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Problema do menor caminho

1. (LACHTERMACHER, 2009) Uma fábrica de tecidos sediada em Lam-

bari, MG, deve transportar uma grande quantidade de peças para Ba-

ependi, MG. Considere a rede a seguir indicando as possíveis rotas.
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(a) Faça a modelagem do problema de otimização, considerando-se

minimizar o trecho a ser percorrido: quais as variáveis de decisão

e qual a função objetivo? A última sujeita-se a quais restrições?

(b) Usando um dos algoritmos de menor caminho vistos, encontre a

solução do problema.

2. Considere a rede a seguir:
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(a) Considere o problema de visitar o nó 4, tendo como ponto de

partida o nó 1. Faça a modelagem do problema, de modo a se

percorrer tal percurso na menor distância possível.

(b) Considere a mesma situação do item anterior, porém agora tendo

como ponto de partida o nó 3. Que conclusão se pode tirar, com

base na restrição associada ao nó 3?

(c) Use o algoritmo apropriado para encontrar o menor caminho até

o nó 4, partindo do nó 1.

3. (TAHA, 2008) Planejamento da produção. A DirectCo vende um

item cujas demandas nos próximos quatro meses são 100, 140, 210 e 180

unidades, respectivamente. A empresa pode estocar apenas o su�ciente

para atender à demanda de cada mês ou então pode manter excesso de

estoque para satisfazer a demanda de dois ou mais meses subsequentes

e consecutivos. No último caso é cobrado um custo de permanência de

$ 1,20 por unidade de excesso de estoque por mês. A DirectCo estima

que os preços de compra por unidade para os próximos quatro meses

serão $15, $12, $10 e $14. respectivamente. Um custo de preparação

de $ 200 é incorrido toda vez que um pedido de compra é colocado.

A empresa quer desenvolver um plano de compra que minimizará os

custos totais de colocação de pedido, compra e permanência do item em

estoque. Formule a questão como um problema de caminho mínimo.

Dica: semelhante ao problema da locadora de veículos visto em aula.

4. (TAHA, 2008) Rota mais con�ável. Espertinho vai trabalhar de

carro todos os dias. Como acabou de concluir um curso de análise

de redes, Espertinho sabe determinar o caminho mais curto até seu

local de trabalho. Infelizmente, a rota escolhida é muito bem policiada

e, com todas as multas por excesso de velocidade que ele recebe, o

caminho mais curto pode não ser a melhor opção. Por isso, Espertinho

decidiu escolher uma rota que maximize a probabilidade de ele não ser

multado por um policial.

A rede a seguir mostra as possíveis rotas entre sua casa e seu trabalho,

e as probabilidades de ele não ser parado associadas a cada trecho. A

probabilidade dele não ser parado em um rota é o produto das proba-

bilidades associadas aos segmentos.
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Por exemplo, considerando-se a rota 1 → 3 → 5 → 7, a probabilidade

de não receber a multa é 0, 9× 0, 3× 0, 25 = 0, 0675.

O objetivo é encontrar a rota que maximize a probabilidade de não

receber multa, no caminho de 1 até 7.

O problema pode ser transformado num problema de caminho mínimo,

considerando a transformação logarítmica que converte o produto das

probabilidade numa soma, isto é, se p1k = p1 × p2 × · · · × pk é a

probabilidade de não ser multado, então log p1k = log p1 + log p2 +
· · ·+ log pk.

Uma vez que 0 ≤ p1k ≤ 1, log p1k ≤ 0. Assim, a maximização de

log p1k corresponde a minimizar − log p1k = − log p1 − · · · − log pk.

Pede-se:

(a) Reescreva a rede, substituindo as probabilidades das arestas pelo

negativo do seu logaritmo.

(b) Concluído o item anterior, temos em mãos um problema de cami-

nho mínimo. Faça a formulação do problema de menor caminho

entre nós 1 e 7.

(c) Encontre a solução do problema, usando um algoritmo apropri-

ado. (Resposta: p17 ≈ 0, 0675 = 6, 75%).

Problema do �uxo máximo

5. (TAHA, 2008) Três re�narias enviam um produto à base de gasolina

a dois terminais de distribuição por meio de uma rede de tubulações.

Qualquer demanda que não puder ser satisfeita pela rede é adquirida

de outras fontes. A rede de tubulações é atendida por três estações de

bombeamento, como mostrado na �gura abaixo.
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O produto �ui pela rede na direção mostrada pelas setas. A capacidade

de cada segmento da tubulação é dada em milhões de barris por dia.

(a) Formule o problema de maximização do �uxo da rede. Dica: in-

clua uma origem dummy antes das re�narias e um destino dummy

após os terminais, como explicado na teoria, pois precisamos de

uma única origem e um único destino.

(b) Determine o �uxo máximo da rede, e o �uxo ótimo em cada seg-

mento que permite a maximização do �uxo total.

(c) Com base na solução encontrada no item anterior, determine a

produção diária ótima em cada re�naria; e qual a demanda diária

atendida ótima em cada terminal.

6. (TAHA, 2008) Faça a modelagem do problema e determine o �uxo

máximo e o �uxo ótimo em cada aresta do grafo da �gura abaixo

(origem 1 e destino 5).
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