.480 9,25 

 

Observa-se, na tabela, que o algoritmo híbrido forneceu soluções médias 

melhores do que o algoritmo genético de ordem em 12 dos 30 casos considerados. 

É importante ressaltar que este placar foi de 9 em 15 para os cinco primeiros 

problemas, e de 3 em 15 para os últimos cinco. Ou seja, o algoritmo híbrido 

parece obter soluções médias melhores para problemas menores. Para cada 

problema/utilização computacional, o algoritmo com melhor solução é destacado 

em negrito na coluna %Otimo.  O algoritmo puro não apresentou solução média 

melhor para nenhum dos problemas e níveis de utilização considerados. 

Entretanto, vale ressaltar que em certas situações, a melhor solução média do 

algoritmo puro (apesar desta solução ser pior do que aquela obtida pelo algoritmo 

genético ou pela versão híbrida) requer um número de avaliações da função 

critério significativamente menor do que os outros dois algoritmos. Isto acontece, 
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porque o indivíduo quântico satura e o algoritmo termina antes do número total de 

gerações ser atingido (ver P-n50-k10 com baixa utilização computacional).  

Além da comparação das soluções finais (a melhor solução disponível ao 

final da última geração), é interessante verificar como a melhor solução de cada 

algoritmo evolui à medida que as gerações transcorrem. Se todos os gráficos de 

todas as comparações feitas fossem apresentados, ter-se-iam 30 gráficos distintos. 

Assim, serão apresentados apenas três gráficos, um para cada nível de utilização 

computacional para o problema P-n50-k10. O eixo vertical apresenta o valor da 

melhor solução até então obtida e o eixo horizontal apresenta o número de 

gerações transcorridas. 

 
Figura 2: Comparativo da evolução das soluções dos algoritmos para o nível 
computacional baixo. 
 

 
 
Figura 3: Comparativo da evolução das soluções dos algoritmos para o nível 
computacional médio. 
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Figura 4: Comparativo da evolução das soluções dos algoritmos para o nível 
computacional alto. 
 
4.8.2 
Comparativo dos Resultados – Melhor Solução Mínima 

 

Todos os resultados apresentados nas tabelas 4.3, 4.6 e 4.9 estão resumidos 

aqui para uma melhor comparação entre o algoritmo genético de ordem e as duas 

versões do algoritmo proposto. Na tabela 14, os dados apresentados referem-se 

aos melhores valores mínimos obtidos ao final de 10 experimentos. 
 

Tabela 14: Comparativo dos melhores valores mínimos entre as versões do algoritmo 
proposto e o algoritmo genético de ordem. 
 

Problema Utl.Comp. Algorit. Min Med Max Naval 
% 

Otimo 

E-n33-k4 

Baixo 

Genético 843 896 958 693.420 0,96 

Puro 848 911,4 944 626.614 1,56 

Hibrido 845 901,9 943 680.850 1,20 

Médio 

Genético 835 877,1 939 2.739.830 0,00 

Puro 846 888,4 919 2.234.506 1,32 

Hibrido 837 878,4 920 2.617.780 0,24 

Alto 

Genético 842 865,5 889 10.893.300 0,84 

Puro 842 881 919 6.855.031 0,84 

Hibrido 835 851,5 883 10.414.580 0,00 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1
24

0
47

9
71

8
95

7
11

96
14

35
16

74
19

13
21

52
23

91
26

30
28

69
31

08
33

47
35

86
38

25
40

64
43

03
45

42
47

81

Genético

Puro

Híbrido

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912962/CA



 
 

 

 

 
96 

B-n41-k6 

Baixo 

Genético 885 964 1146 1.066.520 6,76 

Puro 866 1098,9 1238 494.347 4,46 

Hibrido 853 964,8 1069 1.050.890 2,90 

Médio 

Genético 846 912,2 1003 4.224.030 2,05 

Puro 866 1066,1 1214 505.089 4,46 

Hibrido 834 960,8 1074 4.203.020 0,60 

Alto 

Genético 830 873,5 947 16.814.100 0,12 

Puro 853 940,8 991 1.541.189 2,90 

Hibrido 832 909,5 990 16.812.080 0,36 

 

F-n45-k4 

Baixo 

Genético 753 806,5 889 1.283.070 4,01 

Puro 764 975,3 1138 679.825 5,52 

Hibrido 734 804,7 901 1.265.910 1,38 

Médio 

Genético 733 779 842 5.086.130 1,24 

Puro 764 975,3 1138 716.320 5,52 

Hibrido 728 793,1 855 4.788.360 0,55 

Alto 

Genético 730 747,4 783 20.254.500 0,83 

Puro 767 839,7 897 10.121.800 5,94 

Hibrido 728 750,5 804 19.022.040 0,55 

 

T-n48-k1 

Baixo 

Genético 10913 11443,3 12099 1.440.600 2,68 

Puro 11503 13800,8 15431 433.642 8,23 

Hibrido 10991 11625,4 12427 1.440.590 3,42 

Médio 

Genético 10800 11146,2 11449 5.761.200 1,62 

Puro 11503 13800,8 15431 433.642 8,23 

Hibrido 10726 11148,1 11621 4.956.170 0,92 

Alto 

Genético 10774 10952,4 11133 23.044.800 1,37 

Puro 11307 12139,7 12796 7.881.784 6,39 

Hibrido 10653 11114,6 11780 19.765.260 0,24 
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P-n50-
k10 

Baixo 

Genético 761 798,4 882 1.575.630 9,34 

Puro 747 829,9 915 744.460 7,33 

Hibrido 724 824,5 908 1.562.510 4,02 

Médio 

Genético 720 763,6 816 6.251.250 3,45 

Puro 738 1101,4 1385 4.875.010 6,03 

Hibrido 701 771,7 821 6.250.610 0,72 

Alto 

Genético 717 746 782 25.005.000 3,02 

Puro 727 816,3 892 3.186.940 4,45 

Hibrido 702 765,8 791 25.002.440 0,86 

 

T-n52-k1 

Baixo 

Genético 8191 8367,3 8513 1.690.650 8,61 

Puro 8364 9661,8 10648 528.850 10,90 

Hibrido 7874 8459,9 9027 1689350 4,40 

Médio 

Genético 7779 8021,7 8372 6.761.300 3,14 

Puro 8364 9661,8 10648 528.850 10,90 

Hibrido 7735 8223,7 8522 5.823.380 2,56 

Alto 

Genético 7547 7890,8 8271 27.045.200 0,07 

Puro 7943 9050,3 9898 5.942.444 5,32 

Hibrido 7542 7938,9 8442 23.372.120 0.00 

 

A-n60-k9 

Baixo 

Genético 1474 1521,7 1594 2.250.750 8,86 

Puro 1497 1703,9 1886 556.210 10,56 

Hibrido 1421 1549,4 1631 2.250.710 4,95 

Médio 

Genético 1451 1491,5 1532 9.001.500 7,16 

Puro 1497 1703,9 1886 556.210 10,56 

Hibrido 1393 1504,1 1629 9.000.710 2,88 

Alto 

Genético 1386 1457,4 1524 36.006.000 2,36 

Puro 1397 1461,2 1529 28.157.020 3,18 

Hibrido 1374 1494,1 1536 36.002.840 1,48 
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A-n80-k9 

Baixo 

Genético 1992 2056,8 2159 4.001.000 12,99 

Puro 2122 2480,8 4201 1.822.730 20,36 

Hibrido 1926 2077 2188 4.000.910 9,25 

Médio 

Genético 1914 1988 2103 16.002.000 8,56 

Puro 2116 2838,1 4297 9.995.290 20,02 

Hibrido 1901 2022,4 2150 16.000.910 7,83 

Alto 

Genético 1893 1962,7 1996 64.008.000 7,37 

Puro 2080 2168,4 2238 6.535.160 17,98 

Hibrido 1838 1998,8 2118 64.003.640 4,25 

 

T-n100-
k1 

Baixo 

Genético 24083 25283,6 26373 6.251.250 16,07 

Puro 28556 36688,8 40250 2.799.510 37,63 

Hibrido 23232 25394,2 26553 6.251.110 11,97 

Médio 

Genético 21559 23273,1 24550 25.002.500 3,90 

Puro 28556 36688,8 40250 2.799.510 37,63 

Hibrido 20945 23644,3 25304 25.001.110 0,94 

Alto Genético 20913 21933,3 23683 100.010.000 0,79 

      

Hibrido 20897 22193,1 24132 102.014.480 0,71 

 

E-n101-
k8 

Baixo 

Genético 916 963,1 1024 6.251.250 12,39 

Puro 986 1507,1 2664 4.386.541 20,98 

Hibrido 896 1036,5 1127 6.376.190 9,94 

Médio 

Genético 850 912 953 25.353.510 4,29 

Puro 958 1425,1 2136 23.355.654 17,55 

Hibrido 867 943,7 1042 25.503.620 6,38 

Alto 

Genético 843 893,9 981 102.020.100 3,44 

      

Hibrido 860 890,4 939 102.014.480 5,52 

 

Observa-se que o algoritmo híbrido forneceu soluções mínimas melhores do 

que o algoritmo genético de ordem em 24 dos 30 casos considerados. É 
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importante ressaltar que este placar foi de 11 em 15 para os cinco primeiros 

problemas e de 13 em 15 para os últimos cinco. Para cada problema/utilização 

computacional, o algoritmo com a melhor solução é destacado em negrito na 

coluna %Otimo. Novamente, o algoritmo puro não produziu soluções mínimas 

melhores do que os outros dois algoritmos. 
 

4.8.3 
Comparação dos Resultados – Conclusão 

 

O algoritmo proposto funcionou conforme o esperado para um algoritmo 

baseado em computação evolucionária. Ele produziu, em ambas as versões, uma 

sequência de soluções com valores da função critério decrescentes, ao longo das 

gerações. Este comportamento se repetiu para os resultados numéricos de todas as 

instâncias dos problemas analisados. De fato, isto é o mínimo que se poderia 

esperar de um algoritmo baseado na computação evolucionária.  

Na comparação dos resultados numéricos obtidos para as versões pura e 

híbrida, pode-se constatar que a qualidade das soluções obtidas sempre foi 

favorável à versão híbrida, mas a versão pura apresenta a oportunidade de se 

avaliar menos vezes a função critério em decorrência da saturação do indivíduo 

quântico. Neste aspecto, a versão híbrida comporta-se de forma semelhante ao 

algoritmo genético de ordem. O número de avaliações da função critério é 

determinado pelo número de gerações, observações e pelo tamanho da população 

inicial para a etapa em que se utiliza o processo dos algoritmos genéticos 

tradicionais. 

Comparando-se a versão híbrida do algoritmo proposto com o algoritmo 

genético de ordem, pode-se observar que os resultados proporcionados por ambos 

foram razoavelmente equivalentes, para as dez instâncias consideradas dos 

problemas de roteirização de veículos e cada nível de utilização computacional, 

quando se trata da melhor solução média. Neste caso foram obtidas 13 soluções 

médias melhores para o algoritmo híbrido nas 30 possíveis. De fato, observa-se 

um desempenho ligeiramente superior para o algoritmo genético de ordem, que 

produziu soluções médias melhores em 17 das 30 existentes para a comparação. 

Porém, este cenário se inverte de forma acentuada quando a comparação é feita 

com base nas melhores soluções mínimas obtidas: o algoritmo híbrido produziu 
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24 soluções mínimas melhores dentre as 30 possibilidades, ou seja, a cada cinco 

comparações, quatro foram favoráveis ao algoritmo proposto na sua versão 

híbrida.
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5 
Estudo de Caso para Problemas de Repetições 
 

A representação da solução para o problema de repetições está apresentada 

na seção 5.1. A seção 5.2 exibe as implementações do algoritmo genético de 

ordem e das duas versões do algoritmo genético de ordem com inspiração 

quântica. Na seção 5.3, está descrito o problema considerado e, na seção 5.4, são 

apresentados os resultados numéricos obtidos para o algoritmo genético de ordem 

e para os algoritmos com inspiração quântica propostos (puro e hibrido). 
 

5.1 
Representação da Solução 

 

Recordando, o problema que se deseja resolver é: 

Minimizar 𝑓(𝒙) 

Sujeito a: 𝒙 ∈  𝑋 = {(𝑥1, 𝑥2 , . . . . , 𝑥𝑛), tal que 𝑥𝑖  ∈ U, ∀𝑖 = 1, 2, … ,𝑛 e U 

finito}      (1-2) 

onde,  𝑓:  X → R 

                𝒙 → 𝑓(𝒙) 

Como a repetição é permitida, cada componente 𝑥𝑖 pode assumir qualquer 

valor do conjunto U. Deste modo, todo elemento do conjunto 𝑋 é uma solução 

viável para o problema com repetições (note a diferença com relação ao problema 

de permutações).  
 

5.2 
Implementação do Algoritmo Genético de Ordem 

 

Os passos para a implementação do algoritmo genético de ordem são iguais 

àqueles descritos na seção 4.2. A seleção dos pares para o cruzamento segue o 

mesmo critério da roleta com base no valor inverso da função critério (problema 

de minimização), entretanto os operadores de cruzamento e mutação são 

diferentes. Os mesmos 5 parâmetros que controlam o algoritmo genético são 

empregados no problema com repetições. São eles: o tamanho da população, o 
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número de gerações, a taxa de cruzamento, a taxa de mutação e o fator de 

elitismo.  

 

1. Operador de Cruzamento: 

Após a escolha, de dois indivíduos, baseada na roleta do inverso de suas 

funções de avaliação, sorteia-se um número aleatório no intervalo (0, 1] e 

se este número for maior do que a taxa de cruzamento, a operação de 

cruzamento é realizada. O cruzamento consiste em se sortearem dois 

números aleatórios no conjunto {1, 2, ..., n}  –   por exemplo p e q (p ≤ q) 

–  e trocar o conteúdo das componentes do vetor solução dos indivíduos 

entre as posições p e q. Se P1 e P2 são os indivíduos selecionados, 

representados, respectivamente, pelas soluções (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑝, … , 𝑎𝑞 , … , 𝑎𝑚) e 

(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑝, … , 𝑏𝑞 , … , 𝑏𝑚), então, após o cruzamento, os novos indivíduos 

F1 e F2 serão representados por (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑏𝑝, … , 𝑏𝑞 , … , 𝑎𝑚) e (𝑏1, 𝑏2, … ,

𝑎𝑝 , … , 𝑎𝑞 , … , 𝑏𝑚), respectivamente. 

2. Operador de Mutação: 

Caso o processo de cruzamento ocorra, dois novos indivíduos são gerados 

e cada um deles é submetido ao processo de mutação. Para tal, um número 

aleatório no intervalo (0,1] é gerado e se este número for maior do que a 

taxa de mutação, escolhe-se aleatoriamente dois elementos distintos do 

vetor de solução e as componentes do indivíduo sendo processado 

referentes aos elementos sorteados trocam de lugar. 
 

5.3 
Implementação do Algoritmo Genético de Ordem com Inspiração 
Quântica  

 

A implementação do algoritmo genético de ordem com inspiração quântica 

seguiu o segundo pseudocódigo apresentado na seção 3.2.1, com o processo de 

observação descrito em 3.2.3.2. Foram feitos testes numéricos para as duas 

versões disponíveis, a saber: a versão pura e a versão híbrida. Recorde-se que a 

versão pura faz a evolução da solução ao longo das gerações utilizando, 

exclusivamente, as soluções oriundas do processo de observação. A versão híbrida 

obtém soluções a partir do processo de observação e também a partir das 
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operações de cruzamento e mutação pertinentes ao algoritmo genético de ordem. 

Os parâmetros utilizados, bem como os resultados numéricos, para as versões 

pura e híbrida estão apresentados nas seções 5.6 e 5.7, respectivamente.  
 

5.4  
Problema Analisado 

 

O problema analisado é uma simplificação de uma situação real sobre a utilização 

de uma linha de produção, na qual podem ser produzidos p produtos distintos. O objetivo 

é planejar quando cada produto deve ser produzido ao longo de um horizonte de 

planejamento de n dias; supõe-se que a linha pode produzir 24 horas por dia, sem 

interrupções. A linha apresenta uma velocidade nominal de produção, expressa em 

unidades por hora. Cada produto apresenta um fator de eficiência para a velocidade 

nominal da linha (a velocidade de produção de um produto é obtida multiplicando-se o 

fator de eficiência pela velocidade nominal) e uma venda diária prevista. Além disso, 

cada produto possui um estoque inicial e uma política de estoques, expressa por uma 

quantidade mínima e máxima que deve existir ao final de cada dia (após a produção e as 

vendas ocorrerem).  

Por questões técnicas, um produto que entra em produção na linha deve ser 

produzido, continuamente, em múltiplos de h horas (este tempo é denominado janela de 

produção). Por exemplo, se h for 2 horas, um produto pode ser produzido durante 6 horas, 

sair de produção e retornar num momento futuro para ser produzido durante 4 horas. Um 

aspecto que dificulta a solução deste problema é o fato de existir um tempo de preparação 

da linha entre o encerramento da produção de um produto e o início da produção de outro. 

Este tempo de preparação depende do produto que sai e do produto que entra. 

O objetivo do problema é determinar a sequência de produtos a serem produzidos, 

com o tempo de produção de cada um deles, de modo a garantir que as vendas sejam 

atendidas e a política de estoques satisfeita. Naturalmente, deve-se respeitar os tempos de 

preparação existentes e as velocidades de produção. Caso alguma venda seja perdida, 

alguma política de estoque não seja respeitada ou o estoque final não seja atingido, serão 

atribuídas penalidades de modo a inibir soluções que não satisfaçam as condições do 

problema. É interessante notar que as melhores soluções possíveis para este problema são 

aquelas que produzem valor nulo para a função de avaliação, indicando que não houve 

penalização e, consequentemente, as vendas e as condições do estoque foram 

preservadas. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912962/CA



 
 

 

 

 
104 

Existem dados dependentes dos produtos e não dependentes. Os dados que não 

dependem dos produtos são chamados dados globais e estão exibidos na tabela 15. Os 

dados dependentes dos produtos estão exibidos na tabela 16. Além disso, existem dados 

que dependem de cada par de produtos. São os tempos de preparação da linha de envase 

(expressos em horas), dado que um produto termina seu envase e outro inicia. Tais dados 

estão exibidos na tabela 17. 

 
Tabela 15: Dados globais do problema de sequenciamento de produtos. 

 
Número de produtos (p) 22 

Horizonte de planejamento (n) 7 dias 

Janela de produção (h) 4 horas 

Velocidade da linha  25000 unidades/hora 

Custo de Perda de Venda ($/fração) 1000 $/fração (se a perda for 

100%, então o custo é 1000, se 

for 50%, o custo será 500, etc) 

Custo por não Atingir Estoque Mínimo ($/fração) 100 $/fração (idem venda) 

Custo por Ultrapassar Estoque Máximo ($/fração) 1 $/fração (idem venda) 

 
 
 

Tabela 16: Dados dependentes dos produtos para o problema de sequenciamento de 
produtos. 
 

Produto Venda 
Dia 

Estoque 
Inicial 

Estoque 
Mínimo 

Estoque 
Máximo 

Fator 
Eficiência 

1 19447 77784 77788 350046 0,5 

2 10608 42432 42432 190944 0,5 

3 672 2688 2688 20160 0,5 

4 6616 33080 33080 52928 0,5 

5 493 1972 1972 14790 0,5 

6 15600 31200 31200 436800 0,5 

7 3560 7118 7120 99680 0,5 

8 8169 16336 16338 228732 0,5 

9 49064 98126 98128 1373792 0,5 

10 14139 28278 28278 395892 0,5 

11 15616 31230 31232 437248 0,5 

12 3499 10494 10497 101471 0,5 
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13 4008 8016 8016 112224 0,5 

14 305 1830 1830 5795 0,5 

15 3721 22326 22326 70699 0,5 

16 264 1578 1584 5016 0,5 

17 35639 178195 178195 285112 0,5 

18 9726 9726 9726 9726 0,5 

19 1565 12512 12520 54775 0,5 

20 447 4917 4917 16539 0,5 

21 926 11112 11112 35188 0,5 

22 2346 11725 11730 70380 0,5 

 
 

Tabela 17: Tempos de preparação da linha entre produtos. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

1 0 1 1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 1 0 1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3 1 1 0 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 

5 1 1 1 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 6 0 4 1 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 4 4 1 1 

7 6 6 6 6 6 4 0 4 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 1 1 4 4 

8 6 6 6 6 6 1 4 0 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 4 4 1 1 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 0 4 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1
0 

6 6 6 6 6 6 6 6 4 0 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1
1 

6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 0 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1
2 

6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 1 0 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1
3 

6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 1 1 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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1
4 

6 6 6 6 6 1 4 1 6 6 6 6 6 0 1 1 6 6 4 4 1 1 

1
5 

6 6 6 6 6 1 4 1 6 6 6 6 6 1 0 1 6 6 4 4 1 1 

1
6 

6 6 6 6 6 1 4 1 6 6 6 6 6 1 1 0 6 6 4 4 1 1 

1
7 

6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 

1
8 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

1
9 

6 6 6 6 6 4 1 4 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 0 1 4 4 

2
0 

6 6 6 6 6 4 1 4 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 1 0 4 4 

2
1 

6 6 6 6 6 1 4 1 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 4 4 0 1 

2
2 

6 6 6 6 6 1 4 1 6 6 6 6 6 1 1 1 6 6 4 4 1 0 

 

Vale a pena ressaltar que o estoque inicial é igual ao estoque mínimo, ou 

seja, é praticamente certo que não existe solução que atenda a todas as condições 

de venda e estoque. 

A exemplo do realizado nos problemas de permutação, três níveis de 

utilização computacional foram considerados. No nível de menor utilização são 

realizados cerca de 1.000.000 (um milhão) de avaliações da função critério, 

utilizando-se o algoritmo genético de ordem. Este número de avaliações é dobrado 

no nível médio de esforço e quadruplicado no nível mais alto. O algoritmo 

proposto foi executado, em ambas as versões, considerando-se tais níveis de 

utilização computacional, sempre garantindo que o número de avaliações, dado 

um nível de utilização computacional, seja inferior àquele utilizando o algoritmo 

genético de ordem. 
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5.5  
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem 

  

A utilização do algoritmo genético foi feita variando-se os valores das taxas 

de cruzamento e mutação nos conjuntos {0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 

1} e {0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1}, respectivamente, totalizando 

110 combinações possíveis. 

Os resultados para a melhor solução média são apresentados na seção 5.5.1, 

e os para a melhor solução mínima, na seção 5.52. 
 

5.5.1 
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem – Melhor Solução 
Média 

 

A tabela 18 mostra os resultados para a melhor solução média ao longo dos 

10 experimentos. 

 
Tabela 18: Resultados obtidos com o algoritmo genético de ordem – melhor média. 

 

Utl.Comp TCru TMut FEli Min Med Max NAval 

Baixo 0,5 0,9 0,10 8432,32 9373,04 11296,58 10.002.011 

Médio 0,1 0,8 0,10 7816,34 8829,30 10281,42 20.004.011 

Alto 0,7 0,6 0,10 7600,06 8451,40 9668,19 40.008.011 

Note-se que a média da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  

 

5.5.2 
Resultados para o Algoritmo Genético de Ordem – Melhor Solução 
Mínima 

 

A tabela 19 mostra os resultados para a melhor solução média ao longo dos 

10 experimentos. 
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Tabela 19: Resultados obtidos com o algoritmo genético de ordem – melhor mínimo. 
 

Utl.Comp TCru TMut FEli Min Med Max NAval 

Baixo 0,1 0,4 0,10 6898,51 10345,10 13848,29 10.002.011 

Médio 0,6 0,7 0,10 6877,20 9168,84 10415,06 20.004.011 

Alto 0,9 0,9 0,10 6810,29 9055,59 10447,88 40.008.011 

   Note-se que o mínimo da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  

 

5.6  
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Puro 

 

Nesta versão do algoritmo proposto, os parâmetros necessários são: 

 Número de gerações (NGer); 

 Número de indivíduos quânticos (NQua); 

 Número de observações feitas para cada indivíduo quântico (NObs); 

 Potência para corrigir o valor para atualização dos indivíduos 

quânticos (Pot); 

 O parâmetro 𝜀 para atualização do indivíduo quântico; 

 A taxa de mutação da melhor solução observada (TMut); 

 O valor limite para saturação para cada indivíduo quântico. 

Os parâmetros considerados na versão pura, para o problema de 

sequenciamento, são os mesmos utilizados para o problema da roteirização de 

veículos, exceto pela inclusão do parâmetro Pot. O objetivo deste parâmetro é 

reduzir o peso de uma solução ruim na atualização do indivíduo quântico. Sejam 

𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡) e 𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡) os valores da função critério para a melhor solução obtida até a 

geração t e para a melhor solução obtida na geração t, respectivamente. O valor 

𝜀(𝑡), a ser utilizado na atualização do indivíduo quântico na geração t, é expresso 

por: 

              𝜀(𝑡) = 𝜀 �𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡)
𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡)

�
Pot

                     (5-1) 

 Supondo que 𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡) seja o valor da função critério para uma solução ruim, 

pode-se afirmar que 𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡) > 𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡), ou seja, a razão 𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡)
𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡)

 é menor do que 1 
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(note-se 𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡)
𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡)

 é sempre menor ou igual a 1). Deste modo, o valor de 

�𝐹𝑆𝑜𝑙(𝑡)
𝐹𝐺𝑒𝑟(𝑡)

�
Pot

cai à medida que o parâmetro Pot aumenta.  

Foram consideradas as seguintes combinações de parâmetros: 𝛼 ∈ {0,001; 

0,003; 0,005; 0,007; 0,009}, TMut ∈ {0; 0,2; 0,4} e Pot ∈ {4 ;8}. Além disso, 

foram consideradas duas possibilidades para o par (NGer, Nobs): {(250000,4); 

(500000,2)}. Deste modo, foram avaliadas 60 diferentes combinações de 

parâmetros (5 x 3 x 2 x 2). Finalmente, o nível de utilização computacional foi 

determinado pelo número de indivíduos quânticos utilizados. Para o nível baixo, 

apenas um indivíduo quântico foi utilizado. Os níveis médio e alto empregaram 

dois e quatro indivíduos quânticos, respectivamente.  

Os resultados obtidos com a utilização do algoritmo, na sua versão pura, 

estão exibidos nas duas próximas seções: na seção 5.6.1 são apresentados os 

resultados para a melhor solução média obtida e na 5.6.2, os resultados para a 

melhor solução mínima.  

 

5.6.1 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica - Puro – 
Melhor Solução Média 

 

A tabela 20 mostra os resultados para a melhor solução média ao longo dos 

10 experimentos. 
 

Tabela 20: Resultados obtidos com o algoritmo proposto, versão pura – melhor média. 
 

Utl.Comp Pot 𝜺 TMut Min Med Max NAval 

Baixo 8 0,005 0 7368,208 8427,605 9869,826 9.514.028 

Médio 8 0,005 0 7795,163 7981,813 8435,506 18.926.868 

Alto 8 0,007 0 7375,169 7773,55 8415,356 27.360.326 

Note-se que a média da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  

 

Outro ponto interessante a ser ressaltado é a possibilidade de a versão pura 

do algoritmo obter soluções comparáveis àquelas obtidas com o algoritmo 

genético de ordem realizando um número significativamente menor de avaliações 

da função critério (este efeito foi mencionado, mas não verificado, na análise do 
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problema de roteirização). Na tabela 21 são apresentadas as soluções médias, não 

piores do que as obtidas com o algoritmo genético de ordem, apresentando o 

menor número de avaliações da função critério. 
 

Tabela 21: Resultados com menos avaliações da função critério – melhor média. 

Utl.Comp Gen. 
Ordem 

Pot 𝜺 TMut Qua. 
Puro 

Naval % 
Red 

Baixo 9373,04 8 0,009 0 8454,33 3.464.260 34,64 

Médio 8829,30 8 0,009 0 8258,14 9.334.518 46,66 

Alto 8451,40 8 0,009 0 8133,95 16.748.696 41,86 

 

Note-se que todas as soluções, não piores do que aquela obtida pelo algoritmo 

genético de ordem, foram produzidas utilizando-se os mesmos parâmetros Pot = 

8, 𝜀 = 0,009 e Tmut = 0. É difícil explicar este comportamento, mas pode-se 

observar que o valor de 𝜀 selecionado foi o maior possível. 

 
5.6.2 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Puro – 
Melhor Solução Mínima 
 

A tabela 22 mostra os resultados para a melhor solução mínima ao longo dos 

10 experimentos. 
 

Tabela 22: Resultados obtidos com o algoritmo proposto, versão pura – melhor mínimo. 

Utl.Comp Pot 𝜺 TMut Min Med Max NAval 

Baixo 8 0,005 0 7368,208 8427,605 9869,826 9.514.028 

Médio 8 0,007 0 7371,198 8206,428 8872,803 19.010.490 

Alto 8 0,009 0 7238,060 8133,952 8860,240 16.748.696 

Note-se que o mínimo da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  
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5.7  
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Híbrido 

 

Na versão hibrida do algoritmo proposto, os parâmetros necessários são: 

 

 Número de gerações (NGer); 

 Número de indivíduos quânticos (NQua); 

 Número de observações feitas para cada indivíduo quântico (NObs); 

 O parâmetro 𝜀  para atualização do indivíduo quântico; 

 A taxa de mutação da melhor solução observada (TMut); 

 O valor limite para saturação de um indivíduo quântico; 

 O número de gerações processadas pelo algoritmo genético de 

ordem (NGerc); 

 O de observações de cada indivíduo quântico para formar a 

população para o algoritmo genético (NCla); 

 A taxa de cruzamento para o algoritmo genético (TCruc); 

 A taxa de mutação para o algoritmo genético (TMutc). 

 

O algoritmo genético será acionado uma única vez ao término do número de 

gerações informado. Como o objetivo é gerar uma população inicial para o 

algoritmo genético a partir dos indivíduos quânticos, quando o número de 

gerações (NGer) é atingido o indivíduo quântico não deve estar próximo da 

saturação. Para tal, o parâmetro 𝜀 foi fixado em 0,001 (um valor baixo para evitar 

a saturação). O limite de saturação de 0,99 também foi fixado, mas, conforme 

mencionado, não se espera atingir este limite. Além disso, os parâmetros Pot e 

Tmut foram fixados com valor nulo. O número de gerações, tanto para a fase que 

utiliza os indivíduos quânticos quanto para a fase que utiliza o algoritmo genético 

de ordem, foi fixado em 5000. Deste modo, as combinações dos parâmetros são 

geradas com base nas variações das taxas de cruzamento (TCruc) e de mutação 

(TMutc), do algoritmo genético, e nas variações dos pares NObs e NCla.  

A taxa de cruzamento assume valores no conjunto {0,1; 0,25; 0,4; 0,55; 0,7; 

0,85; 1}, e a de mutação no conjunto {0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0}. Os pares NObs e 

NCla considerados foram: (6,194), (12, 188) e (18, 182) e, com base nestes dados, 

um total de 105 combinações (7 x 5 x 3) de parâmetros foram analisadas. 
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A exemplo do realizado na versão pura do algoritmo proposto, o nível de 

utilização computacional foi determinado pelo número de indivíduos quânticos 

considerados. Para o nível baixo, apenas um indivíduo quântico foi utilizado. Os 

níveis médio e alto empregaram dois e quatro indivíduos quânticos, 

respectivamente.  

Note-se que, no tocante ao número de avaliações da função critério, a versão 

híbrida do algoritmo proposto comporta-se de forma semelhante ao algoritmo 

genético de ordem. Ou seja, o número de avaliações é determinado a priori (salvo 

no caso do indivíduo quântico saturar, mas este comportamento deve ser evitado), 

diferentemente da versão pura, na qual existe a oportunidade de se avaliar menos 

vezes a função critério em decorrência da saturação dos indivíduos quânticos.  

A tabela 23 exibe os valores dos parâmetros utilizados para cada 

combinação problema e nível de utilização computacional. 

 
5.7.1 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Híbrido – 
Melhor Solução Média 
 

A tabela 23 apresenta os resultados para a melhor solução média ao longo 

dos 10 experimentos. 
 

Tabela 23: Resultados obtidos com o algoritmo proposto, versão híbrida – melhor média. 

Utl.Comp NObs NCla TCru TMut Min Med Max NAval 

Baixo 18 182 1 0,75 7223,123 7945,565 9021,847 10.002.000 

Médio 18 182 1 0,75 6823,267 7495,577 8247,698 20.004.000 

Alto 6 194 0,85 0,75 6305,899 7428,530 7984,598 40.008.000 

Note-se que a média da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  

 
5.7.2 
Resultados para o Algoritmo com Inspiração Quântica – Hibrido – 
Melhor Solução Mínima 

 

A tabela 24 apresenta os resultados para a melhor solução média ao longo 

dos 10 experimentos. 
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Tabela 24: Resultados obtidos com o algoritmo proposto, versão híbrida – melhor 
mínimo. 
 

Utl.Comp NObs NCla TCru TMut Min Med Max NAval 

Baixo 18 182 0,85 1 6522,052 8195,463 9853,048 10.002.000 

Médio 6 194 0,1 0,5 6514,190 8784,257 11248,09 20.004.000 

Alto 6 194 0,85 0,75 6305,899 7428,530 7984,598 40.008.000 

Note-se que o mínimo da melhor solução cai com o aumento do número de avaliações.  

 
5.8 
Comparação dos Resultados 

 

Nesta seção, é apresentada a comparação dos resultados obtidos pelos 

algoritmos propostos (puro e híbrido) com o algoritmo genético de ordem. 

Seguindo a lógica da apresentação dos resultados, na seção 5.8.1 apresenta-se a 

comparação em termos da solução média encontrada e na seção 5.8.2, para os 

valores mínimos. 
 

5.8.1 
Comparação dos Resultados – Melhor Solução Média 

 

Todos os resultados apresentados nas tabelas 5.4, 5.6 e 5.8 estão resumidos 

aqui para uma melhor comparação entre o algoritmo genético de ordem e as duas 

versões do algoritmo proposto. Na tabela 25, os dados apresentados referem-se 

aos melhores valores médios obtidos ao final de 10 experimentos. 
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Tabela 25: Comparação das melhores médias para os algoritmos. 

Utl.Comp. Algorit. Min Med Max Naval % Acima 

Baixo 

Genético 8432,32 9373,04 11296,58 10.002.011 117,97 

Puro 7368,21 8427,61 9869,83 9.514.028 106,07 

Hibrido 7223,12 7945,57 9021,85 10.002.000 100,00 

Médio 

Genético 7816,34 8829,30 10281,42 20.004.011 117,79 

Puro 7795,16 7981,81 8435,51 18.926.868 106,49 

Hibrido 6823,27 7495,58 8247,70 20.004.000 100,00 

Alto 

Genético 7600,06 8451,40 9668,19 40.008.011 113,77 

Puro 7375,17 7773,55 8415,36 27.360.326 104,64 

Hibrido 6305,90 7428,53 7984,60 40.008.000 100,00 

 

 
5.8.2 
Comparação dos Resultados – Melhor Solução Mínima 

 

Todos os resultados apresentados nas tabelas 5.5, 5.7 e 5.9 estão resumidos 

aqui para uma melhor comparação entre o algoritmo genético de ordem e as duas 

versões do algoritmo proposto. Na tabela 26, os dados apresentados referem-se 

aos melhores valores mínimos obtidos ao final de 10 experimentos. 
 

Tabela 26: Comparativo dos melhores mínimos para os algoritmos. 

Utl.Comp. Algorit. Min Med Max Naval % Acima 

Baixo 

Genético 6898,51 10345,10 13848,29 10.002.011 105,77 

Puro 7368,21 8427,61 9869,83 9.514.028 112,97 

Hibrido 6522,05 8195,46 9853,05 10.002.000 100,00 

Médio 

Genético 6877,20 9168,84 10415,06 20.004.011 105,57 

Puro 7371,20 8206,43 8872,80 19.010.490 113,16 

Hibrido 6514,19 8784,28 11248,09 20.004.000 100,00 

Alto 

Genético 6810,29 9055,59 10447,88 40.008.011 108,00 

Puro 7238,06 8133,95 8860,24 16.748.696 114,78 

Hibrido 6305,90 7428,53 7984,60 40.008.000 100,00 
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5.8.3 
Comparativo dos Resultados – Conclusão 

 

Tal como nos resultados obtidos para os problemas de permutação, o 

algoritmo proposto produziu, em ambas as versões, uma sequência de soluções 

com valores da função critério decrescentes, ao longo das gerações.  

Na comparação dos resultados numéricos obtidos para as versões pura e 

híbrida, pode-se constatar que a qualidade das soluções obtidas sempre foi 

favorável à versão híbrida, mas a versão pura também apresentou resultados 

superiores àqueles obtidos com o algoritmo genético de ordem para a média das 

soluções de cada um dos dez experimentos. Para as soluções mínimas, o algoritmo 

genético de ordem produziu melhores resultados do que a versão pura. 

A oportunidade para se reduzir o número de avaliações da função critério, 

utilizando-se a versão pura, está claramente exibida nos resultados da tabela 21. 

Neste aspecto, a versão híbrida do algoritmo proposto comporta-se de forma 

semelhante ao algoritmo genético de ordem. Ou seja, o número de avaliações é 

determinado a priori, não se devendo esperar qualquer ganho no número de 

avaliações da função critério. 
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6 
Conclusão 

 

 

Este trabalho apresentou um novo algoritmo para resolver problemas de 

otimização combinatória de ordem, baseado na computação evolucionária e 

inspirado na computação quântica. A aplicação prática dos problemas de 

otimização combinatória de ordem é muito extensa e tais problemas apresentam 

várias técnicas de solução. É exatamente esta multiplicidade de técnicas existentes 

que denuncia a inexistência de um algoritmo que seja claramente superior aos 

demais e cuja utilização garanta sempre o melhor resultado para qualquer 

problema de otimização combinatória de ordem. Neste contexto, o algoritmo 

proposto candidata-se a ser uma alternativa viável para se resolver tais problemas. 

Este algoritmo foi desenvolvido para ter uma aplicação geral, ou seja, aplicável a 

qualquer problema da forma (1-2), não importando a forma de cálculo da função 

critério nem dos elementos do conjunto U. Dentre as técnicas existentes  baseadas 

na computação evolucionária (Algoritmos Genéticos, Colônia de Formigas, 

Enxame de Partículas, Simulated Annealing, Busca Tabu, etc), aquelas baseadas 

nos algoritmos genéticos foram escolhidas como padrão para comparação dos 

resultados obtidos com o algoritmo proposto. Foram considerados sete problemas 

de roteirização de veículos e três problemas do caixeiro viajante com tamanhos 

variando entre 33 e 101 cidades e entre 1 e 10 veículos (capítulo 4). Além disso, 

um problema baseado num caso real de planejamento de produção também foi 

considerado (capítulo 5). Duas versões foram consideradas para o algoritmo 

proposto, denominadas pura e híbrida. Na versão pura, apenas as soluções obtidas 

por meio do processo de observação dos indivíduos quânticos são contempladas 

(vale lembrar que na versão pura, mutações sobre as soluções observadas são 

permitidas). Na versão híbrida, as soluções observadas, a partir dos indivíduos 

quânticos, formam a população inicial para a aplicação do algoritmo genético de 

ordem e são submetidas aos operadores de cruzamento e mutação. O processo de 

formação de uma população inicial, com subsequente aplicação do algoritmo 

genético de ordem, ocorre em gerações pré-estabelecidas.  

Além do valor da função critério da melhor solução obtida, também foi 

considerado o número de avaliações da função critério. Com base nestes 
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indicadores, os resultados obtidos com o algoritmo genético de ordem com 

inspiração quântica foram comparados com aqueles obtidos utilizando-se o 

algoritmo genético de ordem (ver seção 4.2). Em termos da qualidade da solução, 

baseando-se na função critério, o algoritmo proposto na versão híbrida apresentou 

resultados melhores do que aqueles obtidos com o algoritmo genético de ordem, 

principalmente para o problema de planejamento da produção. Os resultados da 

versão pura foram piores, com relação à função critério, comparando-se aqueles 

obtidos com o algoritmo genético de ordem. Entretanto, vale ressaltar que ao se 

encerrar o processamento do indivíduo quântico quando ele atinge a saturação, 

cria-se um critério de parada para o algoritmo proposto. Ou seja, em certas 

situações, o processamento termina antes que o número máximo de gerações, 

especificado, seja atingido. O que se observou, na prática, com a utilização da 

versão pura do algoritmo, foi a possibilidade de se obter uma solução não tão boa, 

em termos da função critério, com relação ao algoritmo genético de ordem, porém 

realizando-se um número menor de avaliações da função critério. Apesar dos 

resultados obtidos com o algoritmo genético de ordem com inspiração quântica, 

especialmente na sua versão híbrida, terem sido encorajadores, ainda seria, no 

mínimo prematuro, afirmar uma superioridade inconteste sobre os tradicionais 

algoritmos genéticos de ordem.  

Outro ponto a ser mencionado é o tratamento dado ao indivíduo quântico 

saturado. Já foi mencionado que quando o indivíduo quântico atinge a saturação, o 

processamento sobre ele é encerrado. Ou seja, não são mais executados os 

processos de observação e atualização sobre o indivíduo quântico saturado. 

Alguns testes foram feitos e indicaram que ao reiniciar o indivíduo quântico de 

modo que ele fique próximo da sua configuração inicial, raramente se obtém uma 

solução melhor do que aquela disponível antes da reinicialização. Entretanto, mais 

testes poderão ser feitos de modo a se reiniciar o indivíduo quântico mantendo-o 

próximo da saturação. Ou seja, o indivíduo quântico seria reiniciado várias vezes 

ao longo das gerações. 

Finalmente os parâmetros utilizados para a atualização dos indivíduos 

quânticos foram únicos para cada indivíduo quântico, independente do índice de 

saturação e do número de gerações transcorridas. Os testes realizados indicaram 

que as demais formas de determinação do parâmetro para atualizar um indivíduo 
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quântico (ver seção 3.2.7), produziram resultados equivalentes àqueles obtidos 

com parâmetro independente do índice de saturação e do número de gerações 

transcorridas.  

Resumindo, existem três oportunidades para melhoria do algoritmo 

proposto: 

 

a) Utilizar um operador de mutação sobre os indivíduos quânticos (talvez 

seja interessante condicionar a probabilidade de mutação com o índice 

de saturação); 

b) Tratamento do indivíduo quântico saturado, mantendo-se o 

processamento mas, garantindo, que o indivíduo quântico seja mantido 

próximo da saturação, sendo reiniciado várias vezes; 

c) Investir mais na determinação dos parâmetros para a atualização do 

indivíduo quântico, considerando-se outras curvas ou outros conjuntos 

fuzzy. 

 

Além destes desdobramentos possíveis, outras representações do indivíduo 

quântico podem ser experimentadas, assim como formas de se estimar o valor 

esperado da função critério associado a todas as observações possíveis de um 

indivíduo quântico, e, eventualmente, garantir a convergência teórica do algoritmo 

proposto caso se possa escolher uma solução, para atualizar o indivíduo quântico, 

que garanta uma sequência de indivíduos quânticos com valor esperado da função 

critério melhorando ao longo das gerações. 
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Anexo I 
 

 

A probabilidade de se observar a solução v = (v1, v2, ...., vn) a partir de um 

indivíduo quântico, utilizando-se uma ordem o = (o1, o2, ...., on), é obtida através 

de (vale lembrar que para um problema de permutações, as dimensões m e n são 

iguais) :  

                  ∏
∑=

=

n

k
n

kj
vo

vo

jok

kok

q

q

1
                                                                             (A-1) 

O objetivo é provar que  

       1
1

=∑∏
∑∈ =

=

Vv

n

k
n

kj
vo

vo

jok

kok

q

q
                                                                               (A-2) 

onde V é o conjunto com todas as possíveis permutações de um vetor de dimensão 

n, cujos elementos assumem valores no conjunto {1, 2, ..., n}. Considere-se que os 

elementos do conjunto V são ordenados lexicograficamente em ordem crescente. 

Ou seja, se V={v(1), v(2),.... , v(n!)}, então : v(1)=(1, 2,....,n-1, n), v(2)=(1, 2,....,n, n-1) 

e assim por diante até v(n!-1)=(n, n-1,....,1, 2) e v(n)=(n, n-1,....,2, 1). Para 

exemplificar, se n=4, o conjunto V apresentará os elementos: 

 

v(1)  =(1,2,3,4); v(2)  =(1,2,4,3); v(3)  =(1,3,2,4); v(4)  =(1,3,4,2); v(5)  =(1,4,2,3); v(6)  

=(1,4,3,2) 

v(7)  =(2,1,3,4); v(8)  =(2,1,4,3); v(9)  =(2,3,1,4); v(10)=(2,3,4,1); v(11)=(2,4,1,3); 

v(12)=(2,4,3,1) 

v(13)=(3,1,2,4); v(14)=(3,1,4,2); v(15)=(3,2,1,4); v(16)=(3,2,4,1), v(17)=(3,4,1,2), 

v(18)=(3,4,2,1) 

v(19)=(4,1,2,3); v(20)=(4,1,3,2); v(21)=(4,2,1,3); v(22)=(4,2,3,1); v(23)=(4,3,1,2); 

v(24)=(4,3,2,1) 
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É interessante notar que para k=n, 1==

∑
=

non

non

jon

non

vo

vo

n

nj
vo

vo

q

q

q

q
, portanto,             /

∏
∑

∏
∑

−

=

=

=

=

=
1

11

n

k
n

kj
vo

vo
n

k
n

kj
vo

vo

jok

kok

jok

kok

q

q

q

q
 

A fim de simplificar a notação, se as linhas do indivíduo quântico forem 

rearrumadas na ordem do vetor o = (o1, o2, ...., on), então, para o indivíduo 

quânticos com as linhas rearrumadas, a ordem a ser considerada será o=(1, 2, ...., 

n). Logo, (A-2) pode ser reescrita por: 

1
1

1

=∑∏
∑∈

−

=

=

Vv

n

k
n

kj
kv

kv

j

k

q

q
                                                                                         (A-3) 

ou por: 

1
!

1

1

1
)(
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=∑∏
∑=
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n

i

n

k
n

kj
kv

kv

i
j

i
k

q

q
                                                                                       (A-4) 

A ordem lexicográfica garante que cada par de parcelas de (A-4) i e i+1, i 

ímpar, apresenta vetores v(i) e v(i+1) iguais em todas as componentes, exceto as 

duas últimas, que estão trocadas, isto é, v(i)
j = v(i+1)

j, ∀ j ∈ {1, 2, … ,𝑛 − 2} e v(i)
n-1 = 

v(i+1)
n e v(i)

n = v(i+1)
n-1. A cada 6 parcelas, terminando num índice i tal que i mod 6 

=0, as componentes 1 a n-3 dos vetores são iguais entre si e as 3 últimas 

apresentam as 6 permutações de 3 elementos. Generalizando, a cada m! parcelas, 

terminando num índice i tal que i mod m! =0, as componentes 1 a n-m dos vetores 

são iguais entre si e as m últimas apresentam as m! permutações de m elementos. 

Esta ordenação nos vetores do conjunto V garante as seguintes propriedades: 
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1) Soma em (A-4) das parcelas 2 a 2: 
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                     (A-5) 

 

Note-se que v(2i)
j = v(2i-1)

j , ∀ j=1,𝑛 − 2���������� e v(2i)
n-1 = v(2i-1)

n e v(2i)
n = v(2i-1)

n-1, devido à 

ordem lexicográfica utilizada. 

 

2) Soma das parcelas 3 a 3 em (A-5): 
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Note-se que v(6i)
j = v(6i-2)

j = v(6i-4)
j, ∀ j=1,𝑛 − 3���������� e {v(6i)

n-2 , v(6i)
n-1 , v(6i)

n } = {v(6i-2)
n-2 , 

v(6i-2)
n-1 , v(6i-2)

n } = {v(6i-4)
n-2 , v(6i-4)

n-1 , v(6i-4)
n }, devido à ordem lexicográfica 

utilizada. 
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3) Generalizando para m! parcelas:  
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Finalmente para (n-1)! parcelas: 
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Anexo II 
 
 

A probabilidade de se observar uma solução v = (v1, v2, ....,vn) é obtida 

através de: 

     

∏
=

n

i
ivi

q
1

                       (A-9) 

O objetivo é provar que  

1
1

=∑∏
∈ =Vv

n

i
ivi

q                                                                                             (A-10) 

onde V é o conjunto com todos os possíveis arranjos de um vetor de dimensão n, 

cujos elementos assumem valores no conjunto {1, 2, ...,m}.  

É interessante lembrar que a construção do indivíduo quântico garante que 

∑ 𝑞𝑖𝑗 = 1,∀𝑖 = 1,𝑛�����𝑚
𝑗=1 . O conjunto V apresenta mn elementos e suponha que seus 

elementos estão ordenados numa ordem lexicográfica crescente. Se as parcelas de 

(A-10) forem somadas em lotes de m a partir do primeiro elemento, os primeiros 

n-1 fatores de cada produtório (A-9) serão comuns em cada parcela da soma e se 

último fator do produtório for posto em evidência, a soma das m parcelas que 

multiplicará a parte comum do produtório valerá 1, pois, será a soma dos termos 

de uma linha da matiz representativa do indivíduo quântico. Desse modo, cada 

produtório de (A-10) terá um fator eliminado. Repetindo-se o processo uma 

segunda vez, para cada m produtórios será possível se colocar em evidência a 

soma de uma nova linha da matriz representativa do indivíduo quântico. Se este 

processo for repetido mais n-2 vezes, a condição (A-10) fica estabelecida. 

Exemplificando:  

Supondo que n=5 e m=2, o conjunto V apresentará 25 elementos e seus 

elementos (já dispostos na ordem lexicográfica crescente) serão: 

V={(1,1,1,1,1),(1,1,1,1,2),(1,1,1,2,1),(1,1,1,2,2),(1,1,2,1,1),(1,1,2,1,2),(1,1,2,2,

1),(1,1,2,2,2), 

            

(1,2,1,1,1),(1,2,1,1,2),(1,2,1,2,1),(1,2,1,2,2),(1,2,2,1,1),(1,2,2,1,2),(1,2,2,2,1),(1,2,

2,2,2), 
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2,1,1,1,1),(2,1,1,1,2),(2,1,1,2,1),(2,1,1,2,2),(2,1,2,1,1),(2,1,2,1,2),(2,1,2,2,1),(2,1,2

,2,2), 

            

(2,2,1,1,1),(2,2,1,1,2),(2,2,1,2,1),(2,2,1,2,2),(2,2,2,1,1),(2,2,2,1,2),(2,2,2,2,1),(2,2,

2,2,2)} 

 

Somando as probabilidades dos elementos do conjunto V aos pares, iniciando do 

primeiro elemento, pode-se observar que as quatro primeiras componentes são 

comuns. Para o primeiro par, ter-se-ia: q11 x q21 x q31 x q41 x q51 + q11 x q2’ x q31 x 

q41 x q52’, onde o primeiro e segundo  produtórios fornecem as probabilidade dos 

vetores (1,1,1,1,1) e (1,1,1,1,2) serem observados respectivamente. A soma acima 

pode ser reescrita por: 

 

q11 x q21 x q31 x q41 x ( q51+ q52’) = q11 x q21 x q31 x q41, uma vez que q51+ q52’=1 

(q51 e  q52’ são os coeficientes da 5ª. linha do indivíduo quântico). 

 

Repetindo-se o processo de soma aos pares por 5 vezes, será possível mostrar que 

(A-10) se verifica. 
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Anexo III 
 
 
III.1 
Resultados para o Problema E-n33-k4 
 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 32 

pontos de entrega, 4 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 800 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 700 9 600 17 550 25 1400 

2 400 10 750 18 650 26 4000 

3 400 11 1500 19 200 27 600 

4 1200 12 150 20 400 28 1000 

5 40 13 250 21 300 29 500 

6 80 14 1600 22 1300 30 2500 

7 2000 15 450 23 700 31 1700 

8 900 16 700 24 750 32 1100 

 

A demanda total dos clientes é de 29.370 unidades, para uma capacidade total 

de transporte de 32.000 unidades. A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1: 1 15 26 27 16 28 29  

Roteiro #2: 30 14 31  

Roteiro #3: 3 5 6 10 18 19 22 21 20 23 24 25 17 13  

Roteiro #4: 2 12 11 32 8 9 7 4, com custo total de 835. 
 

III.2 
Resultados para o Problema B-n41-k6 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 40 

pontos de entrega, 6 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 
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encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 100 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 6 11 7 21 7 31 25 

2 11 12 23 22 15 32 17 

3 14 13 16 23 14 33 22 

4 7 14 10 24 21 34 11 

5 12 15 9 25 25 35 16 

6 16 16 18 26 14 36 16 

7 6 17 8 27 11 37 8 

8 18 18 15 28 19 38 23 

9 7 19 9 29 12 39 15 

10 20 20 23 30 8 40 13 

 

A demanda total dos clientes é de 567 unidades, para uma capacidade total de 

transporte de 600 unidades. A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1: 5 15 31 22 13 8 

Roteiro #2: 30 36 12 32 17 14 29 1 

Roteiro #3: 23 10 40 20 16 7 

Roteiro #4: 25 6 33 34 11 28 

Roteiro #5: 24 35 2 3 18 21 37 9 

Roteiro #6: 4 39 38 27 26 19, com custo total de 829. 
 

III.3 
Resultados para o Problema F-n45-k4 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 44 

pontos de entrega, 4 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 

2010 unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) 

está apresentada na tabela abaixo. 
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Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 33 12 23 23 645 34 28 

2 15 13 18 24 694 35 84 

3 10 14 550 25 573 36 1 

4 40 15 78 26 1 37 54 

5 15 16 627 27 181 38 19 

6 5 17 9 28 106 39 88 

7 77 18 96 29 52 40 41 

8 435 19 116 30 117 41 238 

9 165 20 116 31 52 42 66 

10 120 21 83 32 1300 43 44 

11 65 22 41 33 57 44 42 

 

A demanda total dos clientes é de 7220 unidades, para uma capacidade total 

de transporte de 8040 unidades. A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1: 43 44 28 33 29 27 6 5 7 35 3 4 14 13 12 11 18 17 10  

Roteiro #2: 42 30 41 32 31 34 40 39 36 38 37  

Roteiro #3: 24 9 15 1 2 16  

Roteiro #4: 20 21 25 26 23 22 19 8, com custo total igual a 724. 
 

III.4 
Resultados para o Problema T-n48-k1 
 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 47 

pontos de entrega, 1 veículo e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Como este problema é um problema do caixeiro viajante, 

a capacidade do veículo apresenta 47 unidades e a demanda de cada ponto de 

entrega vale 1 unidade. 

A solução ótima deste problema é: 
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Roteiro #1:  

 
7 37 30 43 17 6 27 5 

36 18 26 16 42 29 35 45 

32 19 46 20 31 38 47 4 

41 23 9 44 34 3 25 1 

28 33 40 15 21 2 22 13 

24 12 10 11 14 39 8  

, com custo total igual a 10628. 

 
III.5 
Resultados para o Problema P-n50-k10 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 49 

pontos de entrega, 10 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 100 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 18 13 12 25 14 37 14 

2 26 14 31 26 18 38 24 

3 11 15 8 27 17 39 16 

4 30 16 19 28 29 40 33 

5 21 17 20 29 13 41 15 

6 19 18 13 30 22 42 11 

7 15 19 15 31 25 43 18 

8 16 20 22 32 28 44 17 

9 29 21 28 33 27 45 21 

10 26 22 12 34 19 46 27 

 

A demanda total dos clientes é de 951 unidades, para uma capacidade total de 

transporte de 1000 unidades. A solução ótima deste problema é: 
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Roteiro #1: 16 23 43 41 42 22 6 

Roteiro #2: 3 44 32 9 

Roteiro #3: 21 36 37 20 15 13 

Roteiro #4: 39 31 25 18 24 49 

Roteiro #5: 35 11 38 10 

Roteiro #6: 17 40 12 26 

Roteiro #7: 2 28 1 33 

Roteiro #8: 30 48 47 5 29 

Roteiro #9: 46 27 45 4 

Roteiro #10: 34 8 19 14 7, com custo total de 696. 
 

III.6 
Resultados para o Problema T-n52-k1 
 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 51 

pontos de entrega, 1 veículo e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Como este problema é um problema do caixeiro viajante, 

a capacidade do veículo apresenta 51 unidades e a demanda de cada ponto de 

entrega vale 1 unidade. 

A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1:  

 

 48 31 44 18 40 7 8 9 

42 32 50 10 51 13 12 46 

25 26 27 11 24 3 5 14 

4 23 47 37 36 39 38 35 

34 33 43 45 15 28 49 19 

22 29 1 6 41 20 16 2 

17 30 21      

, com custo total igual a 7542. 
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III.7 
Resultados para o Problema A-n60-k9 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 59 

pontos de entrega, 9 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 100 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 16 16 11 31 11 46 1 

2 2 17 24 32 2 47 17 

3 7 18 2 33 6 48 42 

4 11 19 3 34 9 49 2 

5 9 20 1 35 5 50 4 

6 17 21 5 36 9 51 24 

7 21 22 20 37 2 52 18 

8 23 23 23 38 14 53 21 

9 10 24 24 39 19 54 11 

10 6 25 18 40 11 55 9 

11 19 26 19 41 21 56 18 

12 18 27 2 42 20 57 22 

13 20 28 17 43 21 58 9 

14 13 29 17 44 18 59 23 

15 5 30 9 45 48   

 

A demanda total dos clientes é de 829 unidades, para uma capacidade total de 

transporte de 900 unidades. A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1: 2 1 48 22 36 31  

Roteiro #2: 4 21 53 30 49 44 28 6  

Roteiro #3: 7 29 13 8 15 55 35  

Roteiro #4: 10 54 5 45 42  

Roteiro #5: 14 47 23 58 24 34  

Roteiro #6: 16 20 3 11 40 46 25  
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Roteiro #7: 18 52 59 38 33 41  

Roteiro #8: 19 27 57 37 17 26 39  

Roteiro #9: 32 9 51 12 56 43 50, com custo total de 1354. 

 
III.8 
Resultados para o Problema A-n80-k10 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 79 

pontos de entrega, 10 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 100 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 24 21 13 41 13 61 22 

2 22 22 26 42 23 62 18 

3 23 23 17 43 3 63 22 

4 5 24 7 44 6 64 6 

5 11 25 12 45 23 65 2 

6 23 26 4 46 11 66 11 

7 26 27 4 47 2 67 5 

8 9 28 20 48 7 68 9 

9 23 29 10 49 13 69 9 

10 9 30 9 50 10 70 5 

11 14 31 2 51 3 71 12 

12 16 32 9 52 6 72 2 

13 12 33 1 53 13 73 12 

14 2 34 2 54 2 74 19 

15 2 35 2 55 14 75 6 

16 6 36 12 56 7 76 14 

17 20 37 14 57 21 77 2 

18 26 38 23 58 7 78 2 

19 12 39 21 59 22 79 24 

20 15 40 13 60 13   
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A demanda total dos clientes é de 942 unidades, para uma capacidade total 

de transporte de 1000 unidades. A solução ótima deste problema é: 

 
Roteiro #1: 1 7 21 40  

Roteiro #2: 10 63 11 24 6 23  

Roteiro #3: 13 74 60 39 3 77 51  

Roteiro #4: 17 31 27 59 5 44 12 62  

Roteiro #5: 29 20 75 57 19 26 35 65 69 56 47 15 33 64  

Roteiro #6: 30 78 61 16 43 68 8 37 2 34  

Roteiro #7: 38 72 54 9 55 41 25 46  

Roteiro #8: 42 53 66 67 36 73 49  

Roteiro #9: 52 28 79 18 48 14 71  

Roteiro #10: 58 32 4 22 45 50 76 70, com custo total de 1763. 

 

III.9 
Resultados para o Problema T-n100-k1 
 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 99 

pontos de entrega, 1 veículo e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Como este problema é um problema do caixeiro viajante, 

a capacidade do veículo apresenta 99 unidades e a demanda de cada ponto de 

entrega vale 1 unidade. 

A solução ótima deste problema é: 

Roteiro #1:  

84 26 14 12 78 63 19 41 

54 66 46 30 64 79 76 29 

67 34 1 53 5 74 21 7 

16 24 89 33 57 97 87 27 

38 37 70 55 42 4 85 71 

82 61 49 94 93 90 75 69 

22 20 88 40 58 72 2 68 

59 3 92 98 18 91 9 13 

35 56 73 99 32 44 80 96 

95 86 51 10 83 47 65 43 

62 50 15 36 8 77 81 6 
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25 60 31 23 45 28 17 48 

11 39 52      

, com custo total de 20749. 

 
III.10 
Resultados para o Problema E-n101-k8 

 

Esta instância refere-se ao problema de roteirização de veículos com 100 

pontos de entrega, 8 veículos e um depósito, do qual, os veículos iniciam e 

encerram suas viagens. Cada veículo possui uma capacidade de transporte de 200 

unidades e a demanda de cada ponto de entrega (será denominado cliente) está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda Cliente Demanda 

1 10 26 17 51 10 76 13 

2 7 27 16 52 9 77 14 

3 13 28 16 53 14 78 3 

4 19 29 9 54 18 79 23 

5 26 30 21 55 2 80 6 

6 3 31 27 56 6 81 26 

7 5 32 23 57 7 82 16 

8 9 33 11 58 18 83 11 

9 16 34 14 59 28 84 7 

10 16 35 8 60 3 85 41 

11 12 36 5 61 13 86 35 

12 19 37 8 62 19 87 26 

13 23 38 16 63 10 88 9 

14 20 39 31 64 9 89 15 

15 8 40 9 65 20 90 3 

16 19 41 5 66 25 91 1 

17 2 42 5 67 25 92 2 

18 12 43 7 68 36 93 22 

19 17 44 18 69 6 94 27 

20 9 45 16 70 5 95 20 
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A demanda total dos clientes é de 1458 unidades, para uma capacidade total 

de transporte de 1600 unidades. A solução ótima deste problema é: 

 

Roteiro #1: 6 96 99 59 93 85 61 17 45 84 5 60 89  

Roteiro #2: 13 87 97 95 94  

Roteiro #3: 18 83 8 46 47 36 49 64 11 19 48 82 7 52  

Roteiro #4: 21 72 75 56 39 67 23 41 22 74 73 40  

Roteiro #5: 27 69 1 70 30 20 66 32 90 63 10 62 88 31  

Roteiro #6: 28 12 80 68 29 24 54 55 25 4 26 53  

Roteiro #7: 50 33 81 51 9 71 65 35 34 78 79 3 77 76  

Roteiro #8: 58 2 57 15 43 42 14 44 38 86 16 91 100 98 37 92, com custo 

total de 815. 
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