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M. Eugénia Captivo
Univ. de Lisboa

Domingos M. Cardoso
Univ. de Aveiro

João Cĺımaco
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Abstract

The problem of Tourist Routes Design involves defining circuits for a tourist wishing
to enjoy a several days visit, in a given region following his particular interests. From an
Operations Research standpoint, this problem can be framed as a vehicle routing problem
with time windows. Once the issue has been analysed, mathematical formulations are
drawn up. The methodology proposed is based on a breakdown of the problem into three
levels: the first involves determining single day routes (sub-routes), the second, built from
the daily sub-routes, concerns a global route whose duration d is decided by the tourist
and the third one is designed to obtain an improved global route of d days. For the first
level, two constructive heuristics will be presented - a nearest neighbour heuristic and an
insertion heuristic. For the second level, a constructive heuristic was created and, for the
third, an improvement heuristic embedding diversification-intensification strategies. The
algorithms developed were computationally implemented and tested by building tourist
routes for the Santarém region.

Resumo

O problema da Elaboração de Itinerários Tuŕısticos resulta da necessidade de apoiar a
construção de um itinerário para um turista que pretende visitar, durante vários dias e de
acordo com os seus interesses, uma determinada região e pode ser enquadrado, no âmbito
da Investigação Operacional, como um problema de rotas de véıculos com janelas tem-
porais. Neste artigo é realizada uma análise do problema e são apresentadas formulações
matemáticas. Seguidamente é proposto um método heuŕıstico baseado na decomposição do
problema em três ńıveis: um primeiro ńıvel correspondente à determinação de itinerários
com duração de um dia (subitinerários); um segundo ńıvel para construção, a partir dos
subitinerários, de vários itinerários diferentes com a duração de d dias; e um terceiro ńıvel
desenvolvido com o objectivo de obter um itinerário melhorado com duração de d dias.
Serão apresentadas para o primeiro ńıvel duas heuŕısticas construtivas, para o segundo
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também uma heuŕıstica construtiva e para o terceiro uma melhorativa com estratégias de
diversificação e intensificação. Os algoritmos desenvolvidos foram testados computacional-
mente na elaboração de itinerários tuŕısticos para a região de Santarém.

Keywords: Tourist Itineraries; Vehicle Routing Problem with Time Windows; Constructive Heuristics;
Diversification and Intensification Strategies

Title: Tourist Routes Design. A Heuristic Approach to a Case Study

1 Introdução

A elaboração de itinerários tuŕısticos, objecto deste artigo, surge como uma das componentes
da poĺıtica de turismo, nomeadamente como uma acção concreta de valorização dos recursos
tuŕısticos.

No âmbito dos modelos e técnicas de optimização, são escassas as aplicações ao sector
tuŕıstico. Mediante a pesquisa que foi feita nesse sentido verificou-se que as aplicações são,
na sua maioria, destinadas à avaliação e análise de recursos tuŕısticos e não têm propriamente
o objectivo de desenhar itinerários tuŕısticos. Como exemplo temos o trabalho de Schifferl
[1998] em que a autora construiu uma aplicação interactiva que, recorrendo a algoritmos
genéticos, selecciona de acordo com os atributos do produto tuŕıstico (por exemplo, o preço,
a dimensão e a localização) aquele que melhor se ajusta às necessidades do turista. Landany
[1996] fez um trabalho na área da optimização da segmentação do mercado dos quartos de
hotel utilizando uma função de procura não linear. O artigo de Hatzopoulos et al. [1993]
parece estar mais próximo deste trabalho, em termos de objecto de estudo, possibilitando ao
utilizador encontrar pontos tuŕısticos nas várias áreas temáticas e posśıveis itinerários tuŕısticos
recorrendo a aplicações multimédia. No entanto os potenciais itinerários tuŕısticos assumem-se
previamente definidos.

Na secção seguinte procede-se à descrição sumária do problema da Elaboração de Itinerários
Tuŕısticos (PIT) no contexto da optimização em redes e na terceira secção este é formalizado em
programação binária mista. A quarta secção dedica-se em exclusivo à discussão das heuŕısticas
adoptadas para a resolução do PIT, nomeadamente as heuŕısticas construtivas do Vizinho
Mais Próximo e de Inserção, e a heuŕıstica de Diversificação e Intensificação. Na quinta secção
apresenta-se a aplicação a um caso de estudo real, utilizando dados da região de Santarém e
na sexta comentários finais.

2 Descrição do Problema

O PIT tem por solução um itinerário para um turista isolado, isto é um turista que não está
integrado em nenhum grupo preferindo viajar num meio de transporte próprio, durante um
número de dias por ele fixado e com objectivos/gostos particulares.

O itinerário admite-se vir a ser constrúıdo numa região previamente delimitada com duração
de d dias, a iniciar-se em qualquer semana, com os objectivos de maximizar a utilidade e mi-
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nimizar o custo do itinerário para o turista, tendo em conta os recursos tuŕısticos, os locais de
apoio para alimentação e dormida, bem como os respectivos horários de funcionamento nos
diversos d dias dessa semana em que será realizado o passeio.

Sem perda de generalidade foi feita uma particularização do problema obrigando a que
todos os itinerários tenham ińıcio à segunda-feira e uma duração, estabelecida à partida pelo
turista, de d ≤ 7 dias de uma determinada semana tipo. Na sequência outras particular-
izações serão introduzidas, tal como estas, para simplificar a apresentação do problema e a
implementação computacional. A abordagem de um caso mais geral seguiria os mesmos passos.

O PIT pode ser estudado no âmbito dos problemas de rotas com janelas temporais, embora
com algumas singularidades que o diferenciam das concepções mais frequentes na literatura.
As caracteŕısticas especiais são a não obrigatoriedade de visitar todos os nós da rede e a
existência de dois objectivos, por um lado minimização do custo, por outro, maximização da
utilidade.

Considere-se a rede orientada G = (N , A) definida por um conjunto de nós N e um conjunto
de arcos A. Segue-se a descrição dos nós e parâmetros que lhes estão associados, deixando
para o final a apresentação dos arcos desta rede.

O conjunto N pode ser decomposto em quatro subconjuntos disjuntos, isto é, N = T ∪
D∪R∪OR, sendo T representativo dos recursos tuŕısticos a visitar, D dos locais de dormida,
onde se assume existirem também restaurantes para jantar, R conjunto dos restaurantes onde
poderá ser tomado o almoço e OR conjunto dos posśıveis pontos de partida e chegada do
itinerário de d dias. Cada elemento i ∈ T é visitado no máximo uma vez, em contrapartida
um j tal que j ∈ R ou j ∈ D pode ser visitado mais do que uma vez, mas qualquer um destes
nós poderá nunca ser visitado. O conjunto OR representa os pontos de partida/chegada
designados por nós origem/destino do itinerário, não sendo estes recursos visitados. Como tal,
num determinado itinerário existe apenas um elemento o ∈OR, o qual é escolhido pelo turista.

Procedeu-se à caracterização dos nós de forma a poder identificar os dias da semana em
que cada um funciona e os respectivos horários de abertura, dado que o mesmo nó pode ter
horários diferentes conforme o dia da semana. Tendo em conta o caso em estudo de um turista
que começa a sua visita à segunda-feira, os nós de OR só “funcionam” à segunda-feira e no dia
d+1, pois qualquer itinerário só pode ter ińıcio à segunda e término no dia d+1. Definem-se
as redes Gs = (N s, As), subredes de G, correspondentes aos nós dispońıveis em cada dia s,
∀s ∈ S={1,2,3,4,5,6,7}. Relativamente a cada uma das subredes Gs(com s 6= 1 – segunda-feira)
o conjunto de nós N s(∀s ∈ S) é constitúıdo por todos os nós que funcionam no dia s da semana
de planeamento, incluindo os locais de dormida, os restaurantes e os recursos tuŕısticos. N 1

define-se da mesma forma com excepção de que neste caso OR⊂ N 1. Os conjuntos N s(∀s ∈S
) não são disjuntos, porque o mesmo nó pode pertencer a vários conjuntos desde que funcione
durante vários dias da semana. Em particular D está contido em qualquer N s pois, por
hipótese, todos os locais de dormida estão dispońıveis durante toda a semana.

A cada nó i ∈ N s (∀s ∈ S) está associado um peŕıodo de funcionamento correspondente
ao peŕıodo em que é permitido o ińıcio da visita ao nó que neste contexto se define à custa
de janelas temporais. Assim, para cada i ∈(OR∪R ∪ D) ∩ N s, nós origem/destino e nós de
apoio, existe apenas uma janela temporal relativa ao dia s. No caso dos nós de apoio a janela
é igual para todos os dias da semana e quando i ∈OR∩N 1 a janela temporal marca a hora
de começo do passeio. No caso dos restantes nós, ou seja, i ∈ T ∩ N s existem uma ou várias
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Figura 1: Exemplo de duas janelas temporais definidas para um nó i no dia s.

janelas temporais, correspondentes ao horário de abertura ao público do recurso tuŕıstico no
dia s da semana. Seja Jis o número de janelas temporais do nó i para o dia s. A m-ésima
janela temporal (m = 1, 2, . . . , Jis) é definida por um intervalo real [em

is , l
m
is ], representando em

is

e lmis , respectivamente, os limites temporais inferior e superior entre os quais é posśıvel iniciar a
visita a i no dia s, onde em

is < lmis e a unidade do tempo é o minuto do respectivo dia. Assim, se
a visita a i no dia s se der na m-ésima janela, nunca poderá ser iniciada antes de em

is nem depois
de lmis . Assume-se ainda, sem perda de generalidade, que as janelas temporais associadas a
cada um dos nós i são disjuntas e estão ordenadas, isto é, lm−1

is < em
is , m = 2, . . . , Jis. No

PIT considerou-se que o número máximo de janelas temporais para qualquer nó tuŕıstico da
rede é 2, logo Jis=2, ∀i ∈ T ∩ N s(ver figura 1).

Note-se que as janelas temporais aqui usadas permitem a existência de tempo de espera
para as visitas, isto significa que se o tempo de chegada a i for inferior a em

is então é permitido
esperar para visitar esse nó, mas caso a chegada seja depois de lmis , então já não é permitida
a visita na m-ésima janela do dia s, designando-se este tipo de janela por hard time window
(Ball et al. [1995]). Pelo contrário, as soft time windows que não são contempladas no PIT são
um pouco mais flex́ıveis, pois permitem uma visita mesmo que o tempo de chegada ultrapasse
o limite superior, com um determinado custo pela violação da janela. Não é estabelecido um
tempo máximo de espera para iniciar a visita a um determinado local, no entanto esse tempo
nunca poderá ultrapassar meio-dia devido à obrigatoriedade de almoçar e de pernoitar.

Consideram-se ainda os seguintes parâmetros reais associados aos nós: dv i corresponde à
duração estimada da visita a i, estando definido para i ∈ N\OR, ui quantifica a utilidade ou
o proveito que o turista atribui ao recurso i(∀i ∈ T ). Este último parâmetro é nulo para os
elementos de R, D e OR, pois são nós de visita única ou obrigatória (diária) e se assumem da
mesma categoria.

Os arcos de A representam os caminhos ou vias rodoviárias que ligam os diversos pares
de locais tuŕısticos ou de apoio, bem como as posśıveis sequências de visitas. Um arco (i, j)
pertence a A se o tempo que o turista demora a percorrer as vias que ligam o local i ao j,
for inferior a um limite máximo aqui definido como sendo 1h30 e se i e j não representam
pontos tuŕısticos com caracteŕısticas muito semelhantes, por exemplo duas igrejas. Nesta
regra de construção dos arcos está também inclúıda a impossibilidade de ligação directa entre
restaurantes, entre dormidas e entre nós de OR. Sabendo que cada uma das subredes Gs atrás
mencionadas se destina a um dado dia s da semana, define-se As como o conjunto dos arcos
permitidos para o dia da semana s, assim As ⊆ (N s × (N s∪ OR)) ∩ A.

Associada ao conjunto de arcos A encontra-se uma matriz de custos cujos elementos reais
se representam por cij , custo em u.m. de viajar do nó i para o nó j, ∀(i, j) ∈ A. Por hipótese
assume-se que este custo é directamente proporcional à distância, com excepção do caso em
que i ∈ D e j ∈OR, sendo nesse caso cij=0. Para cada (i, j) ∈ A existe também o parâmetro
tempo, tij , que se define como sendo a duração em minutos da viagem de i para j.
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Figura 2: Esquema de uma intertrip e de um subitinerário.

Neste contexto, considere-se subitinerário uma sequência de nós tuŕısticos e nós de apoio,
tendo a duração de um dia e respeitando todas as janelas temporais. Este percurso deverá ter
partida num nó origem do subitinerário – ponto tuŕıstico arbitrário correspondendo ao primeiro
nó a ser visitado no dia – com almoço num nó de R e fim num nó destino do subitinerário
pertencente a D – local de jantar e dormida. O custo do subitinerário corresponde à soma dos
custos de viagem entre os nós que o constituem e a utilidade do subitinerário define-se como
a soma das utilidades dos recursos tuŕısticos deste. A viagem realizada entre o nó precedente
do subitinerário – no caso de segunda-feira o nó de OR previamente fixado pela escolha do
turista, seja o′, nó origem/destino do itinerário, ou nos outros dias um nó de D – e o acabado
de definir nó origem do subitinerário designa-se por intertrip (ver figura 2).

Após a caracterização de subitinerário podemos apresentar um itinerário de d dias como
um circuito não elementar na rede G = (N, A), ou seja, uma sequência de subitinerários, um
para cada um dos dias do peŕıodo da visita e respectivas intertrips em que a primeira intertrip
começa no nó origem/destino do itinerário, regressando no final depois da dormida do dia d,
isto é, depois de terminar o d-ésimo subitinerário, ao mesmo nó o’ com um custo nulo.

Associados a um itinerário determinam-se, com base nos seus d subitinerários e respectivas
intertrips, dois valores: o custo do itinerário e a utilidade do itinerário. O custo do itinerário é
aqui definido como a soma dos custos de deslocação do turista entre os pontos que o constituem,
não sendo abrangidos nesta definição os custos inerentes à visita aos recursos tuŕısticos nem
as despesas com refeições e dormidas. A utilidade do itinerário é calculada pela soma das
utilidades referentes aos recursos tuŕısticos visitados no itinerário, sendo estas calculadas com
base no tipo de turista e na avaliação do recurso efectuada pelos técnicos.

Finalmente, com os dados e nas condições expostas onde se inclui o nó origem/destino do
itinerário o’ (opção feita pelo turista de entre os que lhe são postos à disposição em OR) o
PIT define-se como o problema cuja solução é um itinerário de d dias que comece e acabe em
o’ maximizando a utilidade e minimizando o custo.

Refira-se que usando este modelo está garantido um itinerário que visita em cada um dos d

dias, pelo menos um ponto tuŕıstico de manhã, um restaurante e uma dormida nas condições
estipuladas.
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3 Formalização em Programação Binária Mista

O problema PIT, apresentado no contexto de uma rede na secção anterior, pode ser formulado
em programação binária mista (Colaço [1999]).

São dois, os tipos de variáveis exigidas. Por um lado têm-se as variáveis:

Xs
ij =











1 se o arco (i, j) é utilizado no dia s

∀s ∈ {1, 2, . . . , d} , (i, j) ∈ As

0 caso contrário

e as variáveis também binárias Xd+1
io′ (i ∈ D) que definem o regresso ao ponto o’ de origem/destino

do itinerário depois da dormida no d-ésimo dia. Por outro lado, têm-se variáveis temporais,
sendo cada uma T s

i representante do instante em minutos em que é iniciada a visita a i no
dia s da semana, ∀s ∈ {1, ..., d}, i ∈ N s. Só tem interesse a interpretação do valor que estas
variáveis tomam em determinada solução do PIT quando o nó i é visitado no dia s.

Apresenta-se de seguida o conjunto de restrições do problema de programação binária
mista, assim como a sua função objectivo. Note-se que os somatórios a usar na formalização
só dizem respeito aos ı́ndices para os quais as variáveis estão definidas.

As restrições (3.1) asseguram que todos os pontos tuŕısticos de T são inclúıdos no máximo
uma vez num itinerário.

d
∑

s=1

∑

j∈T∪R∪D

Xs
ij ≤ 1 ∀i ∈ T (3.1)

A restrição (3.2) relaciona o número de dias do itinerário a construir, d, com o número de
locais de dormida usados, independentemente de existirem repetições ou não.

d
∑

s=1

∑

i∈T∪R

∑

j∈D

Xs
ij = d (3.2)

As equações (3.3) traduzem também, agora para os restaurantes, a obrigatoriedade de usar
d restaurantes no itinerário. Observe-se que, para os restaurantes, uma só equação idêntica à
(3.2) não basta pois seria posśıvel compensar a existência de um dia sem almoço com a visita
a dois restaurantes num outro dia sem se ir directamente de um para outro, isto é, passando
por um recurso tuŕıstico.

∑

i∈T

∑

j∈R

Xs
ij = 1 ∀s ∈ {1, ..., d} (3.3)

A equação (3.4) diz respeito à origem do itinerário na segunda-feira. Como já foi referido
atrás, existem vários locais em OR a partir dos quais se podia iniciar o itinerário, no entanto,
apenas um, o′, foi escolhido pelo turista. Assume-se que o itinerário termina em o′ no dia d+1
(3.5).

∑

j∈T

X1
o′j = 1 (3.4)
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∑

i∈D

Xd+1
io′ = 1 (3.5)

O grupo de restrições seguinte impõe a continuidade do itinerário.

∑

i∈N

Xs
ij −

∑

k∈N

Xs
jk = 0 ∀s ∈ {1, ..., d}, ∀j ∈ T ∪ R (3.6)

∑

i∈N

Xs
ij −

∑

k∈N

Xs+1
jk = 0 ∀s ∈ {1, ..., d}, ∀j ∈ D (3.7)

Finalmente, as restrições (3.8), (3.9) e (3.10) estão directamente relacionadas com as janelas
temporais deste problema traduzindo a admissibilidade de escalonamento temporal. Em par-
ticular, as inequações (3.9) garantem que o tempo de ińıcio de visita a j pela via (i, j) nunca
poderá ser inferior à soma do tempo de ińıcio de visita a i com a duração da visita a esse nó
mais o tempo que demora a chegar a j vindo de i. As inequações (3.10) têm interpretação
similar às (3.9) mas agora para os arcos que traduzem a viagem de uma dormida para o nó
origem do dia seguinte.

e1
is ≤ T s

i ≤ l1is ∨ e2
is ≤ T s

i ≤ l2is ∀s ∈ {1, ..., d}, i ∈ N s (3.8)

Xs
ij

(

T s
i + dvi + tsij − T s

j

)

≤ 0
(

(∀s ∈ {2, ..., d}, i ∈ T ∪ R) ∨ (s = 1 ∧ i ∈ N 1\D)
)

, (i, j) ∈ As

(3.9)

Xs
ij

(

T s−1
i + 720 − 1440 + tsij − T s

j

)

≤ 0 ∀s ∈ {2, ..., d}, i ∈ D, (i, j) ∈ As (3.10)

Para simplificar (3.8) considera-se que e2
is = e1

is e l2is = l1is no caso em que um nó tem uma
única janela temporal no dia s. Note-se, ainda, que o valor 1440 minutos (24 horas) apresen-
tado nas últimas inequações traduz a inicialização das variáveis temporais no caso dos arcos
representarem a viagem da dormida do dia anterior para o nó origem do dia seguinte.

As últimas restrições caracterizam as variáveis de itinerário e as temporais.

Xs
ij ∈ {0, 1} ∀s ∈ {1, ..., d}, (i, j) ∈ As (3.11)

Xd+1
io′ ∈ {0, 1} ∀i ∈ D (3.12)

T s
i ≥ 0 ∀s ∈ {1, ..., d}, i ∈ N s (3.13)

Como se pretende com o PIT encontrar uma solução que concilie a minimização do custo
com a maximização da utilidade, optou-se por uma função objectivo escalar linear, onde estes
dois aspectos possam influenciar em simultâneo:

Min

d
∑

s=1



α
∑

(i,j)∈As

cijX
s
ij − β

∑

(i,j)∈As

ujX
s
ij



 (3.14)

sendo α e β ponderadores das duas componentes de modo a reduzir a diferença de escalas
entre custo e utilidade.
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Relativamente à dimensão do problema (3.1) – (3.14) o número de restrições é da ordem

de o(d(#N + #A)) e o número de variáveis é dado por #D +
d
∑

s=1
(#As + #N s). Se a zona

em estudo for relativamente vasta este problema apresentará uma dimensão muito elevada.
Como se verá, a formalização em programação binária mista está na base da construção das
heuŕısticas.

4 Heuŕısticas para o PIT

O PIT foi apresentado na secção anterior em programação binária mista não linear, po-
dendo ser linearizado (Colaço [1999]). Contudo a dimensão do problema linearizado resultante
tornaria pouco eficiente a sua resolução exacta. Considera-se pois neste artigo uma abordagem
heuŕıstica que funciona em três ńıveis.

O primeiro ńıvel consiste em obter através de heuŕısticas construtivas, uma grande diversi-
dade de subitinerários para cada um dos dias do peŕıodo de visita, de tal modo que a reunião
dos subitinerários para um determinado dia abranja, de preferência na sua totalidade, os pon-
tos tuŕısticos em funcionamento nesse dia. Todos os subitinerários têm um nó origem e um nó
destino de subitinerário, no entanto ao construir-se um subitinerário para uma segunda-feira
escolhe-se logo a intertrip realizada do nó origem/destino do itinerário (nó o’ de OR, pré-
determinado pelo turista) para o nó origem do subitinerário pertencente a T , enquanto que
num subitinerário para um outro dia da semana a intertrip não é inclúıda. Na determinação de
subitinerários para os vários dias da visita utilizam-se duas heuŕısticas construtivas sequenciais:
a heuŕıstica do Vizinho Mais Próximo e a heuŕıstica de Inserção.

No segundo ńıvel, obtêm-se vários itinerários de d dias com base nos subitinerários da
fase anterior. A construção dos itinerários é feita por sucessivas aplicações de uma heuŕıstica
aleatorizada de modo a garantir alguma diversidade. Note-se que na elaboração de cada
itinerário são inseridas as intertrips definidas a partir do nó destino do dia anterior para um
nó origem do dia seguinte.

Seguidamente, no terceiro ńıvel, utiliza-se a heuŕıstica de Diversificação e Intensificação com
a qual se pretende obter, a partir dos itinerários gerados para o PIT, um itinerário melhorado.

4.1 Determinação de Subitinerários

Pretende-se determinar subitinerários tuŕısticos para todos os dias da semana, cada um deles
com um custo baixo e permitindo ao utilizador visitas a muitos pontos tuŕısticos, proporcio-
nando assim uma utilidade elevada, e respeitando as restrições temporais. Não se entra directa-
mente em linha de conta com a maximização da utilidade na construção de subitinerários mas,
ao proporcionar visitas a um grande número de recursos tuŕısticos, determinam-se subitinerários
que seguramente terão um valor elevado de utilidade.

As heuŕısticas construtivas de subitinerários desenvolvidas no âmbito deste trabalho (fluxo-
grama da figura 3) exigem a criação para cada nó de múltiplas cópias, dependendo do número
de dias de abertura ao público desse nó de tal modo que cada cópia funcione apenas num
determinado dia da semana. Esta replicação dos nós tem sido utilizada para a resolução de
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Nós cópia  
T’∪R’ e D 

(1) 

Inicializar subitinerário (2) 

Verificar dia, seja dia s (3) 

Construir subitinerário para dia s (4) 

Testar se é possível 
iniciar um novo 

subitinerário 
(6) 

Conjunto de 
subitinerários para 

os vários dias 

Sim 

Não 

Início 

Eliminar de T ’ os nós do subitinerário contruído 
(5)  

Fim 

Vizinho 
Mais 

Próximo 

Inserção 

Figura 3: Fluxograma das heuŕısticas construtivas de subitinerários.

problemas de rotas envolvendo clientes a visitar nos vários dias da semana (Russel e Igo [1979]).
No caso em estudo, o conjunto T é ampliado dando lugar ao conjunto T ′, representante das
cópias para cada dia da semana dos recursos tuŕısticos, o mesmo acontecendo com o conjunto
R que origina R′. Relativamente aos nós de D não é feita qualquer cópia pois se assume que
as dormidas estão em funcionamento todos os dias da semana e com o mesmo horário.

Heuŕıstica do Vizinho Mais Próximo

A heuŕıstica do Vizinho Mais Próximo resulta de uma adaptação de uma heuŕıstica se-
quencial orientada para restrições temporais, explorada por Solomon [1987]. Começa-se por
seleccionar o nó origem i(k) para um subitinerário k e verificar o dia s de abertura ao público
desse nó (caixas (2) e (3) na figura 3). Esse nó é escolhido aleatoriamente entre os pontos
tuŕısticos pertencentes a T ′, ainda não visitados em outros subitinerários constrúıdos no pro-
cesso e que sejam admisśıveis para origem. Tendo em conta que os nós com maior número de
cópias são os mais fáceis de escalonar, a escolha aleatória atribui a cada i(k) o peso proba-
biĺıstico, pi(k) = 1

#T ′ ×
1

n.ode cópias do original de i(k)
.

Quanto às condições de admissibilidade para origem, elas estão relacionadas com as janelas
temporais, pois a visita à origem terá que começar entre as 8h30 e as 10h da manhã. No
entanto, para um nó (cópia) que funciona a uma segunda-feira, terá que se verificar uma
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restrição adicional, relativa à intertrip, pois este nó não poderá estar muito distante de o’.

A construção de um subitinerário inicia-se apenas com um nó de T ′, tal como foi descrito nos
parágrafos anteriores. Depois de iniciar o k-ésimo subitinerário que se verificou corresponder
ao dia s, esta heuŕıstica vai, em cada iteração, pesquisar qual o nó adjacente admisśıvel, de
entre os pasśıveis de serem visitados no dia s (nós cópia do dia s ou nós de D), mais próximo
relativamente ao último introduzido no subitinerário e que não pertença ainda a nenhum
subitinerário, dos constrúıdos para o dia s. A proximidade entre i e j, sugerida por Solomon
[1987] para definir o vizinho mais próximo de um dado nó i, tem em conta a distância entre i

e j, a urgência de j e o tempo de espera em j. Depois de escolhido o nó mais próximo, este é
inserido na última posição do subitinerário corrente. O algoritmo termina um subitinerário logo
após ter sido inserido o nó destino do subitinerário, ou seja, a dormida. Um novo subitinerário
(k = k+1) é iniciado, a não ser que não haja mais nós em T ′ para visitar, ou que não haja nós
em T ′admisśıveis para iniciar um novo subitinerário (caixa (6) da figura 3).

Heuŕıstica de Inserção

A heuŕıstica de Inserção, também ela inspirada nos trabalhos de Solomon [1987] para
problemas de rotas com janelas temporais, tem por objectivo maximizar o benef́ıcio de inserir
um nó, ainda não visitado, num subitinerário em construção, em vez de ter um subitinerário de
ligação directa desse nó à origem, ideia muito semelhante à subjacente à heuŕıstica de Clarke
e Wright [1964].

Tal como no caso anterior, os subitinerários serão constrúıdos sequencialmente, embora
com a possibilidade de inserção do nó escolhido em qualquer posição do subitinerário e não
exclusivamente no fim. Sendo assim, depois de inicializado o subitinerário k com um nó origem
de um dia s e também com um restaurante e com uma dormida, este método vai calcular, em
cada iteração, para cada um dos nós cópia do dia s e ainda não visitados, seja o nó i, dois
valores numéricos, c1(i) e c2(i). O inteiro c1(i) representa o melhor local de inserção de i

no subitinerário k em elaboração. Entre todas as posições de inserção admisśıveis (do ponto
de vista das ligações e do tempo), o melhor local é seleccionado como sendo aquele a que
corresponde o menor valor do custo e do tempo adicionais. O real c2(i) obtém-se calculando
a diferença entre o custo de ter dois subitinerários, o corrente e outro com o nó i, os nós de
apoio e o nó origem e o custo de inserir o nó i no subitinerário corrente na sua posição mais
favorável (já determinada como sendo c1(i)). Estes custos estão associados a uma componente
geográfica e a uma componente temporal sendo, portanto, calculados em termos do custo
adicional e do tempo adicional se concretizada a inserção. Em resumo, o nó escolhido para
continuar o k-ésimo subitinerário, i(k), corresponde ao max{c2(i)} de entre todos os nós i

avaliados.

Este processo é repetido enquanto se consegue encontrar uma posição admisśıvel no subitinerário
k para algum dos pontos tuŕısticos ainda não inseridos (caixa (4) da figura 3). Caso contrário,
volta-se a iniciar um novo subitinerário se posśıvel (caixa (6) da figura 3).

4.2 Determinação e Melhoramento de Itinerários

Heuŕıstica Desenha Itinerário

A heuŕıstica construtiva de um itinerário tuŕıstico – Desenha Itinerário – tem por objectivo
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Escolher subitinerário para o dia s, compatível 
com os s-1 já escolhidos e mais favorável  

s >d 

Itinerário para  d dias 
Não 

Sim 

Conjunto de 
subitinerários  

Início 

Fim 

s = s+1 

s = 1 

Figura 4: Fluxograma da heuŕıstica Desenha Itinerário.

determinar, a partir de diversos subitinerários, um itinerário com uma duração de d dias que
deverá ser admisśıvel, verificando todas as restrições do problema, bem como ter baixo custo
e utilidade elevada (ver figura 4). Esta heuŕıstica foi inspirada nas desenvolvidas para os
problemas de escalonamento de véıculos e apresentadas em Bodin et al. [1983], não sendo no
entanto tão complexa como estas.

Começa por seleccionar um subitinerário com a respectiva intertrip para o primeiro dia
da visita que se supôs ser uma segunda-feira de uma dada semana. A escolha pode ser feita
aleatoriamente ou em função do custo e utilidade. Depois, escolhe-se sequencialmente os
subitinerários admisśıveis (ou seja, constitúıdos por recursos tuŕısticos ainda não visitados e
apropriados a cada dia) de uma forma greedy relativamente ao valor da função objectivo (3.14),
bem como as respectivas intertrips até serem atingidos os d dias necessários para o itinerário
ou não existir mais nenhum subitinerário que satisfaça as condições acima referidas. Nesta
última situação o algoritmo termina sem ter conseguido construir um itinerário para o turista
em causa.

Heuŕıstica de Diversificação e Intensificação

A última heuŕıstica a descrever é do tipo melhorativo. Trata-se da heuŕıstica de Diver-
sificação e Intensificação, devida a Rochat e Taillard [1995] que permite, por um lado, uma
diversificação para exploração de soluções diferentes das anteriormente obtidas, por outro, uma
intensificação da pesquisa em zonas mais favoráveis. Esta meta-heuŕıstica tem dado bons re-
sultados em alguns problemas de rotas para véıculos (Glover e Laguna [1997]) embora noutros
casos não se tenha verificado grandes vantagens na sua aplicação (Martins e Pato [1998]).

A fase de diversificação na corrente aplicação ao PIT exige uma geração prévia de itinerários,
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Actualizar listas com 
∧
I . k = k+1 (5) 

Itinerário 
para d dias 

Inicializar as listas Qs, s ∈{1,...,d} e eliminar 
subitinerários com menos de 4 nós. k= 0 (2) 

 

Conjunto de 
itinerários 
para d dias 

(1) 

k = kmax ? 

Sim 

Fase de diversificação para determinação do 
itinerário I (3) 

Não 

Início 

Fim 

Fase de intensificação para determinação do 

itinerário melhorado 
∧
I  (4) 

Figura 5: Fluxograma da heuŕıstica de Diversificação e Intensificação.

o mais variados posśıvel que possuam a informação necessária para criar posteriormente
itinerários diversificados. Os primeiros, os utilizados como input, são obtidos a partir da
heuŕıstica Desenha Itinerário aplicada várias vezes. A inclusão de factores aleatórios na
heuŕıstica construtiva torna-se pois bastante relevante de modo a garantir a variabilidade
necessária para o bom funcionamento global desta meta-heuŕıstica.

De seguida os itinerários input são desdobrados nos subitinerários que os constituem e estes
colocados em d listas Q1,Q2,...,Qd consoante o dia para o qual foram planeados (ver caixa (2)
na figura 5). A colocação nas listas é feita por ordem crescente do valor da função objectivo
correspondente ao itinerário onde estavam inseridos. Para todo o s=1,...,d é depois realizada
uma extracção probabiĺıstica em Qs dando maior peso aos primeiros subitinerários da lista
Qs, isto é aos que têm menor valor da função objectivo (3.14) – terminando assim a fase de
diversificação. É de salientar que os subitinerários com menos de 4 nós são abandonados pois
se optou por não aceitar itinerários com muitos tempos livres devido à sua baixa utilidade
para o turista.

Este itinerário I, acabado de construir, é sujeito a uma pesquisa local melhorativa – fase

de intensificação – para determinação de
∧

I. Relativamente à estratégia utilizada, optou-se
por uma simples reavaliação do nó restaurante em cada um dos subitinerários, verificando-se
a existência ou não de uma troca admisśıvel e mais proveitosa com outro restaurante. Tal
procedimento corresponde de facto a uma pesquisa de tipo melhorativo de entre todos os
itinerários da vizinhança do itinerário corrente, caracterizada esta vizinhança apenas pelas
soluções que diferem nos restaurantes onde o turista almoça. Embora a cardinalidade da
vizinhança seja baixa e por isso não se esperem melhorias significativas, o tempo computacional
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exigido é muito pouco.

Os subitinerários de
∧

I, se distintos dos anteriores, são inseridos nas listas acima men-
cionadas respeitando as regras já referidas (caixa (5) da figura 5). Como estas listas têm
um tamanho fixo, ao fim de algumas iterações ter-se-á que retirar os últimos elementos, os
correspondentes aos subitinerários menos interessantes do ponto de vista do objectivo esta-
belecido. Este processo repete-se durante um número fixo de iterações, kmax, retendo-se no
final o melhor itinerário encontrado.

5 Aplicação ao Caso em Estudo

Os testes computacionais relativos às heuŕısticas foram efectuados com dados sobre a região de
Santarém, envolvendo 21 munićıpios e cerca de 51 recursos tuŕısticos, 13 locais de dormida e 16
restaurantes. Considerou-se um turista com preferências de carácter geral e que permanece em
visita na região durante 3 dias. Dado que todos os itinerários têm ińıcio a uma segunda-feira,
o que se pretendeu com este teste computacional foi obter um itinerário para um peŕıodo de
segunda-feira a quarta-feira. Os dados bem como todos os resultados desta experiência podem
ser consultados em Colaço [1999]. Para α e β tomou-se o valor 1 e 35, respectivamente.

Foram testados três processos para gerar um conjunto de subitinerários, sendo o primeiro
a aplicação por três vezes da heuŕıstica do Vizinho Mais Próximo; o segundo a aplicação por
três vezes da heuŕıstica de Inserção e o terceiro processo, misto, com utilização combinada
das duas heuŕısticas (duas vezes a do Vizinho Mais Próximo e outras duas a de Inserção). O
processo que pareceu ser o mais equilibrado em termos de soluções foi o primeiro. Nos outros,
embora se tenham obtido subitinerários bastante bons, também foram gerados alguns de fraca
qualidade.

Seguidamente actuou sobre cada um destes conjuntos de subitinerários três vezes, de forma
independente, a heuŕıstica Desenha Itinerário. Dos nove itinerários constrúıdos, verificou-se
que o segundo e o terceiro, assim como o sexto e o oitavo são iguais. Dáı resulta que não
foram encontrados nove itinerários, mas apenas sete distintos. A partir destas sete soluções
admisśıveis para o PIT aplicou-se a heuŕıstica de Diversificação e Intensificação efectuando
duas iterações (kmax=2). O melhor itinerário encontrado está representado analiticamente no
quadro 1, e geograficamente na figura 6.

Dado que a solução óptima é desconhecida não se pode referir o erro relativamente à solução
determinada. No entanto, pode-se concluir que, em termos tuŕısticos a solução é boa, embora
o último dia do itinerário apresente menos visitas a pontos tuŕısticos comparativamente com
os anteriores. Isto deve-se, por um lado, ao facto do algoritmo construtivo de itinerários ser
greedy e, por outro, à prolongada duração da visita nos locais escolhidos para esse dia.

6 Comentários Finais

Foi discutido neste artigo o desenho de itinerários tuŕısticos. Baseado num trabalho de in-
vestigação aplicada, procedeu-se à identificação das caracteŕısticas fundamentais do problema,
sua formalização matemática e apresentação de técnicas heuŕısticas no âmbito da optimização
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Quadro 1: Descrição do itinerário.

 

 
     Segunda             Terça         Quarta 
 

Figura 6: Representação geográfica do itinerário.
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em redes especialmente adaptadas ao problema.

A análise dos resultados de aplicação do modelo a um caso de estudo real, a partir da im-
plementação computacional das heuŕısticas, mostra que se trata de uma metodologia própria
para o desenho de itinerários tuŕısticos de boa qualidade em relação aos objectivos de max-
imizar a utilidade e minimizar o custo. No entanto, serão abusivas outras conclusões que se
possam tirar desta experimentação reduzida.

Reconhecem-se desde já limitações nesta versão do modelo, e portanto, deverão vir a ser
implementadas algumas alterações, nomeadamente a flexibilização de hipóteses simplificadoras
caracteŕısticas do problema resolvido, possibilitando o alargamento do âmbito de aplicação,
por exemplo, ampliando o modelo para a consideração de redes de transporte não rodoviário
(vias ferroviária, pedestre, ciclo-tuŕıstica, equestre, entre outras posśıveis).

Face à subjectividade dos parâmetros relativos à avaliação de um determinado itinerário
tuŕıstico, poder-se-á utilizar a optimização interactiva de modo a permitir ao utilizador rever
alguns parâmetros, ou ainda, tentar aplicar técnicas de optimização na avaliação dos recursos
tuŕısticos mediante as necessidades do utilizador, nomeadamente, na classificação da utilidade
dos recursos tuŕısticos (ver nesta matéria o trabalho de Schifferl [1998]). No que respeita ao
desenvolvimento dos métodos heuŕısticos, poderão ser revistos alguns procedimentos.

Por outro lado, está actualmente a ser desenvolvido um trabalho de recolha e tratamento de
dados da região de Santarém (Colaço [2000]). A implementação de um sistema de informação
de apoio à decisão, com uma importante componente de Sistemas de Informação Geográfica,
é sem dúvida uma das metas a atingir a médio prazo de forma a potenciar a recolha sistémica
deste tipo de informação e também a disponibilização desta ferramenta para a construção de
itinerários tuŕısticos em quiosques multimédia distribúıdos em locais estratégicos.
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Abstract

This study evaluates the effects, in the Portuguese agricultural sector, of the Agenda
2000 and of the increase of trade liberalization, resulting from the enlargement to East
of the European Union and of the progressive elimination of the barriers for international
trade, consequence of the General Agreement on Tariffs and Trade.

The problem of this research work is the decrease of the Portuguese farmers’ income
determined by the application of the Agenda 2000 and of a larger liberalization of the
agricultural markets. The objective of this study is the evaluation of the effects of the
alteration of the agricultural policies on the welfare of consumers and producers.

The assessment of the effects of those alternative agricultural policies is made by a
mathematical model under risk for the Portuguese agricultural sector that includes rep-
resentative crop and livestock activities by agricultural areas and farms and considers
alternative agricultural policies under larger liberalization of the agricultural markets.

The results show a decrease of the sum of the surpluses of the consumer and of the
producer for all the alternative politics and an increase of the consumer’s surplus in the
scenarios of larger opening to trade changes. The same ones also suggest the choice of
alternative activities to privilege the Mediterranean agricultural products and other agri-
cultural activities where the Portuguese agricultural sector has comparative advantage.

Resumo

Este estudo avalia os efeitos da Agenda 2000 e do aumento das trocas comerciais no
sector agŕıcola português, resultante do alargamento a Leste da União Europeia e da
progressiva eliminação das barreiras aduaneiras, na sequência das negociações realizadas
no âmbito do General Agreement on Tariffs and Trade.

Este trabalho estuda o problema da quebra do rendimento dos agricultores portugueses
determinada pela aplicação da Agenda 2000 e pelo aumento da liberalização dos mercados
agŕıcolas. Constitui o objectivo principal deste trabalho, a avaliação dos efeitos da alteração
da poĺıtica agŕıcola no bem-estar dos consumidores e produtores.

A avaliação dos efeitos daquelas poĺıticas é feita com o recurso a um modelo de op-
timização não linear incluindo risco para o sector agŕıcola português. Este modelo inclui

c© 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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as actividades representativas das regiões e das explorações agŕıcolas portuguesas e as
poĺıticas agŕıcolas num quadro de maior liberalização dos mercados agŕıcolas.

Os resultados obtidos com o modelo revelam um decréscimo da soma dos excedentes do
consumidor e do produtor para todas as poĺıticas alternativas e um acréscimo do excedente
do consumidor nos cenários de maior abertura às trocas comerciais. Os mesmos também
sugerem a escolha de actividades alternativas que privilegiam os produtos mediterrânicos
e a procura de outras actividades, onde o sector agŕıcola português tem vantagem compar-
ativa.

Keywords: Mathematical programming model, risk, agricultural sector, Common Agricultural Policy

Title: An Applied Mathematical Programming Model to the Portuguese Agricultural Sector

1 Introdução

Apesar do enorme esforço financeiro feito pela Comunidade Europeia, o sector agŕıcola por-
tuguês continua a acumular prejúızos. O rendimento dos agricultores, ĺıquido de subśıdios,
tem decrescido e registado valores negativos a partir de 1990. O aumento das trocas e da
concorrência nos mercados agŕıcolas, a partir de 1993, devido à abertura ao mercado interno
europeu, acentuou a tendência. Anastácio [1] refere que o acréscimo inevitável da liberalização
dos mercados, a aplicação das propostas contidas na Agenda 2000 e o alargamento da União
Europeia a Leste tenderão a agravar a dif́ıcil situação dos agricultores portugueses.

A eliminação progressiva das barreiras aduaneiras facilita o acesso ao mercado comunitário
de produtos agŕıcolas a preços inferiores aos praticados na União Europeia, em prejúızo da
agricultura portuguesa que dá os primeiros passos na lógica da produção para o mercado. A
nova reforma da Poĺıtica Agŕıcola (Agenda 2000) volta a favorecer as agriculturas do Norte da
Europa, mais desenvolvidas e competitivas, e penaliza os agricultores dos páıses mediterrânicos,
que vêem os seus rendimentos decrescerem, ao estimular actividades em que não têm vantagem
comparativa, em relação aos páıses do Norte da Europa.

Este trabalho aborda o problema da quebra do rendimento dos agricultores portugue-
ses determinada pela aplicação da Agenda 2000 e por uma maior liberalização dos mercados
agŕıcolas. Para estudar os efeitos das alterações da Poĺıtica Agŕıcola Comum, propostas na
Agenda 2000 e da liberalização dos mercados, na produção agŕıcola nacional e no bem-estar
dos consumidores e produtores, foi desenvolvido um modelo sectorial de optimização não linear
para o sector agŕıcola português proposto por McCarl [9]. A partir do modelo base são criados
cenários destinados a avaliar os efeitos de poĺıticas alternativas no bem-estar da sociedade,
adiante designados de “Cenário I”, “Cenário II”, “Cenário III” e “Cenário IV”. O “Cenário
I” considera a retirada da ajuda à comercialização dos cereais, sob a forma de subśıdio co-
financiado, por tonelada vendida. No “Cenário II” modela-se a redução a 0% da taxa de
retirada obrigatória de terras. No ”Cenário III” modela-se a ajuda às “superf́ıcies”, indepen-
dente do tipo de cultura. O “Cenário IV” avalia os efeitos da interacção dos cenários I, II e
III, nos quais foram mantidas as condições do modelo base.

Tomando em consideração o problema identificado e os cenários propostos, este trabalho
visa atingir dois objectivos. O primeiro é calcular os efeitos de cada uma das poĺıticas iden-
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Figura 1: Excedentes do Consumidor e do Produtor.

tificadas pelos cenários nos excedentes do consumidor e do produtor que mede o bem-estar
na sociedade, na utilização dos factores de produção e na produção agŕıcola, mantendo-se as
condições de mercado inalteradas. O segundo é medir os efeitos de cada uma das poĺıticas,
em condições de maior liberalização dos mercados, a partir do ano de 2000, em cada um dos
agregados atrás referidos, assumindo-se a hipótese de que os produtos agŕıcolas podem ser
adquiridos no mercado mundial nas quantidades desejadas na sequência das propostas que
têm vindo a ser discutidas e negociadas nas reuniões do General Agreement on Tariffs and
Trade.

2 Formulação de um modelo

Para avaliar os efeitos directos e indirectos das poĺıticas alternativas, propostas nos cenários
identificados, têm sido usados modelos econométricos numa abordagem de equiĺıbrio parcial,
modelos “input-output” num quadro de equiĺıbrio geral. McCarl [9] desenvolveu os modelos
de programação matemática que têm sido mais utilizados para estudar o sector agŕıcola aos
ńıveis macro e microeconómico.

Neste trabalho utiliza-se um modelo de optimização não linear de modo a incluir os ele-
mentos da procura e da oferta e permitir avaliar os efeitos das poĺıticas agŕıcolas propostas
para o sector agŕıcola. O modelo incorpora as relações entre a oferta e a procura e maximiza a
soma dos excedentes do produtor e do consumidor, como medida de bem-estar da sociedade,
em vez da maximização do lucro utilizada nos primeiros modelos propostos por Hazell [8].

Na construção do modelo, assumiu-se a hipótese de concorrência perfeita no mercado dos
produtos agŕıcolas. Nesta situação, a produção de equiĺıbrio Qe é determinada quando o preço
de equiĺıbrio Pe é igual à utilidade marginal e ao custo marginal. Assim, no ponto de equiĺıbrio,
determina-se o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por mais uma unidade do
bem e os produtores a vender, obtendo os primeiros a máxima utilidade e suportando os
segundos o menor custo médio. A soma dos excedentes corresponde à área limitada pelas
curvas da procura (DD’)e da oferta (SS’) globais do sector e pelo eixo dos preços (Figura 1),
triângulo [AEB]. Este indicador é utilizado para medir o bem-estar na sociedade.

Os preços e as quantidades de equiĺıbrio são determinados endogenamente e resultam de
decisões racionais dos produtores e dos consumidores. Esta caracteŕıstica do modelo é deci-
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siva para avaliar os efeitos da liberalização do comércio internacional, uma vez que permite
determinar os preços e as quantidades de equiĺıbrio num mercado competitivo.

A noção de equiĺıbrio num mercado competitivo foi desenvolvida por Samuelson [12], como
um problema de equiĺıbrio espacial estático, facilmente resolvido através da programação lin-
ear. Takayama [15] desenvolveram um algoritmo que permite resolver o modelo de equiĺıbrio es-
pacial através da programação quadrática. Seguindo o modelo de equiĺıbrio parcial de Samuel-
son, o Centro de Investigação do Desenvolvimento (Development Research Center) do Banco
Mundial adaptou este modelo de preços endógenos para maximizar uma função de bem-estar
da sociedade representada pela soma dos excedentes dos produtores e dos consumidores. Com
base neste modelo várias aplicações emṕıricas foram levadas a efeito por técnicos daquela in-
stituição e outros investigadores independentes, como Goreux [7], Egbert and Kim [5] e Egbert
[6].

Os utilizadores dos modelos de equiĺıbrio espacial salientam que a grande vantagem da sua
utilização decorre das possibilidades que têm de incluir, além das limitações à utilização de
factores produtivos, as restrições à balança de pagamentos e opções de poĺıtica económica e
poĺıticas sectoriais. Estas caracteŕısticas permitem uma aproximação mais realista das alterna-
tivas de evolução do sector ou da economia. Com as devidas limitações, estes modelos podem
ainda ser utilizados para simular afectações de recursos, com base nos preços da solução dual.
Esta possibilidade decorre da utilidade dos preços-sombra para medir a eficácia da afectação
de recursos, através da análise de sensibilidade.

O modelo utilizado neste trabalho é apresentado a seguir em notação matricial:

Função Objectivo:

Max W = QT
δ − 0, 5 QT β Q −C

T
X + P

T
e Xe −P

T
m Xm −KΦ∆/n (2.1)

sujeita às seguintes restrições:

RY ≤ B (2.2)

Q + Xe − (X + Xm ) ≤ 0 (2.3)

Xe ≤ E (2.4)

Xm ≤ M (2.5)

Q ,Y ,X , Xe , Xm ≥ 0 (2.6)

A legenda dos vectores, matrizes e escalares do modelo é a seguinte:

W = função de bem-estar da sociedade; Q = vector da procura interna com a dimensão 36;

PT

e
= vector transposto; C = vector do custo unitário da produção e das ajudas da PAC

com dimensão 36; X = vector da produção interna com a dimensão 36; Pe = vector do preço
das exportações com a dimensão 36; ; Xe = vector das exportações com a dimensão 36;

Pm = vector do preço das importações com a dimensão 36; Xm = vector das importações
com a dimensão 36; δ = vector das ordenadas na origem da função procura com a dimensão
36; β = Matriz cuja diagonal principal é constitúıda pelos gradientes da função procura com
a dimensão 36×36; K = constante de risco; Φ = coeficiente de aversão ao risco; ∆ = Matriz
da soma dos desvios absolutos da receita por produto com a dimensão 1×1; n = número
de produtos; R = matriz dos coeficientes técnicos com a dimensão 126×205 ; Y = vector
de actividades de produção com a dimensão 205; B = vector dos recursos dispońıveis com
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a dimensão 126; E = vector dos valores máximos das quantidades exportadas de produtos
com a dimensão 36; e, M = vector dos valores máximos das quantidades importadas de
produtos com a dimensão 36.

O Modelo é constitúıdo por quatro blocos de equações: a função objectivo, as restrições
de recursos, outras restrições (equações de balanço oferta-procura) e as condições de não
negatividade.

A função objectivo é uma função quadrática, que maximiza a soma do excedentes do
consumidor e do produtor em condições de risco. A procura global no modelo é decomposta
em procura interna e procura externa. Assume-se que a procura interna é linear e que tem a
seguinte forma: P = δ −β Q, onde P e Q representam os vectores dos preço e das quantidades,
respectivamente, dos produtos agŕıcolas representativos. A ordenada na origem δ é dada pela
expressão δj = Pj + βij Qj e o βg representa o gradiente da função procura, cuja expressão

é dada por βij = (−1/ ηij )(P
′

j

/

Q
′

i), onde ηij representa a elasticidade procura-preço directa

e cruzada eP ′
j e Q′

isão preços e quantidades observados. Se for assumido que a elasticidade
cruzada procura-preço é nula, a área sob a curva da função da procura tem a forma referida na
função objectivo, Q′

δ − 0.5Q′ βQ. Assumiu-se que procura externa é perfeitamente elástica.
Logo, a área limitada superiormente pela função procura externa é dada porP T

e Xe.

A oferta total é formada pela produção interna e pelas importações. Estas funções são
apresentadas na forma de custo, CT X e PT

m Xm . O risco é introduzido na função objectivo
pela soma dos desvios negativos e positivos da receita, a preços no produtor, deflacionados
pelo ı́ndice de preços impĺıcito na Produção Agŕıcola Final, pelo factor (-Φ*k*

∑

desvios)/n,
com sinal negativo porque contribui negativamente para o excedente do produtor. O valor
de Φ permite graduar o risco e o factor de risco k foi calculado através da expressão: k=
[(π*n/(n-1)/2)]1/2 utilizado por Dillon [4]. O último termo da função objectivo representa a
soma dos desvios absolutos para a média ponderada da receita por produto, calculada com
base nos preços, deflacionados pelo ı́ndice impĺıcito no produto agŕıcola, e nas produtividades
por hectare de cada um dos produtos, observados no ano base do modelo.

A função objectivo traduz as acções racionais de cada agente económico, actuando indi-
vidualmente num mercado competitivo e é utilizada como medida do bem-estar da sociedade.
Este facto é objecto de várias cŕıticas por se tratar de um modelo de equiĺıbrio parcial, con-
forme refere Norton [11]. Todavia, esta função permite obter resultados consistentes com as
condições de primeira ordem do modelo de optimização da utilidade do consumidor e com os
pressupostos do modelo de maximização do lucro num mercado competitivo. A mesma per-
mite ainda determinar, endogenamente, os preços que resultam do equiĺıbrio entre a procura
e a oferta de cada um dos produtos no mercado.

O conjunto das restrições, RX ≤ B, contém toda a informação referente às actividades
de produção, à tecnologia e à disponibilidade de recursos. A matriz R inclui os coeficientes
técnicos das actividades de produção vegetal e da pecuária, as rotações por tipo de terra, as
poĺıticas e os desvios negativos e positivos da receita por produto final, que são introduzidas
como igualdades. O vector X representa o conjunto das actividades contidas no modelo. Os
elementos do vector B são as disponibilidades de recursos existentes no sector. Assume-se
que os factores terra, mão-de-obra e tracção estão dispońıveis em quantidades fixas. O uso
destes recursos é limitado pelos coeficientes técnicos de cada actividade inclúıda no modelo.
O modelo utiliza recursos fixos gerados no sector e adquiridos fora do sector agŕıcola, como
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os fertilizantes, os pesticidas, os produtos farmacêuticos e os serviços técnicos, que os produ-
tores podem adquirir ao preço de mercado na quantidade que desejarem. Incluem-se algumas
restrições (equações de equiĺıbrio) para assegurar que as quantidades usadas não excedem as
adquiridas. Este tipo de restrições têm sido utilizadas por Hazell [8]. O modelo determina
endogenamente os preços dos recursos fixos do sector agŕıcola. Neste caso, os preços-sombra
associados à quantidade de terra utilizada são interpretados como o custo de oportunidade
deste factor.

O conjunto das restrições (equações de equiĺıbrio oferta-procura), Q + Xe − (X + Xm ) ≤ 0,
tem como objectivo determinar o equiĺıbrio no modelo. Através destas equações introduzem-se
os factores produtivos e as produções agŕıcolas de cada uma das actividades. Segundo Hazel
[8], estas restrições forçam o modelo a atingir o equiĺıbrio, linha a linha, de modo a determi-
nar os preços endógenos de cada produto agŕıcola através dos preços-sombra. As restrições
referentes às produções agŕıcolas permitem registar as exportações e as importações e deter-
minar o ponto de equiĺıbrio de mercado se a produção for transaccionada. De forma geral, as
restrições, designadas por equações desequiĺıbrio oferta-procura,servem para assegurar que a
quantidade procurada no mercado interno mais a do mercado externo não exceda a quantidade
produzida mais as importações. A desigualdade nesta condição permite absorver as variações
de existências de forma automática no modelo. Na compra de factores de produção segue-se o
mesmo procedimento para as restrições designadas por equações de equiĺıbrio oferta-procura,
assim como nos produtos destinados à pecuária, quer no que se refere à conversão do grão,
da forragem e da pastagem em unidades forrageiras, quer na modelação da capacidade de
ingestão máxima e mı́nima dos animais. O modelo inclui ainda restrições que condicionam
a importação e a exportação de produtos agŕıcolas e pecuários. As mesmas serão posterior-
mente abandonadas quando se estudar a hipótese de os mercados poderem ser liberalizados na
sequência das propostas acordadas nas reuniões do General Agreement on Tariffs and Trade.

O último conjunto de restrições do modelo diz respeito às condições de não-negatividade
para as variáveis de decisão do modelo.

3 Dados e informação

O modelo foi desenvolvido no programa General Algebraic Modeling System (GAMS ) apresen-
tado por Brooke [2]. Trata-se de um programa que permite trabalhar modelos de programação
matemática com relativa facilidade. O programa inclui um módulo de optimização não linear
chamado de GAMS/MINOS desenvolvido na Universidade Americana de Stanford, que per-
mite encontrar a solução de modelos de grande dimensão e complexidade com grande precisão
e num espaço de tempo muito pequeno. As caracteŕısticas deste programa aconselhavam a sua
utilização neste trabalho.

Os dados utilizados na sua formulação foram recolhidos das publicações do Instituto Na-
cional de Estat́ıstica, nomeadamente as Estat́ısticas Agŕıcolas, os Anuários Estat́ısticos, as
Contas Económicas da Agricultura, os Censos e os Inquéritos ao sector agŕıcola, os Relatórios
da Situação da Agricultura na União Europeia, as contas dos custos de produção das culturas
vegetais e da produção animal, da Rede de Informação de Contabilidades Agŕıcolas (RICA),
Ministério da Agricultura e outras informações recolhidas por outros investigadores, tais como
Cary [3].
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O sector agŕıcola foi modelado sob a forma de uma exploração representativa. Não foi
posśıvel modelar uma estrutura desagregada com um número representativo de sub-sectores,
como alguns autores sugerem, devido à limitação dos dados.

O procedimento utilizado para representar as sete regiões agŕıcolas e sub-sectores, definidos
pelos solos e pelas zonas agro-climáticas, consistiu em introduzir no modelo as rotações de
culturas representativas de cada região agŕıcola, definidas pela Rede de Informação de Con-
tabilidades Agŕıcolas. Este procedimento tem sido utilizado por vários autores, nomeadamente
Soares [14]. A dotação de terra arável é a do território continental. A superf́ıcie agŕıcola uti-
lizada pelas culturas plurianais, pomar, vinha, olival e pastagens, foi recolhida do Recensea-
mento geral agŕıcola de 1989. As superf́ıcies inclúıdas no modelo correspondem aos valores
médios publicados pelo Instituto Nacional de Estat́ıstica para cada uma das actividades mod-
eladas que, tal como os restantes recursos inclúıdos no modelo, foram abatidos do total do
recursos respeitantes às actividades não tratadas pelo modelo, tal como sugere Hazell [8]. A
terra foi classificada, segundo a capacidade de uso, em “boa” a das classes “A” e “B” e por
“fraca”, a terra das restantes classes de capacidade de uso, considerando-se em cada um destes
dois tipos de terra a existência de tecnologias de “regadio” ou de “sequeiro”, definindo-se o
conjunto de rotações para cada uma destas classes. Identificaram-se ainda a área das culturas
permanentes, as horas-homem e as horas-máquina por trimestre e os efectivos pecuários.

O ano base do modelo é 1994 porque foi o primeiro em que se manifestaram as principais
consequências da aplicação da reforma da Poĺıtica Agŕıcola Comum de 1992 e em que as
decisões dos agricultores passaram a ter por referência o mercado comunitário e a conclusão
do ciclo de negociações do “Uruguay Round” referidas por Serrão [13].

As culturas dividiram-se em anuais e plurianuais. No grupo das culturas anuais inclúıram-
se os cereais, alguns produtos tradicionais como a batata, o grão-de-bico, o feijão e a fava,
os produtos mediterrânicos, como o tabaco e o tomate e o girassol como representativo das
sementes oleaginosas. As actividades de produção vegetal incluem ainda a produção de al-
imentos para animais como o azevém, a luzerna, a aveiaxv́ıcia, as forragens e o milho para
ensilagem. O grupo das culturas plurianuais inclui as actividades de produção de laranja,
cereja, maçã, pêra, amêndoa, noz, uva de mesa e para vinho, azeitona para conserva e para
azeite. O modelo considera também as actividades de produção animal mais significativas na
agricultura portuguesa. Foram modeladas as actividades de produção de carnes de vaca, de
ovino, de caprino, de súıno e das aves de capoeira. Modelou-se ainda a produção de leite de
vaca, de ovelha e de cabra, assim como as actividades de produção de lã e de ovos. A insu-
ficiência de dados e informação impediu que algumas actividades fossem inclúıdas no modelo,
nomeadamente, os produtos hort́ıcolas frescos, o que constitui uma limitação importante deste
trabalho.

Os coeficientes técnicos das actividades de produção vegetal são especificadas por hectare
e as actividades de produção pecuária são especificadas por ”cabeça”. As dotações de animais
representam os efectivos existentes nas actividades de produção e compreendem os animais
adultos, os animais jovens e os de criação. O rendimento normal obtido por espécie é a quanti-
dade média de cada produto espećıfico da actividade pecuária. O único custo de produção das
actividades de pecuária explicitado é o do factor trabalho. Os restantes “factores produtivos”
das actividades de pecuária assumem-se como custos intermédios internos do sector, incluindo
o aproveitamento dos restolhos dos cereais, as pastagens, as forragens e os cereais transferidos
para forragem e concentrados. Os concentrados são produzidos pela indústria associada ao
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sector, cuja função principal é transformar cereais para consumo humano. Esta especificação,
que inclui implicitamente parte da indústria agro-alimentar no sector e admite a produção de
todos os animais em todas as regiões agro-climáticas, exige a introdução de uma restrição para
prevenir o aparecimento de combinações de impossibilidade dos recursos dispońıveis. Para
garantir esta condição foi imposto um limite superior obtido a partir do Recenseamento Geral
Agŕıcola de 1989 nas actividades de produção animal. As disponibilidades de tracção são lim-
itadas pelo número de tractores, as quais limitam a produção vegetal no modelo. No caso dos
produtos da vinha, do olival e do pomar, a produção tem o limite mais apertado porque de-
pende das plantas existentes as quais constam dos resultados do Recenseamento Geral Agŕıcola
de 1989.

O conjunto, formado pelas actividades de produção e pelas restrições de recursos, define
a regra de decisão para determinar o volume de produção óptimo e a afectação de recursos,
fazendo entrar na função objectivo apenas os custos unitários e as ajudas da Poĺıtica Agŕıcola
Comum relativamente aos produtos que entram no cálculo dos excedentes dos consumidores
e dos produtores. A entrada daqueles custos unitários na função objectivo, conjuntamente
com as dotações de recursos e as escolhas das actividades, permite definir, implicitamente, as
curvas da oferta para os produtos agŕıcolas inclúıdos no modelo a partir da correspondência
entre o ramo ascendente da curva dos custos marginais e a curva da oferta.

As funções de procura para os produtos agŕıcolas que constam do modelo, que se assumiram
lineares, foram constrúıdas à custa das elasticidades procura-preço directas calculadas com base
no método utilizado por Michalek [10].

A modelação dos factores de produção, mão-de-obra, tracção, fertilizantes, fitossanitários,
sementes e outros, fez-se por tecnologia na produção vegetal. A mão-de-obra e a tracção foram
modeladas por trimestre e por hora-homem e hora-máquina, respectivamente, normalizadas
pelo salário médio pago no sector agŕıcola em 1994 e pelo preço médio por hora do aluguer
de um tractor de 75 cv no sector agŕıcola. Não foi modelada a utilização da tracção animal,
que ainda caracteriza algumas explorações agŕıcolas, nomeadamente nas regiões do Norte, por
inexistência de informação quantitativa. Os custos dos fertilizantes foram inclúıdos no modelo,
tendo os seus valores sido determinados através da multiplicação da quantidade em quilogramas
de macronutriente utilizado (Azoto, Fósforo e Potássio) pelo preço unitário praticado no ano
de 1994. O mesmo procedimento foi utilizado para as sementes. Os custos da rega, dos
fitossanitários, dos seguros de colheita e outros custos variáveis foram agrupados e imputados
por tecnologia. Nas actividades de produção plurianual, foi modelado o custo do capital
investido tendo por base os elementos calculados pela Rede de Informação de Contabilidades
Agŕıcolas.

As ajudas da Poĺıtica Agŕıcola Comum inclúıdas no modelo foram as do pousio obrigatório,
as ajudas compensatórias ao hectare, o subśıdio co-financiado pelo governo português à com-
ercialização dos cereais, as ajudas à produção de forragens e o prémio à pecuária. As quantias
atribúıdas dependem do Plano Regional que estabelece os montantes da produção com dire-
ito a ajuda em cada região. A demarcação foi feita com base em critérios de produtividade,
estabelecidos em função das produção estat́ısticas observadas em cada zona e submetida à
aprovação das autoridades comunitárias.

O pousio obrigatório é modelado segundo as normas do Ministério da Agricultura, que esta-
belecem uma taxa de 15% de retirada das terras da totalidade da área declarada, incluindo-se
a área semeada e o pousio obrigatório, o que equivale a 17,65% da área semeada. Segundo esta
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norma os agricultores estão obrigados a retirar da produção de culturas arvenses uma área
correspondente a 15% da superf́ıcie objecto do pedido de ajuda. Não se modelou a opção pelo
pousio não rotacional por carência de informação acerca da adesão dos agricultores portugue-
ses a esta modalidade. A ajuda diz respeito às áreas cultivadas com cereais e oleaginosas para
grão e os pagamentos compensatórios dependem sempre do requerimento dos agricultores. As
áreas de pousio obrigatório são calculadas por tecnologia, sequeiro e regadio, e por tipo de
terra porque o pagamento compensatório é função da tecnologia e da produtividade das terras
de acordo com o plano de regionalização e tem de respeitar algumas exigências definidas nos
regulamentos. As ajudas compensatórias à produção de cereais e de proteaginosas, também
designadas por “pagamentos compensatórios”, foram inclúıdas no modelo segundo os mon-
tantes propostos pela Comunidade Europeia.

O subśıdio co-financiado é atribúıdo ao cereal efectivamente vendido e as facturas emitidas
são os documentos de suporte entregues no Instituto Nacional de Garantia Agŕıcola para
processar o seu pagamento. É espećıfico para os agricultores portugueses, é co-financiado pelo
governo português e destina-se a amortecer a aproximação dos preços de alguns cereais aos
preços comunitários. Esta aproximação será progressiva e, no futuro, os preços serão iguais
aos dos outros estados membros. As ajudas à produção de forragens são modeladas pela
importância que assumem na produção animal.

As indemnizações compensatórias à produção pecuária estão limitadas aos agricultores que
exercem a t́ıtulo principal esta actividade. Para isso têm de dedicar mais de 50% do tempo
normal de trabalho e obter mais de metade dos seus rendimentos nesta actividade. Também
tem sido reconhecido por vários especialistas que nem todos os agricultores aproveitam as
ajudas da Poĺıtica Agŕıcola Comum. Para contemplar esta situação assumiu-se que 25% dos
agricultores portugueses não reuniam as condições de acesso ou não se candidatavam aos
subśıdios da Poĺıtica Agŕıcola Comum.

Por último, os produtos que fazem parte do comércio externo foram agrupados em produtos
primários e produtos transformados. As restrição impostas às importações e às exportações,
introduzidas no modelo, foram valorizadas a preços CIF e a preços FOB, respectivamente.
Foi utilizada a informação complementar das estat́ısticas do comércio externo publicadas pela
Direcção Geral do Comércio. Os produtos submetidos a transformação antes da venda ao con-
sumidor final, como a azeitona de azeite ou de mesa, a farinha de trigo, o arroz, o concentrado
de tomate, são modelados pela introdução dos respectivos coeficientes de transformação.

4 Resultados

4.1 Introdução

Os resultados obtidos foram validados através da comparação entre os valores gerados pelo
modelo base e os valores publicados pelo Instituto Nacional de Estat́ıstica para o ano de 1994,
originando desvios inferiores a 10%, o que permite aceitar o modelo proposto por Hazell [8].

O maior desvio foi verificado na produção de vinho devido à não inclusão da produção de
vinho do porto e vinho verde por falta de informação. Os desvios na produção pecuária são
também inferiores a 10%. O maior desvio observa-se na produção de ovos 6,3%. Uma parte
deste desvio pode ser explicada pela não inclusão dos ovos consumidos pelos agricultores e
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suas famı́lias.

A área estimada pelo modelo foi validada através de um procedimento idêntico ao referido
para a validação da produção. Os maiores desvios observam-se na área destinada à cultura
do tomate 8,06%, o que resulta da não modelação da superf́ıcie ocupada com a cultura do
tomate em estufas e em pequenas explorações, porque não existia informação dispońıvel. Da
área destinada aos cereais, a cultura do centeio é aquela que apresenta o maior desvio -5,72%.
Nas culturas plurianuais, os desvios mais significativos aparecem na produção de cereja 5,4%,
pêssego 6,1%, castanha 5,1% e na produção de azeitona de mesa -4,6%. Uma parte do valor
destes desvios explica-se através da dificuldade encontrada na recolha de informação dos preços
e das quantidades produzidas, importadas, consumidas e exportadas destes produtos agŕıcolas,
bem como dos coeficientes técnicos que caracterizam as tecnologias utilizadas na sua produção.

Esta análise revela que não existem desvios superiores a 10%, considerando-se assim aceitáveis
os resultados gerados pelo modelo base. Em geral, os desvios encontrados eram esperados,
porque o modelo não contempla os desvios no comportamento dos agentes económicos do
sector, observados na actividade real, em relação à hipótese de concorrência perfeita que foi
assumida na sua construção. São exemplo desses desvios a actuação do Estado, a burocracia e
os controlos legais, a acessibilidade aos mercados, etc. como refere Hazell [8]. Admite-se ainda
que grande parte dos desvios observados possa resultar da falta de informação estat́ıstica,
nomeadamente a produção utilizada em autoconsumo dos agricultores e da sua famı́lia e para
alimentação dos animais existentes nas explorações. Apesar de terem sido inclúıdas activi-
dades de transferência no modelo para considerar os alimentos para os animais existentes nas
explorações agŕıcolas, não se dispõe de informação quantitativa acerca dos valores observados
no ano base do modelo.

Os preços gerados pelo modelo foram comparados com os preços observados no produtor
no ano base e observou-se que 62% dos preços estimados estão abaixo dos valores observados.
Como o modelo tende a sobrestimar a produção, os preços tendem a ser estimados abaixo
dos valores observados. Além disso, os preços tendem a divergir mais do que as quantidades
quando a elasticidade é inferior à unidade, em valor absoluto, situação verificada neste modelo,
como refere Hazell [8]. Assim, as maiores diferenças verificadas entre os preços estimados pelo
modelo e os preços do ano base, observam-se para os produtos em que se verificam sobre
ou subestimativas da produção. As diferenças observadas são ainda explicadas pela pequena
elasticidade procura-preço directa das funções de procura, nas quais as variações relativamente
pequenas nas quantidades provocam grandes variações nos preços. Este efeito é ampliado
por não terem sido inclúıdas as elasticidades cruzadas no modelo. Uma outra razão para as
diferenças mencionadas pode encontrar-se nos preços observados em 1994, dominados pelos
preços comunitários de referência e distorcidos pelas ajudas da Poĺıtica Agŕıcola Comum. Por
fim, a forma linear das funções de procura deu também um contributo importante para os
desvios verificados, pela dificuldade que uma função deste tipo tem de aderência à realidade.
Ao assumir-se na construção do modelo que, na matriz das elasticidades utilizada na função
objectivo, apenas os elementos da diagonal principal eram diferentes de zero, introduziu-se
uma perturbação importante no processo de estimação dos preços de equiĺıbrio.

A verificação da hipótese de concorrência perfeita, que se assumiu na construção do modelo,
exigia a estimação dos preços sombra para obter os custos marginais. O procedimento consistiu
em forçar o modelo a produzir, pelo menos o montante observado no ano base, minimizando o
custo total. Em condições de concorrência perfeita, o custo marginal deve ser igual ao preço. Os
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preços sombra obtidos naquelas condições coincidem com os custos marginais. A verificação
de custos marginais abaixo do preço de mercado significa a existência de comportamentos
diferentes da concorrência perfeita segundo Hazell [8]. Para alguns produtos, o custo marginal
é superior ao preço de equiĺıbrio estimado pelo modelo. Os produtos que apresentam esta
particularidade beneficiam de ajudas à comercialização, como é o caso do trigo, do milho,
da cevada, do centeio e do triticale, o que confirma a tese de que os subśıdios distorcem o
funcionamento dos mercados de concorrência perfeita. Por outras palavras, se estes produtos
não fossem subśıdiados, não seriam produzidos. Os preços internos superam, para alguns
produtos, os preços de fronteira. Os preços CIF funcionam como limite inferior dos preços
domésticos. Por não se inclúırem as taxas aduaneiras, as restituições às exportações e as
quotas de exportação e outros instrumentos da pauta aduaneira comum, impede-se a ligação
entre a estrutura de preços endógenos e as restrições impostas pelo comércio externo, o que
constitui uma considerável limitação do modelo na caracterização do sector agŕıcola, uma vez
que o principal mecanismo de ajustamento se faz através dos preços.

Apesar das limitações referidas, o modelo fornece uma simulação aceitável das quantidades,
do consumo, da produtividade e das áreas ocupadas, uma vez que reproduz um conjunto
significativo de variáveis e agregados, observados no ano base, com uma aproximação razoável.
Os preços de equiĺıbrio estimados pelo modelo é que não podem ser utilizados com o mesmo
ńıvel de confiança. A aceitação de um modelo depende sempre do uso que se pretende fazer
dele e, neste caso, permite atingir os objectivos deste trabalho.

4.2 Agregados macroeconómicos

A função objectivo maximiza a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor,
calculado através da área limitada pelas funções da procura e da oferta e inclui os subśıdios,
as ajudas à produção, as indemnizações compensatórias relativas ao pousio obrigatório e à
produção pecuária, os custos variáveis dos factores produtivos, a despesa das importações e a
receita das exportações, assim como o “custo” do risco. O total da soma dos excedentes do
consumidor e do produtor no modelo base é de 6.320.298 mil Euros. O valor do excedente do
produtor é obtido pela diferença entre o valor da função objectivo e o excedente do consumidor
(6.320.298-4.951.422 = 1.368.876 mil Euros). Estes agregados permitem avaliar os efeitos das
poĺıticas agŕıcolas alternativas no bem estar dos consumidores e dos produtores na sociedade.
O excedente do produtor permite ainda obter uma estimativa do rendimento do sector. O
cálculo dos restantes agregados da função objectivo permite avaliar os custos dos factores e
quantificar os efeitos das poĺıticas agŕıcolas seleccionadas.

4.3 Cenários de poĺıtica agŕıcola

A avaliação dos efeitos das poĺıticas agŕıcolas seleccionadas foi feita através de simulações
no modelo base para cada um dos cenários. O efeito individual e conjunto das poĺıticas é
determinado através dos desvios observados nos agregados macro económicos da produção,
consumo, importação e exportação, em relação ao modelo base.

A suspensão total da ajuda à comercialização dos cereais, efectiva a partir de 2001, provo-
cará uma redução de 40,3% na produção de cereais e aumentos de 18,5% nas leguminosas,
de 2,8% nos hort́ıcolas, de 5,7% nas oleaginosas e de 0,9% na produção de culturas agro-
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industriais. Efeitos semelhantes são transmitidos ao consumo. A produção total sofre uma
redução de 4,0% e o consumo de 7,7%. A aplicação de uma taxa de pousio obrigatório de
0%, “Cenário II”, provocará uma redução na produção dos cereais de -0,9% e das oleaginosas
(girassol) de -0,4%, e um aumento da produção de leguminosas e hort́ıcolas. O desvio total da
produção, em relação ao modelo base, tem pouco significado. O consumo, tal como no cenário
I, acompanha a tendência da produção. No “Cenário III”, a produção de cereais reduz-se
de -0,5% e os hort́ıcolas e os agro-industriais de -0,1%, enquanto a produção de leguminosas
aumenta de 0,3% e as oleaginosas de 0,4%. O desvio da produção é reduzido. No “Cenário
IV”, a produção de cereais regista uma redução de 40,9%, enquanto nas restantes actividades
de produtos anuais a produção aumenta. A produção de oleaginosas aumenta 25,4% e os
produtos hort́ıcolas 3,1%.

As quantidades produzidas (toneladas) e a área semeada foram comparadas, produto a
produto, em relação ao modelo base e em relação aos valores médios das estat́ısticas oficiais.
No “cenário I”, observa-se uma quebra acentuada na produção de trigo -48,7%, centeio -30,95%,
cevada -43,2% e de triticale -17%, e aumentos da produção de batata 3%, de tomate para a
indústria 2,6%, de girassol 24,3%, de arroz 3,6% e de feijão 23%, em relação ao modelo base.
A produção simulada por este modelo apresenta desvios semelhantes em relação às estat́ısticas
oficiais. Segundo os resultados deste modelo, algumas culturas plurianuais tenderão a aumentar
enquanto outras apresentam desvios negativos. A amêndoa é a que regista o maior desvio
positivo de 25% em relação ao modelo base e 26,5% em relação à produção média nacional
deste fruto, publicada pelo Instituto Nacional de Estat́ıstica, enquanto a maçã apresenta o
maior desvio negativo de -2,8%, em relação ao modelo base.

As áreas semeadas calculadas pelo modelo registam desvios, em relação ao modelo base e
em relação às estat́ısticas, semelhantes aos verificados para a produção. Este resultado é devido
à pequena variabilidade observada nas produtividades das culturas em relação ao modelo base
e à informação estat́ıstica utilizada.

A redução para 0% da taxa de pousio obrigatório provocaria, segundo os resultados do
modelo constrúıdo para simular o “cenário II”, acréscimos positivos na produção vegetal em
relação aos valores médios registados para Portugal Continental pelo Instituto Nacional de
Estat́ıstica. A produção do trigo e a do arroz aumentaria mais de 5%, o feijão 6,4%, a fava
2,3%, a batata 3% e o tomate 3,4%, em relação às estat́ısticas agŕıcolas. Todavia, em relação
ao modelo base os desvios observados na produção são diminutos e, na sua maioria, de sinal
negativo, com excepção da luzerna cuja produção aumenta cerca de 18% e substitui as culturas
da aveiaxv́ıcia e das forragens. Nas condições deste modelo, as culturas plurianuais tenderão
também a registar, a prazo, uma tendência crescente, em relação aos valores médios observados,
em especial a amêndoa 26,5% e o vinho 7,6%. As áreas estimadas pelo modelo apresentam
desvios semelhantes, no sinal e em amplitude, dos observados para a produção, em relação
ao modelo base, graças à estabilidade verificada nas produtividades como se observou para o
cenário I. Os resultados do modelo desenhado para simular o terceiro cenário mostram que,
uma ajuda espećıfica às “superf́ıcies”, provocará um efeito semelhante ao comentado para o
cenário II.

A análise dos resultados do cenário IV permite observar que a acção conjunta dos três
instrumentos produz variações significativas nas quantidades produzidas e nas áreas semeadas,
quer em relação ao modelo base quer em relação às estat́ısticas oficiais.

A estimativa das quantidades produzidas obtida pelo modelo apresenta desvios negativos
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significativos para os cereais. O trigo é o cereal que regista o maior desvio em relação ao modelo
base e em relação às Estat́ısticas Agŕıcolas, respectivamente, com -50,4% e -47,4%, seguido da
cevada com -41,8% e -45,1%, do centeio -33,9% e 34,1%, do triticale -14,1% e -12,9% e do milho
-7,4% e -7,5%. Pelo contrário a produção do feijão 29%, do girassol 5,6%, do tomate 2,7%, da
batata 3,4% e da luzerna 37% apresentam desvios positivos em relação aos valores estimados
pelo modelo base. A produção estimada para as culturas plurianuais apresenta variações
semelhantes às observadas nos resultados dos modelos utilizados para os cenários anteriores.
Os desvios calculados entre as áreas utilizadas por este modelo e as determinadas pelo modelo
base e as das Estat́ısticas Agŕıcolas acompanham, como nos cenários anteriores, a tendência
verificada na produção. A área ocupada com trigo apresenta um desvio negativo, em relação
ao modelo base de -53% e de -52% em relação aos valores apresentados pelo Instituto Nacional
de Estat́ıstica, a cevada de -41,8% e o centeio -33,9% e 37,7%, respectivamente. O maior
desvio positivo regista-se para a área do feijão com 29,2% e 27,4% em relação àquelas fontes.
A estimativa das áreas ocupadas pelas culturas anuais e plurianuais, obtida pelo modelo,
apresenta desvios da mesma amplitude e sinal, em relação ao modelo base e às Estat́ısticas
Agŕıcolas, que as quantidades produzidas. A produção pecuária estimada não regista qualquer
variação em nenhum destes cenários.

Os resultados do modelo desenhado para medir os efeitos da maior abertura dos mercados
agŕıcolas na produção, nas áreas ocupadas e no bem estar dos consumidores e dos produtores,
nas condições do modelo base, foi designado por “cenário A-0” e apresentam desvios negativos
importantes da produção de cereais, trigo -4,4%, centeio -14,6%, cevada -33,9% e para -3,3%,
em relação ao modelo base e aos valores publicados pelo Instituto Nacional de Estat́ıstica. A
produção estimada para outros produtos apresenta desvios positivos, girassol 22,5%, tomate
14,7%, batata 3,3%, arroz 2,5% e tabaco 70,6%, em relação ao modelo base e às estat́ısticas. As
culturas plurianuais não registam alterações dignas de nota. As áreas calculadas pelo modelo
não apresentam desvios distintos dos observados para a produção e em relação às mesmas
fontes.

Os resultados do “Cenário A-1” mostram a existência de desvios negativos nas quantidades
produzidas de trigo -67,4%, de centeio -33,2%, de cevada -63,4%, de triticale -14%, de giras-
sol -54% e de feijão -29,4%, em relação ao modelo base. A produção estimada pelo modelo
para outras culturas, como o tabaco 70,9%, o tomate 16,3%, a batata 3,3% e o arroz 4,7%,
apresenta desvios positivos, em relação ao modelo base e às estat́ısticas agŕıcolas. A produção
de alimentos para animais, luzerna, aveiaxv́ıcia e forragens, seleccionadas pelo modelo apre-
sentam também desvios positivos em relação ao modelo base. A amplitude dos desvios em
relação às estat́ısticas oficiais não se afasta muito dos valores observados em relação ao modelo
base. A produção de culturas plurianuais, estimada por este modelo, não manifesta tendência
clara para se modificar em relação ao modelo do cenário I. A terra utilizada nas culturas se-
leccionadas por este modelo apresenta desvios, em relação aos resultados do modelo base e às
estat́ısticas, proporcionais aos verificados para a produção.

Os resultados dos cenários A-II, A-III e A-IV apresentam a mesma tendência referida
para o cenário A-I. As diferenças dignas de nota referem-se aos valores absolutos dos desvios
calculados entre as estimativas de cada um dos modelos e os do modelo base e das estat́ısticas.
Os produtos em que, na situação observada pelo modelo, há vantagem comparativa o modelo
selecciona maiores produções. Caso contrário reduz a produção ou suprime-a.

A produção animal também não registou nenhuma variação em relação ao modelo base em
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Quadro 1: Desvios observados entre as simulações e o modelo base.

Modelos Excedente do Excedente do Soma dos
Consumidor Produtor Excedentes

Modelo Base (a) 4.952 1.369 6.321

Cenário I -8,5% -9,2% -8,7%

Cenário II -0,2% 0,3% -0,1%

Cenário III -7,0% -12,6% -8,2%

Cenário IV -8,4% -9,9% -8,8%

Fonte: Resultados do Modelo
Nota: (a) Valores em 106 Euros

nenhum dos cenários, como se tinha verificado nas simulações sem alteração das condições do
mercado, facto que resulta da estrutura do modelo utilizado neste trabalho e é apontado como
um dos seus pontos fracos.

4.4 Efeitos no bem-estar dos consumidores e dos produtores

A função objectivo de cada um dos modelos, constrúıdos para simular os cenários propostos,
calculou o valor óptimo da soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor.
Teoricamente, estes valores podem ser utilizados para quantificar as variações no bem-estar
originadas por uma medida de poĺıtica agŕıcola ou alguma alteração ocorrida nos mercados.

Estes resultados apresentam limitações que resultam da avaliação aos preços correntes
estimados pelo modelo e devem ser interpretados como indicadores da tendência dos efeitos
provocados no quadro de cada um dos cenários simulados. A comparação destes resultados,
com os valores simulados pelo modelo base, permite avaliar as variações produzidas no bem-
estar social e identificar qual dos agentes económicos obteve o maior ganho ou sofreu a maior
perda. Os Quadros 1 e 2 apresentam os desvios percentuais calculados entre os resultados
gerados pelo modelo base e os resultados obtidos pelas simulações efectuadas.

O Quadro 1 resultou da comparação entre os valores dos agregados excedente do consumi-
dor, excedente do produtor e do excedente total estimado por cada um dos modelos constrúıdos
para simular a respectiva poĺıtica e os valores daqueles agregados estimados pelo modelo base.
A análise destes resultados permite observar que todos os cenários penalizam os dois agrega-
dos. O “Cenário II” é o menos penalizante para os consumidores e o pior é o “Cenário I”.
Os produtores aumentam os ganhos com o “Cenário II” e são altamente penalizados com o
“Cenário III”.

A redução a zero do subśıdio, co-financiado pelo Estado português à comercialização dos
cereais (Cenário I), é esperada e não parece estarem reunidas as condições para a sua rene-
gociação, uma vez que consta do programa de aproximação dos preços internos aos preços
comunitários, no âmbito da abertura ao mercado comunitário em 1 de Janeiro de 1993, apesar
dos efeitos serem produzidos gradualmente pelas reduções anuais. Neste cenário, compara-se
a situação observada em 1994 e a estimada sem esta ajuda. Segundo este modelo, a extinção
da ajuda à comercialização dos cereais terá efeitos negativos no bem-estar geral dos consum-
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Quadro 2: Desvios observados entre as simulações do objectivo 2 e o modelo base.

Modelo vs Excedente do Excedente do Soma dos
Cenários c/g∆Comércio Consumidor Produtor Excedentes

Modelo Base c/g∆Comércio 3,1% -8,1% 0,7%

Cenário I- c/ ∆Comércio -6,9% -12,9% -8,2%

Cenário II – c/ ∆Comércio 3,0% -8,3% 0,5%

Cenário III - c/ ∆Comércio 3,2% -8,7% 0,7%

Cenário IV - c/ ∆Comércio -7,0% -12,6% -8,2%

Fonte: Resultados do Modelo

Quadro 3: Desvios entre as simulações dos objectivos 1 e 2.

Modelo Excedente do Excedente do Soma dos
Consumidor Produtor Excedentes

Modelo Base vs g∆Comércio 3,1% -8,1% 0,7%

Cenário I- vs ∆Comércio 1,9% -4,0% 0,6%

Cenário II vs ∆Comércio 3,3% -8,6% 0,7%

Cenário III vs ∆Comércio 11,0% 4,5% 9,7%

Cenário IV vs ∆Comércio 1,6% -3,1% 0,6%

Fonte: Resultados do Modelo

idores e dos produtores. A variação negativa do agregado total é de -8,7%, mas o efeito será
mais penalizante para os produtores com -9,2% do que para os consumidores com -8,5%. No
que respeita aos outros cenários, verifica-se que, se não forem negociadas algumas ajudas es-
pećıficas aos produtos mediterrânicos e algumas medidas de natureza ambiental, as medidas da
nova Poĺıtica Agŕıcola Comum vão contribuir para a redução do rendimento do sector agŕıcola
português e do bem-estar dos consumidores e produtores, segundo os resultados deste modelo.

O Quadro 2 estabelece a comparação entre o valor dos excedentes do consumidor e do
produtor, calculados por cada um dos modelos constrúıdos para simular os cenários referidos
neste trabalho. A análise destes resultados permite verificar que o aumento da concorrência
nos mercados dos produtos agŕıcolas produz ganhos no bem-estar em 0,7% nos cenários I e III
em 0,5% no cenário II, em relação ao modelo base, enquanto na segunda e na última situação
se registam perdas de 8,2% naquele agregado. Em relação aos cenários do segundo objectivo
deste trabalho observam-se alguns ganhos quantificáveis pela comparação entre os quadros 1
e 2.

O quadro 3 permite verificar que se registam ganhos de bem-estar, em todos os cenários.
O cenário III é aquele em se observam os maiores ganhos de bem-estar de 9,7%, com 11,0%
para o excedente do consumidor, e o único em que se observa um acréscimo no excedente dos
produtores de 4,5%. Os cenários em que se observa a maior variação negativa no excedente do
produtor com -8,6% são o segundo e o correspondente ao modelo base com -8,1% (Quadro 3).

A análise destes resultados, em valores absolutos, revela que o aumento das trocas provoca
um ganho, em todos os cenários, no excedente do consumidor e, no terceiro cenário, apesar do
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aumento da pressão concorrencial, o excedente do produtor regista também um acréscimo, em
relação ao mesmo cenário inicial. Em termos globais, a soma do excedente do consumidor e do
excedente do produtor é aumentada em todos os cenários se aumentarem as trocas comerciais,
sendo o consumidor beneficiado em todos eles.

5 Conclusões, limitações e sugestões

Este estudo analisa os efeitos de algumas medidas da Agenda 2000, do aumento da concorrência
nos mercados agŕıcolas, das trocas comerciais motivados pelo alargamento a Leste da União
Europeia e pelo abaixamento das barreiras aduaneiras na sequência da negociação do General
Agreement on Tariffs and Trade no sector agŕıcola português. O problema estudado neste tra-
balho aborda a quebra do rendimento dos agricultores portugueses determinada pela aplicação
da Agenda 2000 e de uma maior liberalização dos mercados agŕıcolas.

Este estudo desenvolve um modelo sectorial de programação matemática em condições de
risco, para avaliar os efeitos das poĺıticas agŕıcolas alternativas e das futuras condições de
mercado na produção do sector agŕıcola, na área cultivada, no consumo e nos excedentes do
consumidor e do produtor e pretende atingir dois objectivos. O primeiro é calcular os efeitos
da extinção gradual das ajudas à comercialização dos cereais, iniciada em 1993, e das novas
medidas de poĺıtica agŕıcola propostas pela Comissão Europeia, no âmbito da Agenda 2000, na
produção do sector agŕıcola, na superf́ıcie agŕıcola utilizada, no consumo e nos excedentes do
consumidor e do produtor. O segundo é medir os efeitos do aumento da pressão concorrencial
nos mercados agŕıcolas e do aumento das trocas comerciais, resultante do alargamento a Leste
da União Europeia e da maior abertura esperada dos mercados agŕıcolas, naquelas variáveis e
agregados macroeconómicos.

A comparação dos valores dos excedentes do consumidor e do produtor, proporcionados
por cada um dos cenários alternativos com os gerados pelo modelo base, permite concluir que
apenas o aumento das trocas comerciais proporciona, no modelo base e nos modelos constrúıdos
para simular os cenários I e III, um magro ganho no excedente do consumidor. O excedente
do produtor sofre, em todos os cenários, quebras em relação ao modelo de 1994. Este último
agregado é um bom indicador da evolução do rendimento dos agricultores portugueses e mostra
que, se não forem institúıdas poĺıticas agŕıcolas destinadas a apoiar os produtos mediterrânicos,
os rendimentos dos agricultores continuarão a diminuir. Estes resultados mostram que as
medidas propostas pela Comissão Europeia na “Agenda 2000” continuam a penalizar, segundo
este modelo, a agricultura portuguesa. Nestas medidas não são acauteladas as especificidades
da agricultura portuguesa, nem o prinćıpio da coesão reclamado pelos agricultores, uma vez
que a qualidade de importador ĺıquido impede Portugal de beneficiar das ajudas da Poĺıtica
Agŕıcola Comum.

Os resultados obtidos com cada um dos modelos permitem concluir que os decréscimos
provocados no rendimento dos agricultores podem ser compensados pela escolha de actividades
agŕıcolas alternativas, de acordo com o modelo utilizado, conforme ficou evidenciado na secção
anterior. Esta conclusão fortalece a tese das ajudas aos produtos mediterrânicos defendida
pelos agricultores portugueses, com o fim de atenuar as injustiças de que o sector agŕıcola
português tem sido v́ıtima. Os resultados obtidos com o modelo utilizado neste trabalho
sugerem ainda que as medidas espećıficas necessárias ao sector agŕıcola devem privilegiar as
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actividades em que o sector tem vantagem comparativa.

A sobrevivência das explorações agŕıcolas depende assim, cada vez mais, das vantagens
comparativas que derivam da produtividade real dos factores de produção, do seu desempenho
e competitividade do que o proteccionismo tradicional das poĺıticas agŕıcolas e comerciais do
passado.

O modelo desenvolvido neste trabalho tem várias limitações. Todavia, pode vir a ser adap-
tado e utilizado em futuras aplicações para avaliar os efeitos de outras poĺıticas agŕıcolas.
As limitações do modelo resultam directamente da qualidade da informação utilizada. A
informação dispońıvel apresenta algumas lacunas e algumas fontes apresentam mesmo dis-
cordância. A falta de dados foi superada com a recolha de informação junto de técnicos
especialistas das Direcções Regionais de Agricultura. Por essa razão, tornou-se dif́ıcil a val-
idação de alguns resultados do modelo, nomeadamente dos preços estimados e dos valores
monetários dos agregados calculados a partir deles.

Além das limitações resultantes da quantidade e da qualidade da informação utilizada,
a estrutura do modelo também tem algumas limitações devido à utilização de funções de
procura lineares e à falta de inclusão das elasticidades cruzadas. A não inclusão das elastici-
dades cruzadas teve reflexos directos na reduzida substituição operada entre as culturas pelo
modelo. O modelo tornar-se-ia mais flex́ıvel e reflectiria as modificações nos preços relativos
se o mercado externo tivesse sido modelado explicitamente e se se atenuassem os limites su-
periores e inferiores impostos nas importações e nas exportações. As tentativas para superar
esta limitação tiveram de ser abandonadas por falta de informação quantitativa dispońıvel.

A disponibilidade de informação substantiva sobre outros produtos hort́ıcolas e florestais
permitiria a inclusão de mais actividades, em especial as da silvicultura e uma maior represen-
tatividade dos vegetais frescos, o que melhorava a aderência do modelo à realidade e aumentava
as suas potencialidades e o rigor das conclusões extráıdas dos seus resultados. A modelação
mais detalhada da pecuária admitia uma maior flexibilização das funções de procura dos pro-
dutos pecuários e permitia relaxar as restrições impostas no modelo as estas actividades devido
às lacunas de dados. A estratégia utilizada para representar as regiões agŕıcolas impediu a
avaliação dos efeitos das diferentes poĺıticas no emprego regional, nas alterações das técnicas
de redução, na produção regional e na ocupação da terra.

As estimativas dos preços representam as limitações mais importantes. Os desvios obser-
vados registam-se nos produtos sujeitos a uma maior intervenção das autoridades adminis-
trativas. Saliente-se ainda a complexidade do regime dos subśıdios da poĺıtica agŕıcola e a
burocracia, que não facilita o acesso à informação sobre as ajudas financeiras dispońıveis, em
pé de igualdade, a todos os agricultores.

Uma outra limitação do modelo resulta da sua natureza. É um modelo de equiĺıbrio parcial
e, como tal, não permite avaliar os efeitos de uma poĺıtica agŕıcola nos outros sectores nem os
efeitos no sector agŕıcola provocados pelas medidas dirigidas a outros sectores da economia.

Aos futuros desenvolvimentos do tema deste trabalho aproveita o conjunto de sugestões
que resulta das limitações referidas. A incorporação das actividades representativas do sector
agŕıcola português, a inclusão das regiões agŕıcolas, a modelação expĺıcita do mercado externo
e a utilização de funções de procura não lineares e a introdução das elasticidades cruzadas da
procura permitirão uma maior aderência do modelo à realidade e a avaliação mais rigorosa
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dos efeitos das poĺıticas agŕıcolas alternativas no sector agŕıcola português.
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Abstract

Any equipment during operation can fail or degrade with time. Therefore, it’s necessary
to act on them to make repair when failure eventually occurs or, to avoid failure occurrence
and their consequences.

The objective of preventive maintenance is to reduce the probability of failure in time
period after maintenance has been applied. Concerning corrective maintenance, the objec-
tive is to reduce the severity of occurrence of breakdowns and to restore systems to normal
operating conditions in short time interval.

This paper, entitled ”Optimal number of spare and optimal interval between overhauls
for equipment group”, seeks a model that allows determining a maintenance policy, which
combines preventive and corrective maintenance in order to minimise maintenance costs.
The proposed maintenance policy will allow to avoid or reduce the consequences of equip-
ment breakdowns on production, trough spare availability; and additionally, to decrease
failure occurrence through regular equipment maintenance.

In many cases, optimisation models are not applied due to lack of data. To enable
the application of the proposed model, a computational application has been developed to
calculate model unknown variables, and moreover it will allow to record data which will
be used for further analysis and, to estimate equipment lifetime failure distribution.

Resumo

Qualquer equipamento em funcionamento pode avariar ou se degradar com o tempo.
É portanto necessário actuar sobre eles para proceder à reparação quando a avaria ocorre
ou para evitar a sua ocorrência e os prejúızos que dáı decorrem.

c© 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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O objectivo da manutenção preventiva é de reduzir a probabilidade de falha no peŕıodo
de tempo após a realização da manutenção. Quanto à manutenção correctiva, o seu ob-
jectivo é de reduzir a severidade da ocorrência das avarias e repor os sistemas nas suas
condições normais de funcionamento no menor intervalo de tempo posśıvel.

O Artigo intitulado ”Determinação do Número Óptimo de Equipamentos de Reserva
e do Peŕıodo óptimo de Revisão para um Conjunto de Equipamentos”, visa encontrar
um modelo que permita determinar uma poĺıtica de manutenção que alie manutenção
preventiva e correctiva, com o objectivo de minimizar os custos de manutenção. A poĺıtica
de manutenção proposta permitirá, por um lado, evitar ou diminuir as consequências das
quebras de produção originadas por avarias, pela existência de equipamentos de reserva; e
por outro lado, reduzir a ocorrência de avarias através da revisão periódica do equipamento.

Em muitos casos, os modelos de optimização não são aplicados devido à falta de dados.
Para facilitar a aplicação do modelo proposto, procedeu-se ao desenvolvimento de uma
aplicação informática que para além de encontrar a solução para as variáveis de decisão
do modelo, permite registar os dados que serão úteis para análise e determinação da lei de
probabilidade de falha dos equipamentos.

Keywords: Reliability, Preventive maintenance, Overhaul, Replacement

Title: Optimal number of spare and optimal interval between overhauls for equipment group

1 Introdução

A ocorrência de avarias provoca a paragem dos equipamentos para um peŕıodo pelo menos
igual ao tempo necessário para proceder à reparação e compromete a execução das tarefas
em curso ou a realizar pelo equipamento avariado, acarretando custos elevados. Quando uma
operação é executada por um conjunto de equipamentos idênticos, isto é, um conjunto de
equipamentos que executam a mesma função, o recurso a máquinas de reserva é geralmente
justificável economicamente. A finalidade destas máquinas é a de substituir equipamentos
avariados, permitindo prosseguir com as tarefas deixadas em curso.

No entanto, possuir máquinas de reserva origina, na maior parte das vezes, custos elevados
tendo de ser ponderados o custo de posse destes equipamentos e a economia resultante da
não diminuição da capacidade de produção do sistema constitúıdo pelo conjunto activo de
equipamentos.

Neste trabalho considera-se ainda a possibilidade de se proceder a revisões periódicas do
equipamento de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de avarias, diminúıdo assim
a necessidade de máquinas de reserva. O objectivo é de propor uma poĺıtica de manutenção
que minimize os custos de manutenção. Foi desenvolvido um modelo que permite determinar
em simultâneo o número óptimo de equipamentos de reserva e o peŕıodo óptimo de revisão.

A função objectivo deste modelo é a minimização dos custos e é aplicável apenas a sistemas
no estado estacionário, estado em que as avarias seguem um Processo Homogéneo de Poisson
(Harold Ascher e Harry Feingold (1984)).

Este documento está organizado da seguinte forma. Na secção 2 apresentam-se algumas
definições e mostra-se a forma como a fiabilidade dos sistemas pode ser aumentada através
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da substituição de componentes. Na secção 3 define-se o estado estacionário dos sistemas e
apresentam-se dois testes de tendência que permitem averiguar se os sistemas se encontram ou
não no estado estacionário. Na secção 4 apresentam-se os pressupostos do modelo, os custos
que constituem a função objectivo, os parâmetros e expressão do modelo. Na secção 5 faz-se
uma breve descrição de uma aplicação informática desenvolvida para encontrar os valores das
variáveis de decisão do modelo. Na secção 6 apresenta-se um exemplo numérico. A secção 7
apresenta as conclusões e a secção 8 indica os trabalhos a desenvolver futuramente.

2 A fiabilidade de sistemas sujeitos a revisões periódicas

Designa-se por sistemas ou equipamentos reparáveis, os equipamentos cuja avaria não implica
o fim da vida; é lhes devolvida a capacidade de funcionamento através de uma reparação que
poderá envolver a substituição de um ou vários componentes. Por sua vez, designa-se por
componentes, os equipamentos não reparáveis economicamente, sendo que a primeira e única
avaria tem por consequência a perda definitiva do componente.

A fiabilidade de um componente pode ser caracterizada pela função de risco h(t). a função
de risco é a probabilidade condicionada do equipamento avariar no intervalo (t, t+∆t] dado que
ainda não avariou até ao instante t (Nancy R. Mann, Ray. E. Schafer e Nozer D. Singpurwalla
(1974)).

Quanto à fiabilidade de um sistema, ela é geralmente caracterizada pela taxa de ocorrência
de falhas. A taxa de ocorrência de falhas ou taxa de avarias de um sistema, denominada por
v(t), é definida como sendo a derivada em ordem ao tempo do número esperado de falhas até
ao instante t. Se N(t) for o número de avarias ocorridas até ao instante t, v(t) será dada pela
seguinte expressão (Harold Ascher e Harry Feingold (1984)):

v(t) = d E[N(t)]
dt

Pode-se considerar que um equipamento reparável é composto por vários componentes que
são substitúıdos quando avariam. A falha de um componente provoca a falha do sistema. O
número esperado de falhas do sistema é assim dependente da frequência das avarias dos com-
ponentes que o compõem, que depende, por sua vez, da função de risco de cada componente,
tal como ilustra a figura 1.

A função de risco de um componente pode ser decrescente, componente 2, constante,
componentes 3 e n, ou crescente, componente 1 e 4. A figura ilustra a ocorrência de avarias
originadas pela falha de diferentes componentes pertencentes a um sistema. Quando um
componente avaria ele é substitúıdo por outro componente idêntico, com a mesma função de
risco.

Se um componente com função de risco crescente for substitúıdo antes de ocorrer a avaria,
a taxa de avarias do sistema diminúı. Os componentes mecânicos são exemplos t́ıpicos de
componentes com função de risco crescente sendo o aumento da função de risco provocado
pelo desgaste do equipamento ocorrido ao longo do tempo.

A taxa de avarias dos sistemas não depende da forma da função de risco dos seus compo-
nentes mas sim do seu valor num determinado instante. Dessa forma, a substituição antes de
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Figura 1: Função de risco e número esperado de falhas de um sistema.

ocorrer a avaria de componentes com função de risco constante, não altera a taxa de avarias
dos sistemas uma vez que, o componente substituto tem uma função de risco com o mesmo
valor do que a do componente substitúıdo. Para os componentes com função de risco crescente,
o novo componente apresenta um valor inferior para a função de risco (ver componente 4 da
figura).

O objectivo das revisões periódicas é substituir componentes com função de risco crescente
antes que ocorra a avaria, provocando assim uma diminuição na taxa de avarias e uma melhoria
na fiabilidade dos sistemas.

3 O estado estacionário dos sistemas

3.1 Definição

Segundo Ascher e Feingold , um sistema está no estado estacionário se para qualquer dois
pontos t > s ≥ 0 e qualquer ∆ > 0, as variáveis aleatórias [N(t) - N(s)] e [N(t + ∆) - N(s +
∆)] são identicamente distribúıdas.

No estado estacionário, a taxa de avarias dos sistemas é constante e o número de falhas do
sistema é modelado por um Processo Homogéneo de Poisson. Segundo o teorema de Drenick
(Harold Ascher e Harry Feingold (1984)), os sistemas encontram-se no estado estacionário após
um longo peŕıodo de funcionamento.
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Os sistemas submetidos a revisões realizadas a intervalos constantes, mantêm uma taxa
de avaria constante independentemente de apresentarem inicialmente tendência crescente na
taxa de avarias; a realização de revisões periódicas elimina praticamente a possibilidade dos
sistemas entrarem na fase de desgaste, fase em que a taxa de avarias aumenta rapidamente.
Os sistemas submetidos a revisões periódicas mantêm-se assim no estado estacionário (M. Xie;
H. Kong e T. N. Goh (2000)).

3.2 Testes de tendência

Para averiguar se um sistema apresenta ou não tendência na taxa de avarias, podem ser
utilizados testes de tendência tal como o teste de Laplace (equação 1) e o teste MIL-HDBK-
189 (equação 2) (Harold Ascher e Harry Feingold (1984)).

A hipótese nula de ambos os testes consiste em considerar a taxa de ocorrência de avarias
constante, isto é, considerar o processo observado como um processo Homogéneo de Poisson.
Se for rejeitada a hipótese nula com uma determinada margem de erro poderemos afirmar que
a taxa não é constante, isto é, o processo observado não é um processo Homogéneo de Poisson,
e que existe tendência nos dados observados.

U =

m−1
∑

i=1

T
i

m−1
−Tm

2

Tm.

√

1
12.(m−1)

(1)

Nas expressões (1) e (2), T1, T2, ...., Tm-1 são os tempos ordenados de falha (ou tempos
cumulados de funcionamento até à avaria) do sistema no intervalo (o, Tm]. A estat́ıstica do
teste de Laplace aproxima-se de uma distribuição Normal estandardizada; a aproximação é
adequada para um ńıvel de significância de 5% e para m ≥ 4.

U =2.
m−1
∑

i=1
ln

(

Tm
Ti

)

(2)

A estat́ıstica do teste MIL-HDBK-189 é distribúıda segundo a distribuição do Qui-quadrado
com 2(m-1) graus de liberdade.

4 O modelo

4.1 Pressupostos do modelo

O modelo assume alguns pressupostos descritos a seguir.

i) O conjunto de equipamentos em serviço e de reserva são equivalentes. Consideram-se
equivalentes, equipamentos que, por um lado, executam a mesma tarefa com a mesma
produtividade e qualidade, e por outro, têm a mesma oportunidade para avariar.
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ii) A capacidade de manutenção é ilimitada. Quando o equipamento avaria, ele é reparado
de imediato. Não se considera a eventual fila de espera que se pode gerar quando a
equipa de manutenção não está dispońıvel.

iii) Os materiais para reparação e revisão estão dispońıveis quando requeridos.

iv) Procede-se à substituição de um equipamento activo por um equipamento de reserva
numa das seguintes situações: o equipamento avariou ou o equipamento completou o
peŕıodo de revisão sem avaria e precisa ser revisto.

v) As revisões ao equipamento, se existirem, são executadas a intervalos constantes, depois
de decorrido um determinado tempo de funcionamento sem avarias, e durante o peŕıodo
de operação do sistema.

vi) As reparações são executadas durante o peŕıodo de operação do sistema.

vii) O tempo gasto na reparação de uma avaria é determińıstico.

viii) O peŕıodo de tempo para execução da revisão é igual ao peŕıodo de tempo gasto na
reparação de uma avaria.

ix) O tempo durante o qual o número de equipamentos em funcionamento se altera não é
suficientemente elevado para que se verifique uma alteração na taxa de avarias.

x) As reparações repõem o sistema num estado equivalente ao imediatamente anterior à
avaria.

4.2 Os custos de Manutenção

Os custos considerados decisivos para escolha da melhor poĺıtica de manutenção foram agru-
pados em quatro categorias por uma questão de simplificação da expressão do modelo: custos
de perda de produção, custos de reparação e de quebra de produção devido à avaria, custos
de revisão e custo de posse relativo aos equipamentos de reserva.

Todos os outros tais como gastos gerais, custo de posse das máquinas em funcionamento
e das ferramentas de trabalho não são considerados por serem independentes da poĺıtica de
manutenção.

– Custos de Perda de Produção devido à falta de equipamento

O custo de perda de produção considera-se relacionado com a falta de equipamento para
substituição durante a reparação de um equipamento que se torne inoperacional devido a uma
avaria.

A falta de uma máquina provoca perdas devido à não produção de produtos, à imobilização
de material em curso de fabricação, à ocupação ineficiente da mão de obra, assim como outras
perdas induzidas tal como, eventualmente, a perda do cliente devido ao não cumprimento do
prazo de entrega.

– Custos de reparação e de quebra de produção devido à avaria

São considerados custos de quebra de produção devido à avaria, os custos originados pelo
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decréscimo de produção e/ou a rejeição de produto por falta de qualidade, situações que
geralmente ocorrem na iminência da avaria.

No momento da avaria, o material ou peça em processamento pode, em certos casos, não
ser recuperável. Dependendo da fase de processamento e do valor acrescentado ao material ou
peça, os custos podem ser elevados. Estes custos são também inclúıdos nesta categoria.

A paragem do equipamento quando ocorre a avaria obriga a que seja efectuado arranque
da máquina de reserva, ou novo arranque da máquina avariada após a reparação. O custo
de arranque é, em muitos casos, bastante elevado e é considerado como um custo de quebra
devido à avaria.

Os custos incorridos para restabelecer a capacidade de funcionamento do sistema, são os
chamados custos de reparação. Incluem-se nestes custos, os custos de aquisição e de posse
de peças de reserva, os custos de aquisição e posse de materiais para reparação e o custo da
mão-de-obra.

– Custos de revisão

Os custos de manutenção ou revisão da máquina são muito semelhantes aos custos de
reparação, envolvendo o custo de materiais, de peças e de mão-de-obra.

Considera-se que as revisões aos sistemas são realizadas durante o tempo de operação e
obrigam à paragem do sistema ao qual se pretende efectuar a revisão. O sistema é substitúıdo
por outro que é imediatamente posto a funcionar. O custo de arranque do novo sistema é
inclúıdo no custo de revisão.

– Custos de Posse

O custo de posse é o custo de manter os sistemas de reserva num determinado espaço e de
eventualmente, proceder a operações de conservação.

Inclui-se também neste grupo, o chamado custo de oportunidade originado pela imobi-
lização do capital e a amortização da máquina.

4.3 Parâmetros e notações

n - número de equipamentos de reserva

L - periodicidade de revisão ou tempo entre revisões sucessivas de um equipamento

nf - número de equipamentos em funcionamento activo

λ - taxa de avarias dos equipamentos activos (nf).

λ2 - taxa de revisão do sistema constitúıdo por nf equipamentos

λ1 - taxa de avarias dos equipamentos activos quando são realizadas revisões periódicas ao
equipamento

T - tempo de reparação/ revisão

y1- número de equipamentos avariados no peŕıodo de reparação/revisão
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y2- número de equipamentos em revisão no peŕıodo de reparação/revisão

H - custo de posse por equipamento de reserva e por unidade de tempo

R - Custo de reparação e de quebra de produção por avaria

Rv - Custo de revisão por equipamento

Cp(x) - Custo de perda de produção devido aos equipamentos em falta (x), por unidade de
tempo. Este custo é definido como uma função em x

x - número de equipamentos em falta no peŕıodo de reparação/revisão

P( y1, λ .T) - probabilidade de existir y1 equipamentos avariados no peŕıodo T

P( y1, λ1 .T) - probabilidade de existir y1 equipamentos avariados no peŕıodo T, quando são
realizadas revisões periódicas

P( y2, λ2 .T) - probabilidade de existir y2 equipamentos em revisão no peŕıodo T

4.4 Expressão do modelo

A função objectivo do modelo é a minimização do custo total cuja expressão foi encontrada
para um peŕıodo equivalente ao peŕıodo de reparação/revisão. O custo total é função do
número de equipamentos de reserva e da taxa de revisão do sistema.

Min C(n,λ2) =
∑

y1

∑

y2

[ Cp(x).T.P (y1, λ1.T ) .P (y2, λ2.T ) ] + H.T.n +
∑

y1

[R.y1.P (y1, λ1.T ) ] +
∑

y2

[ Rv.y2.P (y2, λ2.T ) ]

Sujeito a

λ1 + λ2 = λ 1)

y2 ≤ n 2)

x = 0, se y1+ y2 ≤ n 3)

∨

x = ( y1+ y2) - n, se y1+ y2 > n 4)

A periodicidade de revisão de um equipamento pertencente ao sistema em análise será dada
pela seguinte expressão:

L = −
ln (1 − λ1

λ
)

λ1
.nf



I. Lopes, A. Leitão / Investigação Operacional, 23 (2003) 35-48 43

A primeira parcela da função objectivo diz respeito ao custo de perda de produção. Cp(x) é o
custo de perda de produção por unidade de tempo para x equipamentos em falta. O número
de equipamentos em falta depende do número de equipamentos em reparação (y1) e do número
de equipamentos em revisão (y2) no peŕıodo T, consoante apresentado nas restrições 3) e 4).

O modelo considera que o número de equipamentos avariados (ou número de avarias)
segue um processo homogéneo de Poisson com parâmetro dado por λ1.T; considera ainda que
o número de equipamentos em revisão é também uma variável poissoniana cujo parâmetro da
distribuição é dado por λ2.T.

A segunda parcela da função objectivo consiste no custo de posse, a terceira no custo de
reparação e a quarta e última, no custo de revisão. H, R e Rv são respectivamente o custo de
posse por equipamento de reserva, o custo de reparação e o custo de revisão por equipamento,
por unidade de tempo.

O modelo não permite que sejam realizadas mais do que n revisões em simultâneo (ver
restrição 2) do modelo), sendo n o número de equipamentos de reserva.

5 Aplicação informática

Desenvolveu-se uma aplicação informática que permite registar as datas de avarias de conjuntos
de equipamentos idênticos e, a partir dessas datas, pode verificar se a distribuição de falhas de
qualquer dos conjuntos segue um Processo de Poisson Homogéneo, condição verificada através
dos testes de tendência já referidos: teste de Laplace e teste MIL-HDBK-189. Se a condição
se verificar poderá ser aplicado o modelo desenvolvido, e a taxa de avarias do conjunto será
estimada com base no registo das datas de avarias. É necessário o registo de pelo menos quatro
datas de avarias, caso contrário o segundo teste não poderá ser levado a cabo (ver caṕıtulo 3.2).
Logicamente quanto maior for o número de avarias registadas melhor será a aproximação dos
estat́ısticos de teste à respectiva distribuição. O peŕıodo necessário de observação irá depender,
por um lado, da fiabilidade de cada equipamento e, por outro, do número de equipamentos
em observação.

A aplicação procura a solução óptima para cada caso depois de serem introduzidos, pelo
utilizador, os custos de manutenção. A figura 2 mostra duas das janelas de interface da
aplicação: a primeira consiste no formulário para entrada e consulta de dados sobre peŕıodos
de funcionamento e datas de avarias dos equipamentos, a segunda consiste no formulário que
permite a aplicação do modelo e apresentação dos resultados.

O modelo desenvolvido trata de um conjunto de equipamentos que executam a mesma
tarefa com o mesmo desempenho. Este conjunto de equipamentos foi designado de grupo.
A primeira janela apresentada permite fazer o registo de cada máquina pertencente a um
determinado grupo através da sua referência e designação, indicar as datas de ińıcio e fim dos
peŕıodos de funcionamento e, registar as datas e descrição das avarias assim como a duração
da reparação do equipamento. O registo dos peŕıodos de funcionamentos, datas de avarias e
duração da reparação vão permitir levar a cabo os testes estat́ısticos sendo necessário, para a
sua realização, contabilizar o tempo efectivo de funcionamento entre duas datas. A aplicação
procede ao cálculo do tempo efectivo em dias, tendo em consideração os dias feriados, sábados
e domingos.
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Figura 2: Janelas de interface para entrada e consulta de dados sobre avarias a) e para aplicação do
modelo e apresentação de resultados b).

O cálculo do número de equipamentos de reserva e periodicidade de revisão requer, em
primeiro lugar, a introdução do peŕıodo médio de reparação designado por T. Requer ainda o
custo de reparação e o custo de revisão, o custo de perda de produção e o custo de posse por
unidade de tempo (ver segunda janela apresentada).

O utilizador tem a possibilidade de escolher a unidade de tempo para cada um dos custos
introduzidos: dia, mês ou ano. Tem ainda a possibilidade de escolher a unidade de tempo em
que lhe será apresentada a solução.

Para que as conversões se façam devidamente e de acordo com os peŕıodos de trabalho da
organização onde se insere o sistema, é pedido ao utilizador que introduza: o número de horas
de trabalho por dia e, o número de dias de trabalho por mês e por ano.

A aplicação devolve o peŕıodo óptimo de revisão, o número óptimo de equipamentos de
reserva e o custo total da solução proposta.

6 Exemplo numérico

Considera-se um conjunto de 15 tornos de comando numérico idênticos em funcionamento,
cujo código é TXJ 40S. Dispõe-se do registo das datas de avaria dos tornos para o primeiro
trimestre de 2000, assim como a respectiva duração da reparação e modos de avaria. A figura 3
apresenta um relatório das avarias do grupo em questão, devolvido pela aplicação informática.

Ambos os testes estat́ısticos não revelaram a existência de uma tendência na ocorrência de
avarias para o grupo TXJ 40S.

Teste de Laplace:

Estat́ıstico do teste ⇒ ET = -0,477

Valor de Z da distribuição Normal ⇒ Z0.025 = -1,96

Sendo |ET| < |Z| , a hipótese nula não é rejeitada.
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LISTA DE AVARIAS DA MÁQUINA: TXJ 40S  
 
   
 

 REF.  DATA  TEMPO DE REPARAÇÃO DESCRIÇÃO DA AVARIA  
 MÁQUINA   (dias) 
 
 01.013  04-01-2000   1  Avaria do motoredutor  
   
 01.102  10-01-2000   3  Sistema de lubrificação inoperacional 
  
 01.010  17-01-2000   2,5  Problema no Comando Numérico  
 
 01.114  28-01-2000   1,5  Servomotor danificado  
   
 01.088  07-02-2000   2  Problema no Comando Numérico 
   
 01.003  18-02-2000   1  Servomotor danificado  
   
 01.009  23-02-2000   2  Problema no Comando Numérico  
 
 01.013  14-03-2000   1,5  Servomotor danificado  
  
 01.003  17-03-2000   2  Sistema de lubrificação inoperacional  
 

   01.010  21-03-2000                                2   Sistema de lubrificação inoperacional 

 

Figura 3: Avarias do grupo TXJ 40S.

Teste MIL-HDBK-189:

Estat́ıstico do teste ⇒ ET = 25,163

Valor do Qui-quadrado com 20 graus de liberdade ⇒ χ2
20,0.025= 34,17

Sendo |ET| < |χ2| , a hipótese nula não é rejeitada.

A não rejeição de ambas as hipótese permite considerar que o sistema está no estado
estacionário. Isto possibilita a obtenção de resultados para o número óptimo de equipamentos
de reserva e periodicidade de revisão através dos modelos.

A figura 4 apresenta um relatório dos resultados obtidos para o grupo TXJ 40S, nomeada-
mente: a taxa de avarias do grupo e os valores obtidos para as variáveis de decisão do modelo
(ver campo denominado por “número de equipamentos de reserva (com revisão)”).

O tempo total observado para o grupo TXJ 40S foi de 1 122 dias (ver topo do formulário
do relatório). Sendo 10, o número de avarias verificadas nesse intervalo de tempo, a taxa de
avaria foi estimada da seguinte forma:

∧

λ = 10
1122 .15 = 0, 1337 avarias/dia

Segundo o modelo proposto, será necessário uma máquina de reserva, e proceder a revisões
sempre que um torno funcionar 113 dias sem avariar. O custo total associado a esta poĺıtica
de manutenção é de 2.624,02 euros / mês.

No campo denominado por “número de equipamentos de reserva (sem revisão)” da figura
4 encontram ainda os valores para o número óptimo de equipamentos de reserva e custo total
para uma situação que não prevê a realização de revisões periódicas. Os resultados revelam a
necessidade de se adquirir 2 máquinas de reserva para alcançar o custo mı́nimo de 4 814 euros
/mês, valor muito superior ao encontrado com o modelo proposto.
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 RELATÓRIO       quarta-feira, 7 de Novembro de 2001 
 
 
  
 CÓDIGO DO GRUPO: TXJ 40S 
  
 
    
  DESIGNAÇÃO DO GRUPO: Tornos de Comando Numérico 
    
  Tempo Observado:  1122  dias 
 
  Número de Avarias:  10  
 
  Nº de equip. em funcionamento: 15 
 
  Taxa de Avaria: 0,1336898 avarias/dias 
 
 
 
  
 NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE RESERVA (SEM REVISÃO) 
 
 
 Tempo Médio de Reparação: 2 Dias  
 
  Custos     Resultados encontrados 
  
 
 Custo de Posse por Equipamento: 1.536,00 Euros / Mês   Número Óptimo de Equipamentos: 2   
 
 Custo de Reparação:                         450,00 Euros   Custo Total: 4.814,14 Euros / Mês  
 
 Custo de Perda de Produção*:  3000 * x ^ 2 + 0 Euros / Dia 
 
 
 
 
 NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE RESERVA (COM REVISÃO) 
 
 
 Tempo Médio de Reparação/Revisão:  2 Dias 
 
 Número Máximo de Equipamentos de Reserva: 4 
 
  Custos     Resultados encontrados 
  
 
 Custo de Posse por Equipamento:1.536,00 Euros / Mês   Número Óptimo de Equipamento: 1 
 
 Custo de Reparação:                        450,00 Euros   Período Óptimo de Revisões: 113 dias 
 
 Custo de Revisão:                             350,00 Euros   Custo Total: 2.624,02 Euros / Mês 
 
 Custo de Perda de Produção*:  3000 * x ^ 2 + 0 Euros / Dia 
 
 
 
 * x representa o número de equipamentos em falta           
 

Figura 4: Ficha de resultados do grupo TXJ 40S.
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7 Conclusão

O modelo proposto permite encontrar uma poĺıtica de manutenção que, por um lado, minimiza
os efeitos da ocorrência de avarias através da existência dos equipamentos de reserva e, por
outro lado, reduz a probabilidade de ocorrência das avarias através da revisão periódica do
equipamento.

O modelo desenvolvido é apenas aplicável a sistemas no estado estacionário; sistemas
com tendência crescente ou decrescente na ocorrência de avarias não são contemplados. No
entanto, se um sistema apresentar uma tendência crescente no número de avarias, os modelos
para cálculo de equipamentos de reserva têm pouco interesse uma vez que, nesses casos a acção
a tomar é a de actuar sobre as causas do aumento da taxa e não sobre as consequências. Nas
situações em que a taxa de falhas diminui com o tempo, seria importante determinar o efeito
que essa diminuição provoca no número óptimo de equipamentos de reserva.

Alguns pressupostos do modelo poderiam ser ultrapassados, nomeadamente:

• Capacidade ilimitada da equipa de manutenção.

Se puder ser assegurado um tempo médio de reparação inferior ao tempo médio entre
avarias, não se irá formar fila de espera e o resultado encontrado com o modelo será
perfeitamente aceitável. O tempo médio de reparação pode ser reduzido de forma a ser
inferior ao tempo médio entre avarias, através do aumento da capacidade da equipa de
manutenção.

• Revisões realizadas durante o tempo de serviço do equipamento.

Se existir a possibilidade de realizar as revisões durante o tempo de paragem do equipa-
mento, as máquinas de reserva só serão utilizadas quando se verificar a falha do equipa-
mento. Não haverá perda devido à paragem, nem perda devido ao arranque do equipa-
mento depois das revisões.

Esta situação implica uma pequena modificação no modelo proposto. O número de
equipamentos em falta passa a ser apenas função do número de equipamentos avariados,
o que leva às seguintes alterações no modelo:

- as restrições 3) e 4) alteram-se para:

x = 0, se y1 ≤ n
∨

x = y1- n, se y1 > n

- o custo de perda de produção altera-se para:
∑

y1

[Cp(x).T.P (y1, λ1.T ) ]

8 Trabalhos futuros

Como foi salientado, a aplicação do modelo proposto é limitada a certos sistemas em determi-
nadas condições de funcionamento, seria útil o cálculo do número de equipamentos de reserva
e periodicidade de revisão, nas seguintes situações:
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• para sistemas com tendência na taxa de avaria;

• considerando limitação na capacidade da equipa de manutenção;

• considerando o tempo médio de reparação de um equipamento diferente do tempo médio
de revisão.

O(s) modelo(s) que permitiria(m) calcular tais incógnitas antevê-se que seja(m) dum grau
de complexidade muito superior ao do modelo aqui apresentado. Prevê-se que este trabalho
venha a ser desenvolvido futuramente.
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[1] Harold Ascher; Harry Feingold - Reparable Systems Reliability: modeling, Inference, Misconcep-
tions and their causes - Vol. 7, ed. Dekker, 1984.

[2] M. Xie; H. Kong; T. N. Goh - Exponencial approximation for maintained Weibull distributed
component - Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 6 Issue 4, 2000.

[3] Nancy R. Mann; Ray. E. Schafer; Nozer D. Singpurwalla - Methods for Statistical Analysis of
Reliability and Life Data (cap 4) - ed. Wiley , 1974



L. Rangel et al. / Investigação Operacional, 23 (2003) 49-69 49

Avaliação da Interiorização dos Cursos da

Universidade Federal Fluminense com o Uso

Conjugado dos Métodos UTA e MACBETH
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Abstract

Universidade Federal Fluminense (UFF) was created in the Municipality of Niterói
(State of Rio de Janeiro, Brazil). UFF has being going through a process of covering a
considerable part of the hinterland of the State of Rio de Janeiro in recent years, which is
a result from a policy towards decentralizing higher education. This paper describes that
process, as well as the various activities conducted by UFF in different municipalities of
the State. A multicriteria evaluation of the impact of UFF on each of these municipalities
is performed. The evaluation relies on combining the MACBETH and the UTA methods.

Resumo

A Universidade Federal Fluminense (UFF) foi criada no munićıpio de Niterói (Estado
do Rio de Janeiro, Brasil) e vem passando por um processo de interiorização particular-
mente intenso nos últimos anos, resultado de uma poĺıtica de descentralização do ensino
superior. Este artigo descreve este processo de interiorização e as diversas actividades
realizadas nos munićıpios com presença desta instituição. Além disso, faz uma avaliação
multicritério de como a presença e/ou visibilidade da UFF é sentida em cada munićıpio.
Duas metodologias do Apoio Multicritério à Decisão (MACBETH e UTA) são empre-
gadas na avaliação da interiorização no que diz respeito ao impacto em cada munićıpio. A
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metodologia MACBETH é usada para transformar a avaliação qualitativa de cada critério
(na qual dois dos autores atuam como decisores) em uma avaliação quantitativa. Para a
obtenção do valor global de todas as alternativas pelo método UTA, um conjunto de re-
ferência é ordenado. As faixas de variação para os pesos dos critérios obtidas pelo método
MACBETH são usadas como restrições adicionais para o método UTA, de modo a reduzir
o conjunto de soluções óptimas.

Keywords: Multicriteria Decision Aid – MACBETH – Multiattribute Utility Theory

Title: Evaluation of a Brazilian University Strategy Aided by the Joint Utilization of UTA and MAC-
BETH

1 Introdução

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição de ensino superior com sede
na cidade de Niterói (Estado do Rio de Janeiro, Brasil). Está a passar por um processo de
interiorização, presente desde a sua fundação, mas particularmente intenso nos últimos anos,
resultado de uma poĺıtica de descentralização do ensino superior. A interiorização visa atender
à procura das diversas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro por um ensino público
superior de qualidade.

Com a finalidade de quantificar o impacto da presença da UFF nos munićıpios onde ac-
tua, foi desenvolvida uma variante para o método UTA, que incorpora informações obtidas
do método MACBETH, de forma a melhor reflectir as preferências dos decisores. O uso dos
dois métodos é justificado pela dificuldade dos decisores em concordarem com os coeficientes
de ponderação para cada critério, e pela impossibilidade de ordenar um subconjunto sufi-
cientemente grande de alternativas. Os dois métodos, usados em conjunto, permitem que
as informações relativas à ordenação e à faixa de variação dos pesos complementem-se para
produzir o resultado final.

Na avaliação multicritério, actuaram como decisores dois dos autores que são professores
desta instituição, com amplo conhecimento de sua actuação fora da sede. As alternativas
são os munićıpios em que a UFF tem cursos de graduação e os critérios são a quantidade de
cursos oferecidos, regularidade de acesso, tempo de presença da instituição, instalações e corpo
docente.

Na secção seguinte descreve-se os fundamentos do método UTA. Na secção 3 são abordadas
as modificações no método UTA, além da descrição do método MACBETH. A secção 4 descreve
o caso de estudo e sua estruturação. A implementação do método UTA com restrições aos
pesos e seus resultados são apresentados na secção 5. Seguem-se as conclusões e as referências
bibliográficas.

2 O método UTA

O Método UTA (Utilité Aditive) é um método desenvolvido no âmbito do Apoio Multicritério
à Decisão. Foi proposto por Jacquet-Lagreze e Siskos em 1982. Este método faz a ordenação
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completa de um conjunto discreto de alternativas, a partir da ordenação de um subconjunto
próprio do conjunto original. Para tal, usa um problema de programação linear (PPL) para
estimar as funções de utilidade aditiva não lineares de cada critério presente na análise e a
determinar o valor global de todas as alternativas. O método é vantajoso quando o decisor tem
dificuldade na atribuição de pesos aos critérios, mas consegue avaliar algumas alternativas como
um todo. Apresenta como desvantagem o facto de a solução do PPL conduzir frequentemente
a múltiplas soluções óptimas.

Além da ordenação de um subconjunto das alternativas é necessário conhecer a matriz de
decisão, para que o método UTA possa ser aplicado. Este método assume as bases axiomáticas
da Teoria de Utilidade Multiatributo (Keeney e Raiffa, 1976).

O problema de regressão ordinal tratado pelo Método UTA (Jacquet-Legreze e Siskos,
1982) é assim expresso: “Dada uma estrutura preferência de ordem fraca (φ, ∼), o ajuste
da função de utilidade baseado em critérios múltiplos é obtida de tal modo que a estrutura
de preferência resultante seja tão consistente quanto posśıvel com a estrutura inicial”. Nesta
definição, os śımbolos φ e ∼ significam, respectivamente, preferência estrita e indiferença entre
as alternativas.

Sejam A o conjunto de todas as alternativas e A′ o conjunto referência, ou seja, o conjunto
de alternativas que são ordenadas pelo decisor. No modelo aditivo quando somente um critério
i está envolvido, a preferência entre as alternativas a e b pertencentes ao conjunto A′ pode ser
explicitada segundo as expressões (1a) e (1b) de (1), nas quais um critério i define no conjunto
A′ uma relação binária de pré-ordem (φ,∼); gi (a) e gi (b) representam os desempenhos das
alternativas a e b, respectivamente, em relação ao critério i , (a ser maximizado) (Barba-
Romero e Pomerol, 1997). Se o critério for de minimização deve-se inverter a desigualdade do
segundo membro da expressão (1a).

a � b ⇔ gi (a) > gi (b) (1a)
a ∼ b ⇔ gi (a) = gi (b) (1b)

(1)

Ao considerar-se que o conjunto de referência das alternativas A′ é avaliado por um conjunto
de critérios g = (g1, g2, g3, ..., gn), onde n é o número de critérios e gi é o desempenho no
critério i, a agregação de todos os critérios em um único critério é denominado de função de
utilidade multiatributo e é representado por U (g) = U (g1, g2, g3, ..., gn).

Sendo P a relação de preferência estrita, I a relação de indiferença entre duas alternativas
e g (a) = [g1 (a) , g2 (a) , g3 (a) , ..., gn (a)] a avaliação multicritério da alternativa a, a função de
utilidade U tem as propriedades apresentadas em (2).

U [g (a)] > U [g (b)] ⇔ a P b

U [g (a)] = U [g (b)] ⇔ a I b
(2)

A relação R = P ∪ I define uma ordenação fraca das alternativas em A′.

A equação (3) apresenta uma função de utilidade aditiva, na qual cada termo ui[gi(a)]
representa a utilidade marginal do desempenho gi (a) no critério i para a alternativa a. A
hipótese fundamental que é preciso não esquecer quando se aplica uma função de utilidade
aditiva é a condição de independência mútua entre os critérios em termos de preferência
(Keeney e Raiffa, 1976).

U [g (a)] =
n

∑

i=1

ui[gi(a)] (3)
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Para cada alternativa de A′, a função de utilidade calculada U ′ [g (a)], em função da ordenação
fornecida pelo decisor, difere da verdadeira U [g (a)] de um erro σ (a), segundo a equação (4).

U ′ [g (a)] =
n

∑

i=1

ui[gi(a)] + σ (a) , ∀a ∈ A′ (4)

Ao considerarem-se as relações de preferência e de indiferença (relações (2)), e a função de
utilidade (3), obtêm-se as relações (5). δ é um número real estritamente positivo, tão pequeno
quanto se queira, e tem a finalidade de separar significativamente duas classes da ordenação
fraca R.

U ′ [g (a)] − U ′ [g (b)] ≥ δ ⇔ a P b

U ′ [g (a)] − U ′ [g (b)] = 0 ⇔ a I b
(5)

Ao substituir-se (4) em (5), deduzem-se as relações (6), que representam as restrições devido
à preferência e à indiferença, respeitando-se a transitividade das alternativas.

n
∑

i=1
{ui[gi(a)] − ui[gi(b)]} + σ (a) − σ (b) ≥ δ ⇔ a P b

n
∑

i=1
{ui[gi(a)] − ui[gi(b)]} + σ (a) − σ (b) = 0 ⇔ a I b

(6)

O Método UTA utiliza um modelo matemático representado através de um Problema de Pro-
gramação Linear (PPL) que, além das restrições apresentadas em (6), considera as restrições de
não negatividade das variáveis, monotonicidade lata das funções de utilidade e duas restrições

de normalização (os valores mı́nimos de cada variável são iguais a zero e
n
∑

i=1
ui(g

∗
i ) = 1). A

função objectivo minimiza a soma dos valores absolutos dos erros adicionados às utilidades
de cada alternativa, de modo a não alterar a ordenação definida pelo decisor no conjunto de
referência A′. As variáveis de decisão são os valores que as funções de utilidade assumem em
pontos pré-definidos, além dos erros cujos módulos devem ter a soma minimizada.

O modelo matemático, PPL1, é apresentado em (7). Este modelo descreve o Método UTA
na sua formulação original. Nesta formulação ui [gi (a)] e σ (a) são as variáveis de decisão,
onde ui [gi (a)] é a utilidade marginal do desempenho da alternativa a no critério i e σ (a) é
o valor absoluto do erro associado à utilidade global da alternativa a; P ∗ e I∗ representam
preferência e indiferença no conjunto de referência A′; .si é o valor atribúıdo à diferença da
utilidade marginal de dois pontos consecutivos em cada critério i; ui (gi∗) e ui (g

∗
i ) são os

valores mı́nimo e máximo absolutos da utilidade marginal de cada critério i e ui

[

g
j
i

]

é a

utilidade marginal de um ponto qualquer j (número de pontos definidos pelos decisores) no
critério i.

Min F =
∑

a∈A′

σ (a)

sa

∀a, b ∈ A′2, a P ∗ b ⇔
n
∑

i=1
{ui[gi(a)] − ui[gi(b)]} + σ(a) − σ(b) ≥ δ

∀a, b ∈ A′2, a I∗ b ⇔
n
∑

i=1
{ui[gi(a)] − ui[gi(b)]} + σ(a) − σ(b) = 0

ui(g
j+1
i ) − ui(g

j
i ) ≥ si, ∀i, j

n
∑

i=1
ui(g

∗
i ) = 1

ui (gi∗) = 0, ∀i

ui

(

g
j
i

)

≥ 0, ∀i, j

σ (a) ≥ 0

(7)
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Se o valor da função objectivo for igual a zero, isto significa que o modelo representa per-
feitamente a ordenação proposta pelos decisores. Se for diferente de zero, há alteração na
ordem proposta no conjunto de referência, o que pode significar incoerência na expressão dos
julgamentos por parte dos decisores.

Na grande maioria dos casos, o modelo (7) apresenta uma infinidade de soluções óptimas.
Ou seja, vários valores das variáveis de decisão conduzem a um valor nulo da função objectivo.
Ora, estes valores fornecem os pesos de cada critério que ficam, portanto, indeterminados.
Assim, o cálculo da solução óptima F∗, não significa o final da execução do método UTA. É
necessário um procedimento adicional para decidir qual das soluções óptimas deve ser escolhida.
Este é um procedimento de pós-optimização, que restringe a busca de soluções a uma nova
região viável, representada por um novo poliedro, estritamente contido no poliedro original.
Esta busca é feita através de novos PPLs, que apresentam as mesmas restrições do PPL1
(apresentado em (7)), acrescido de mais uma restrição, mostrada em (8).

F ≤ F ∗ +k (F∗) (8)

A restrição (8) estabelece que Fnão ultrapassa F∗ além de um limite positivo k (F∗), que é
uma fracção muito pequena de F∗. Para cada critério pode-se definir um intervalo de variação
do valor máximo absoluto atingido pela função de utilidade, que são obtidos nos extremos do
novo poliedro. A exploração do novo poliedro pode ser feita com a resolução dois novos PPLs,
um de maximização, PPL2, e outro de minimização PPL3, para a variável que representa o
valor máximo absoluto de cada critério i, que estão sujeitos às mesmas restrições do primeiro
PPL, além da restrição (8).

O Método UTA calcula as médias dos valores das variáveis que definem a função de utilidade
em cada critério. São corridas 2n implementações, sendo n o número de critérios do problema.
Com os valores médios calculados para estas variáveis é posśıvel avaliar o valor global de todas
as alternativas a ∈ A e a função de utilidade de cada critério.

A descrição acima é do método UTA original. Várias alterações ao método, e métodos
com a mesma filosofia mas técnicas diferentes, têm sido propostas. Entre eles podem-se citar
UTASTAR (Siskos e Yannacopoulos, 1985), MINORA (Siskos et al., 1993) e MIIDAS (Siskos
et al., 1999).

No método UTASTAR, duas modificações foram implementadas. A primeira utiliza um
menor número de variáveis, obtidas através de transformações que fazem com que a utilidade
marginal de um determinado ponto definido para um critério seja obtida através da soma das
diferenças das utilidades dos pontos que o antecedem. Este procedimento reduz o conjunto a
uma variável para cada critério presente na análise. A segunda modificação refere-se à avaliação
do valor global das alternativas. São associadas duas variáveis, uma que supervaloriza e outra
que subvaloriza o valor da avaliação, de modo a obter a mesma ordenação, a priori, das
alternativas proposta pelos decisores.

Jacquet-Lagrèze e Siskos (2001) descrevem diversas variantes do método UTA. Cada vari-
ante incorpora diferentes formas da preferência global ou diferentes formas do critério de op-
timização usado na formulação do PPL. Uma análise comparativa entre os diversos métodos
UTA é feita por Beuthe e Scannella (2001).

Nos desenvolvimentos deste artigo, são propostas alterações directamente ao método UTA
na sua formulação original (Jacquet-Lagrèze e Siskos, 1982).
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3 Restrições aos pesos

Os PPLs que descrevem o Método UTA apresentam soluções óptimas múltiplas, isto é, mais
de uma solução representa perfeitamente a ordenação proposta inicialmente pelos decisores.
A escolha de uma das soluções pelo processo de pós-optimização pode acarretar em uma
valorização extrema de um determinado critério em detrimento de outros, situação que pode
não ser bem aceite pelos decisores.

Aqui encontram-se semelhanças com situações ocorridas em problemas abordados pela
Análise Envoltória de Dados (Cooper et al., 2000), quando algumas DMUs atingem a eficiência
com a atribuição de peso nulo a várias variáveis. No âmbito de DEA foi desenvolvida a técnica
de restrições aos pesos para contornar esse problema (Allen et al., 1997). Pretendem-se usar
ideias semelhantes para restringir a flexibilidade de pesos no método UTA, de tal modo que
os pesos calculados representem as opiniões do decisor.

Na maioria dos problemas abordados pelo Apoio Multicritério à Decisão (AMD) os de-
cisores atribuem importâncias diferentes aos diversos critérios. Embora muitos decisores con-
sigam identificar facilmente os critérios mais importantes têm, em muitas situações, extrema
dificuldade em quantificar, ainda que de forma arbitrária, a sua importância relativa.

Muitos métodos do AMD propõem-se a tratar desta dificuldade, podendo citar entre outros
o método AHP (Saaty, 1980) e o método MACBETH (Bana e Costa e Vansnick, 1995, Bana
e Costa e Oliveira, 2002, Bana e Costa et al., 2002, 2001).

O método MACBETH, embora sugira um valor para os pesos, permite aos decisores, ao
contrário do método AHP, escolhe-los dentro de uma faixa de variação. Tal propriedade
torna-o muito útil como um método auxiliar em técnicas que utilizam a programação linear
na determinação dos pesos, como acontece em DEA e no método UTA. Soares de Mello et al.
(2002) [24] propõem o uso do método MACBETH para restringir os pesos no modelo DEA.
Este artigo apresenta uma variação desta técnica para reduzir a ampla margem de variação
dos pesos no método UTA. Gera-se um novo PPL com restrições que definem uma faixa de
variação para os pesos dos critérios, obtidos pelas preferências do decisor e interpretadas por
uma escala no método MACBETH. A alteração no método UTA aqui proposta é uma extensão
da abordagem apresentada por Rangel e Gomes (2001) e por Rangel (2002).

Como são solicitadas informações de dois tipos diferentes ao decisor (ordenação de alterna-
tivas e julgamentos de valor sobre os pesos) pode ocorrer que haja incoerência entre as duas.
Por outro lado, como o conjunto a ser ordenado pode ser menor, diminui-se a possibilidade de
inconsistência decorrentes apenas da ordenação. Em qualquer dos casos, haverá necessidade
de um diálogo entre analista e decisor, num processo de aprendizado mútuo, para compreender
e sanar a incoerência. Já se a incoerência for apenas nos julgamentos de valor relativos aos
pesos, o próprio MACBETH sugere caminhos para tornar os julgamentos coerentes.
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3.1 O Método MACBETH

3.1.1 Aspectos gerais

O método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Tech-
nique) auxilia na resolução de duas questões essenciais (Soares de Mello et al., 2002) [23]:

• Para cada critério, determinar uma função que a cada alternativa faça corresponder um
número real. Esta função deve atribuir números maiores a alternativas com maior atrac-
tividade, de tal forma que a maiores diferenças de atractividade correspondam maiores
diferenças no número real correspondente. É assim constrúıda uma escala cardinal de
valores. Se o valor nulo for atribúıdo a uma alternativa com atractividade zero, obtém-se
uma escala cardinal ratio, ou de razões.

Em alguns casos existe uma forma natural atribuir valores sendo custo de uma mer-
cadoria o exemplo clássico. Em outros casos a avaliação é qualitativa, sendo necessário
transforma-la em quantitativa. Mesmo no caso em que há uma forma natural de atribuir
valores, pode ser desejável o uso do MACBETH: é o caso em que a atractividade de uma
alternativa não guarda relação de proporcionalidade com o valor atribúıdo pela escala
usada.

• Tendo os valores de cada alternativa relativos a cada critério, é necessário agrega-los em
um valor de śıntese através de uma soma ponderada. O problema consiste na atribuição
de coeficientes de ponderação aos vários critérios, respeitando as opiniões dos decisores.
Note-se que, embora os coeficientes de ponderação sejam, tecnicamente, coeficientes de
escala, a expressão “pesos” é normalmente usada para designa-los.

Para o problema de construção da escala cardinal é usado o módulo scores do programa
MACBETH. No método MACBETH, quando ao decisor forem solicitados julgamentos de valor
sobre as acções potenciais (alternativas) em uma determinada situação, ele o fará em termos da
atractividade que sente por esta alternativa. Esta tarefa é definida (Bana e Costa & Vansnick,
1995) como a construção de uma função critério vj , tal que:

• para a, b ∈ A, v(a) > v(b) se e somente se para o avaliador aé mais atractiva
(localmente) que b (a P b);

• qualquer diferença positiva v(a) > v(b) representa numericamente a diferença de valor
entre ae b,com aP bsempre em termos de um ponto de vista fundamental j (PVF j), ou
critério j.

Assim, para a, b, c, d ∈ A com amais atractiva que be cmais atractiva que d, se verifica
que v(a) - v(b) > v(c) - v(d) se e somente se “a diferença de atractividade entre aebé maior
que a diferença de atractividade entre ce d”.

A questão fundamental nesta abordagem é (Bana e Costa e Vansnick, 1995): “Dados os
impactos ij(a) e ij(b) de duas alternativas a e b de A segundo um ponto de vista fundamental
PVF j (critério), sendo a julgada mais atractiva que b, a diferença de atractividade entre a e
b é “indiferente”, “muito fraca”, “fraca”, “moderada”, “forte”, “muito forte” ou “extrema”.
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É introduzida uma escala semântica formada por categorias de diferença de atractividade,
com o objectivo de facilitar a interacção entre o decisor e o analista. O decisor deverá escolher
uma, e somente uma, entre as categorias apresentadas.

Se por um lado, o método MACBETH introduz um intervalo da recta real associado a cada
uma das categorias, por outro lado, este intervalo não é fixado a priori, sendo determinado
simultaneamente com a escala numérica de valor v que está sendo procurada.

Assim, este método liga-se ao problema teórico de representação numérica de semi-ordens
múltiplas por limiares constantes de Doignon (1987), representado por m relações binárias
(P(1), P(2), ..., P(k), ..., P(m)), onde P(k)representa a relação de preferência tanto mais forte
quanto maior ék, dado um critério j.

As preferências são representadas por uma função v e por funções limiares sk: a P(k) b,
sk < v(a) − v(b) < sk+1, ou seja, é posśıvel representar numericamente categorias
semânticas de diferença de atractividade através de um intervalo de números reais.

Não há restrição ao número de categorias semânticas a ser utilizado. No entanto, uma pes-
soa é capaz de avaliar, simultaneamente, um número limitado de classes quando da expressão
de um júızo absoluto de valor, sendo algo em torno de sete factores.

No MACBETH, a expressão dos julgamentos do decisor é feita por uma escala semântica
formada por seis categorias, de dimensão não necessariamente igual:

• C1 diferença de atractividade muito fraca → C1=[s1, s2] e s1=0

• C2 diferença de atractividade fraca → C2=]s2, s3]

• C3 diferença de atractividade moderada → C3=]s3, s4]

• C4 diferença de atractividade forte → C4=]s4, s5]

• C5 diferença de atractividade muito forte → C5=]s5, s6]

• C6 diferença de atractividade extrema → C6=]s6, +[

As categorias são delimitadas por limiares constantes s1, ..., s6, determinados simultaneamente
à obtenção da escala de valor v.

3.1.2 Matriz de júızos de valor

Para facilitar a expressão dos julgamentos absolutos de diferença de atractividade entre os
pares de alternativas é útil a construção de matrizes de júızos de valor. A Figura 1 mostra
a matriz triangular superior constrúıda para cada critério, na qual se supõe que A = {an,
an−1, ..., a1} é o conjunto de nalternativas a avaliar, e que estas estão ordenadas por ordem
decrescente de atractividade an Pan−1 P...Pa1, não existindo indiferença em nenhum caso para
este critério.

Cada elemento xi,j da matriz toma o valor k(k = 1, 2, 3, 4, 5, 6) se o decisor julgar
que a diferença de atractividade do par (ai, aj) pertence à categoria Ck. Estes números não
têm significado matemático; servem apenas como indicadores semânticos de qual categoria de
diferença de atractividade foi atribúıda ao par respectivo.
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a n a n−1 ... ... a 2 a 1

a n x n,n−1 ... ... x n,2 x n,1

a n−1 ... ... x n−1,2 x n−1,1

... ... ... ...

... ... ...

a 2 x 2,1

a 1

Figura 1: Matriz de júızos de valor para avaliação local das acções.

3.1.3 Inconsistência nos julgamentos de valor

Nos casos em que as matrizes de valor são grandes, a avaliação de todas as alternativas de
maneira coerente torna-se dif́ıcil. Nestes casos, é comum o aparecimento de inconsistências
nos julgamentos de valor do decisor.

Há dois tipos de inconsistências: semântica (quando a atribuição de categoria de diferença
de atractividade a um par de alternativas não é logicamente aceitável) e cardinal (se a repre-
sentação dos julgamentos não é posśıvel através de uma escala cardinal dentro dos números
reais). O estudo detalhado das inconsistências está fora do escopo deste artigo, e pode ser
encontrado em Corrêa (1996) e Soares de Mello et al. (2002) [23]. É suficiente referir que o
método possui testes de inconsistência cujo uso em casos reais faz com que os decisores refaçam
seus júızos de valor quando envolvidos em alguma situação de inconsistência.

3.1.4 Formulação matemática

Matematicamente, o método MACBETH é constitúıdo por quatro PPLs sequenciais que re-
alizam a análise de consistência cardinal, a construção da escala de valor cardinal e revelam
fontes de inconsistência. Os primeiro, terceiro e quarto problemas destinam-se a verificar a
existência de inconsistências e sugerir a sua solução. O 2o PPL é responsável pela construção
da escala de valor cardinal que representa o conjunto de julgamentos do decisor. A formulação
desses PPLs pode ser encontrada em Bana e Costa e Vansnick (1995) e Corrêa (1996).

3.1.5 Pesos para os critérios

Para o segundo problema apontado (atribuição de coeficientes de ponderação e construção da
função que conduz ao critério śıntese) utiliza-se o módulo weights do programa MACBETH. Ao
contrário do método AHP que compara a importância dos critérios directamente, o MACBETH
faz a comparação de forma indirecta, ao considerar alternativas fict́ıcias que representam cada
um dos critérios. A alternativa fict́ıcia ai representa o critério j quando apresenta a maior
atractividade em j e a pior em todos os outros critérios. É ainda introduzida uma outra
alternativa, correspondente a um critério artificial, com a pior avaliação em todos os critérios,
com a finalidade de evitar que um critério real tenha peso nulo. A eventual atribuição de
peso zero a um critério relevante violaria o axioma da exaustividade (Roy e Bouyssou, 1993).
Através da comparação da atractividade das alternativas são atribúıdos os pesos aos critérios
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(e a faixa de variação). Os PPLs são semelhantes aos anteriores, exceptuando-se a restrição
de normalização.

A faixa de variação para os pesos obtida pelo método MACBETH fornece as restrições que
serão adicionadas ao método UTA.

3.2 Método UTA com restrições aos pesos

No método UTA original a variação dos pesos é limitada apenas pela ordenação de A’. Não
existe na formulação matemática qualquer restrição expĺıcita aos pesos dos critérios, que têm
assim uma ampla faixa de variação. Para que os valores encontrados estejam de acordo com
as preferências dos decisores, dois limites são impostos ao modelo: um limite superior e um
inferior. Esses valores limites são respeitados pelos modelos através de novas restrições que
são incorporadas aos PPLs citados, gerando novos modelos.

Em vez de impor limites totalmente arbitrários, pode-se usar a propriedade de o problema
da representação numérica de semi-ordens por limiares constantes admitir soluções múltiplas.
Assim, embora o MACBETH sugira um valor para cada peso, na verdade ele fornece um inter-
valo real dentro do qual deve estar o valor do peso. Sejam w+

i e w−
i os limites superior e inferior

do peso do critério icalculados pelo MACBETH a partir dos julgamentos dos decisores. As re-
strições (10a) e (10b) incorporam essa informação e, quando adicionadas ao modelo matemático
PPL1, um novo modelo é obtido, o PPL1’, que possui a mesma função objectivo do PPL1.
Como no método UTA original, a solução do PPL1’ ainda não é a solução final; é necessário
proceder à análise de pós-optimização a fim de determinar os valores médios das variáveis.
Estes valores são obtidos através das implementações dos PPL2’ (Min) e PPL3’(Max), simi-
lares aos da análise de pós-optimização do método UTA, acrescidos das restrições (9). Nestas
formulações ui (gi∗

−) e ui (gi∗
+) são, o menor e o maior valor que o máximo de cada critério

pode assumir.

ui (gi∗
−) ≥ w−

i (10a)
ui (gi∗

+) ≤ w+
i (10b)

(9)

A variante do método UTA é descrita matematicamente através dos PPL1’, PPL2’ e PPL3’.
O conjunto de soluções obtidas através das implementações desses PPLs apresenta soluções
mais próximas das preferências dos decisores do que as do Método UTA original, já que o
conjunto de soluções viáveis é mais restrito devido à inclusão de restrições aos pesos.

4 Caso de estudo

O método UTA modificado será aplicado na avaliação da interiorização dos cursos de graduação
da Universidade Federal Fluminense (UFF). O objectivo é ordenar os munićıpios em função
da maior presença dos cursos da UFF. Uma avaliação que considera a presença total da UFF
(ensino e extensão) foi apresentada por Soares de Mello et al. (2002) [23].

A necessidade de avaliações quantitativas da interiorização da UFF começou a surgir em
1997 quando o exame de ingresso para os seus cursos (concurso vestibular) passou a ser re-
alizado em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Uma agressiva poĺıtica de expansão
do vestibular e, portanto, da imagem da Universidade, foi levada a cabo nesta época, inicial-
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mente sob a coordenação de um dos autores. A execução dessa poĺıtica exigia o progressivo
aumento do número de cidades onde era posśıvel um aluno inscrever-se no vestibular e prestar
os exames. Os primeiros passos desta poĺıtica foram dados em direcções por demais evidentes:
os alvos eram as cidades onde a UFF já oferecia cursos de graduação, e os grandes centros
regionais. No entanto, logo ficou patente a vantagem de dispor de uma ferramenta quantitativa
que apoiasse a decisão das futuras expansões. Um primeiro modelo foi proposto por Soares
de Mello et al. (2001). A análise desse modelo mostrou a necessidade de avaliações comple-
mentares, envolvendo outras vertentes de actuação académica. O estudo a seguir apresentado
é uma contribuição nesse sentido.

4.1 Universidade Federal Fluminense e o processo de interiorização

A UFF foi criada em Dezembro de 1960 a partir da fusão de várias faculdades isoladas do
munićıpio de Niterói, RJ, onde é sua sede. O processo de interiorização começou ainda antes
da sua efectiva criação. Em 1951 tinha sido criada a Escola Fluminense de Engenharia em
Niterói, que viria a ser parte integrante da UFF. Além dos tradicionais cursos de Engenharia
Civil, Eléctrica e Mecânica, a direção da Escola iniciou estudos para a criação do curso de
Engenharia Metalúrgica na cidade de Volta Redonda, sede da Companhia Siderúrgica Nacional
(Cantanhede, 2002). O curso foi criado em Julho de 1961.

Em 1962, foi criado o curso de Serviço Social em Campos dos Goytacazes, que passou a
contar com sede própria em 1975.

No final da década de 1960 e ińıcio da de 1970 a UFF realizou uma expansão não ligada
ao ensino de graduação: incorporou colégio técnicos agŕıcolas no estado do Rio de Janeiro (em
Bom Jesus do Itabapoana e Pinheiral) e uma unidade avançada no estado do Pará (Souza,
2001).

A partir de 1984, através de um convénio com a Prefeitura de Santo António de Pádua,
a UFF começou um projecto de interiorização de cursos de graduação, tendo estabelecido um
curso de licenciatura em Matemática nesta cidade. A criação deste curso só foi posśıvel graças
a um novo modelo de parcerias, onde a UFF entrava com a estrutura académica, o quadro
docente e administrativo. A iniciativa privada entrava com as instalações f́ısicas e o poder
municipal custeava despesas de hospedagem dos docentes, oriundos de outras cidades.

Esta experiência serviu de inspiração para a implantação, no inicio da década de 1990,
de outros cursos em várias cidades. Foi usado um modelo de colaboração com as prefeituras,
onde estas eram responsáveis pelo pagamento da complementação salarial dos professores e pela
disponibilização de instalações. A UFF é responsável pela estrutura académica e pela aquisição
de alguns equipamentos complementares, como laboratórios de informática e bibliotecas. Os
cursos com maior número de experiências de interiorização foram Administração (Itaperuna e
Macaé) e Ciências Contábeis (Miracema e Macaé), com a particularidade de terem curŕıculos
idênticos aos de Niterói. Houve também a implantação de Pedagogia em Angra dos Reis com
modelo administrativo semelhante aos anteriores, mas com modelo académico experimental.
Uma segunda fase de interiorização ocorreu a partir do final da década de 1990. O curso
de Ciências Contábeis criou novas turmas na cidade praiana de Cabo Frio e em São João
de Meriti, munićıpio da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nos mesmos moldes das já
existentes em Macaé e Miracema. Em 2002, o curso de Direito, inaugurou uma turma em
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Figura 2: Distribuição espacial da presença da UFF.

Macaé, em convénio com o governo estadual (Vaz et al., 2002).

Ainda nesta nova fase de interiorização, a escola de Volta Redonda, como reacção ao baixo
número de alunos, busca várias formas de aumentar as suas actividades. No ińıcio da década
de 90 implantou um curso de Mestrado em Engenharia Metalúrgica. Este curso constituiu-se
na primeira experiência de pós-graduação stricto sensu que a UFF realiza fora de Niterói.
Logo em seguida, foi institúıdo um MBA, e o ciclo de expansão da pós-graduação em Volta
Redonda continua com a criação do Doutorado em Engenharia Metalúrgica. Na graduação,
houve a criação do ciclo básico em 1997 (até então o básico era cursado em Niterói), com o
vestibular espećıfico para o curso de Metalurgia (Soares de Mello & Soares de Mello, 2000). A
criação do ciclo básico gera condições para aproveitar a alta industrialização da região e iniciar
os cursos de Engenharia Mecânica e de Produção.

A UFF conta ainda com duas fazendas escola em Cachoeiras de Macacu e Iguaba Grande,
com pouca actividade. A Figura 2 mostra a distribuição espacial da presença da UFF.

4.2 Estruturação do problema: definição de alternativas e critérios

Neste estudo as alternativas são os munićıpios onde funcionam cursos de graduação da UFF.
Os demais munićıpios com presença da UFF não são considerados, já que o objectivo é apenas
avaliar questões relativas ao ensino de graduação. Uma eventual inclusão dos munićıpios onde
não funcionam cursos de graduação ainda levantaria problemas de coerência na famı́lia de
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critérios.

Com o objectivo de analisar a intensidade da actuação da UFF nos munićıpios escolhidos,
foram seleccionados factores que formam uma famı́lia coerente de critérios, no sentido em
que descrevem o problema o melhor posśıvel, são coerentes e não redundantes. Os critérios
adoptados foram:

• Número de cursos: este critério avalia a quantidade de cursos no munićıpio analisado.
Não são feitas considerações subjectivas sobre interesse ou qualidade dos cursos.

• Regularidade do acesso: aqui verifica-se se nos munićıpios onde há cursos o ingresso é
feito de forma regular, ou seja, se em todos os anos há ingresso nos dois semestres. Este
critério fornece uma indicação da estabilidade do curso ou se este apresenta problemas
de funcionamento. Para o cálculo da regularidade foram considerados os acessos nos
últimos 5 anos.

• Tempo de presença da UFF: este critério é descrito pelo número de anos que a UFF, ou
as unidades que lhe deram origem, está presente no munićıpio considerado, e verifica se
já foi criada uma tradição da universidade na localidade.

• Instalações: é avaliado se as actividades são realizadas em sede própria ou em imóveis
cedidos e/ou compartilhados. Em locais onde a sede é própria, verifica-se se as instalações
atendem plenamente às necessidades da instituição. Onde não há sede própria, a análise
fica sem sentido, pois tudo que existe pode ser considerado provisório. A quantificação
deste critério subjectivo é feita através do MACBETH.

• Corpo docente: neste critério considera-se a existência de professores lotados especifica-
mente e de forma permanente para actividades no munićıpio. Deve-se considerar ainda se
os professores lotados no munićıpio são residentes nas vizinhanças, se percorrem grandes
distâncias no deslocamento ou, ainda, se recebem aux́ılio para hospedagem. Tal como o
critério anterior, este também é quantificado com o uso do MACBETH.

A Tabela 1 mostra a matriz de avaliação para o problema.

5 Implementação do método UTA modificado

Para implementar o método UTA foi solicitado aos decisores que ordenassem algumas das
alternativas de forma global. Os decisores definiram o conjunto de referência A′ = {Niterói,
Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Santo António de Pádua, Angra dos Reis, São João
de Meriti }e a ordenação é aquela em que as alternativas foram escritas no conjunto, sendo
Niterói a mais preferida e São João de Meriti a pior.

Os decisores fizeram, ainda, julgamentos de valor sobre os critérios, que forneceram os
limites de variação para os pesos. A Figura 3 mostra a tela do MACBETH usada para
estabelecer os limites aos pesos.

Após uma primeira implementação, na qual si foi definido como nulo, os valores apresenta-
dos pelo modelo não foram satisfatórios por apresentarem alguns resultados inaceitáveis pelos
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Tabela 1: Matriz de avaliação.

Alternativas (Munićıpios)

Critérios
C1-CUR C2-REG C3-ANO C4-INS C5-DOC

Quantidade Regularidade Anos de Instalação Corpo
de Cursos (%) Presença Docente

Angra dos Reis 1 60 11 10,5 30,8

Cabo Frio 1 50 3 10,5 30,8

Campos dos Goytacazes 1 100 30 57,9 92,3

Itaperuna 1 50 10 10,5 38,5

Macaé 3 50 10 10,5 38,5

Miracema 1 20 10 10,5 30,8

Niterói 44 91 51 100,0 100

São João de Meriti 1 50 1 10,5 30,8

Santo António de Pádua 1 90 19 26,3 53,8

Volta Redonda 3 100 42 68,4 76,9

Figura 3: Tela do MACBETH para estabelecimento dos limites aos pesos dos critérios.
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Tabela 2: Parâmetros definidos para a implementação da variante do método UTA.

Critério
Parâmetros

Valor (Mı́nimo) (gi∗) Valor (Máximo) (g∗i ) α si

C1 – CUR
Quantidade de Cursos

1 44 6 0,01

C2 – REG
Regularidade (%)

50 100 6 0,01

C3 – ANO
Anos de Presença

1 51 6 0,01

C4 – INS
Instalação

10,5 100 6 0,01

C5 – DOC
Corpo Docente

30,8 100 6 0,01

decisores. Em especial as alternativas Macaé e Miracema apareciam com a mesma utilidade
total, o que não fazia sentido.

A Tabela 2 apresenta os parâmetros definidos pelos decisores e que foram usados na 2a

implementação dos modelos (9) e (9). Nesta tabela α representa o número de pontos em que as
funções de utilidades serão definidas e si assumiu o valor de 0,01, o que obriga que as funções
de utilidades sejam estritamente monótonas. A ordenação apresentada por este novo modelo
foi considerada satisfatória.

A Tabela 3 apresenta os valores assumidos por cada variável do modelo, que definem as
funções de utilidade de cada critério e, consequentemente, o valor global de cada alternativa.
A Figura 4 mostra as funções de utilidade para os critérios, para o método UTA modificado
(com restrições aos pesos) e UTA original, e a Tabela 4 apresenta a ordenação das alternativas
segundo seu valor global empregando-se o método UTA modificado.

As diferenças nas funções utilidade observadas na Figura 4 evidenciam algumas das vanta-
gens do método UTA modificado. Em especial a função utilidade para o critério “quantidade
de cursos” apresenta um comportamento bem mais realista quando são incorporadas as re-
strições aos pesos. Sem essas restrições, a utilidade de qualquer número pequeno de cursos é
quase zero, havendo um brusco aumento de utilidade quando se passa dos 3 cursos de Macaé
e Volta Redonda para os vários de Niterói. Claramente isso não corresponde à percepção dos
habitantes locais. A criação do primeiro curso numa cidade tem um impacto enorme e não
pode ter uma utilidade quase nula. A criação de eventuais segundos e terceiros cursos já não
desperta tanto entusiasmo e, por isso, é natural que haja um patamar de utilidade quase con-
stante nessa faixa. Quando o número de cursos cresce muito, passa a haver a presença de toda
a estrutura universitária, o que gera uma utilidade bem maior. O comportamento que acabou
de ser descrito é exactamente o que se observa na função utilidade, quando são consideradas
as restrições aos pesos.

Através das utilidades globais das alternativas, identificam-se as classes de actuação na
interiorização da UFF. Niterói , por si só, constitui uma classe. Volta Redonda e Campos
dos Goytacazes apresentam-se como a segunda classe, seguidos de Santo António de Pádua e
Macaé. Os demais munićıpios constituem a quarta, e última, classe. A Figura 5 representa a
distribuição espacial destas classes.
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Tabela 3: Resultados do PPL1’ e da análise de pós-optimização.

Critérios Variáveis PPL1’ Análise de
(F∗ = 0) Pós-Otimização

C1

U11 0,000 0,000
U12 0,010 0,168
U13 0,020 0,178
U14 0,030 0,220
U15 0,040 0,262
U16 0,441 0,382

C2

U21 0,000 0,000
U22 0,010 0,010
U23 0,020 0,020
U24 0,030 0,030
U25 0,040 0,066
U26 0,281 0,288

C3

U31 0,000 0,000
U32 0,010 0,010
U33 0,020 0,020
U34 0,030 0,030
U35 0,051 0,062
U36 0,061 0,077

C4

U41 0,000 0,000
U42 0,010 0,010
U43 0,020 0,033
U44 0,030 0,133
U45 0,040 0,154
U46 0,167 0,189

C5

U51 0,000 0,000
U52 0,010 0,010
U53 0,020 0,020
U54 0,030 0,045
U55 0,040 0,055
U56 0,050 0,065

Tabela 4: Ordenação das alternativas segundo seu valor global.

Alternativa Valor Global

Niterói 0,801

Volta Redonda 0,596

Campos dos Goytacazes 0,474

Santo Antônio de Pádua 0,115

Macaé 0,096

Itaperuna 0,038

Angra dos Reis 0,020

Miracema 0,010

Cabo Frio 0,003

São João de Meriti 0,000
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Figura 4: Funções de utilidade para os critérios.
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Figura 5: Distribuição espacial das classes de actuação na interiorização da UFF no estado do Rio de
Janeiro.
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6 Conclusões

O emprego conjunto dos métodos UTA e MACBETH permitiu a avaliação da interiorização
dos cursos da UFF. Apesar de os decisores não terem sido capazes de fornecer informação
suficiente para cada um dos métodos isoladamente (seja fornecer os pesos exactos dentro
da faixa determinada pelo MACBETH, seja ordenar um conjunto suficientemente grande de
alternativas para o que UTA gere resultados precisos), foi posśıvel obter resultados fiáveis a
partir da conjugação destes métodos.

Alguns resultados foram, à primeira vista, surpreendentes. Em especial, o facto de Cabo
Frio ter apresentado uma utilidade global menor que Miracema. A surpresa deve-se a que a
presença da UFF em Miracema é muito inconstante, com vários boatos (nunca confirmados)
de que a actividade da instituição no munićıpio seria encerrada. No entanto, o tempo de
actuação da UFF em Miracema é muito maior que em Cabo Frio. Isto acaba por justificar o
resultado apresentado, já que está estabelecida uma tradição no local.

O facto de a ordenação obtida ser a mesma que obter-se-ia com o uso do método UTA origi-
nal não retira a validade do método apresentado. Três considerações justificam esta afirmação:

1. Esta coincidência na ordenação foi uma particularidade do caso estudado. Em outros
problemas nada garante que este facto seja repetido.

2. Embora a ordenação seja a mesma, os valores das utilidades aditivas são diferentes. Esta
diferença é fundamental quando deseja-se estabelecer uma escala quantitativa. Com
efeito, não basta saber em quais cidades é maior a presença da UFF, importa saber o
quanto maior. Acrescente-se ainda a possibilidade de divisão em classes de actuação,
bastante evidente com os valores obtidos, mas que seria bem menos imediata de fazer
com os valores gerados pelo método original.

3. Como foi mostrado, as funções utilidade neste caso reflectem de forma mais acurada a
real percepção do decisor. Embora tenha sido examinado apenas o caso mais flagrante
(número de cursos), a afirmativa permanece válida para os outros critérios.

Em qualquer caso de estudo real, importa saber que usos terão os resultados. Foi mostrado
que este estudo veio complementar outros estudos iniciados por uma necessidade de um dos
autores. Entretanto, este autor já não ocupa o cargo que necessitaria do uso destes resulta-
dos. Assim, a divulgação deste artigo na Universidade Federal Fluminense poderá apresentar,
actualmente, apenas vantagens didácticas. Pode contribuir para ajudar a construir uma cul-
tura de avaliação quantitativa, hoje quase que totalmente inexistente, em particular, se forem
usados na divulgação meios visualmente mais atractivos que o mero texto escrito em preto e
branco. O uso de Sistemas de Informação Geográfica pode facilitar a compreensão e aceitação
dos resultados. Para um bom uso do SIG é fundamental a divisão em classes, mais fácil de visu-
alizar que a simples ordenação, em especial quando as alternativas avaliadas são espacialmente
distribúıdas (Gomes et al., 2002).

Há que se referir que o estudo não termina com este artigo. Por um lado, outras vertentes de
avaliação são necessárias. Podem-se citar avaliações que contemplem a questão financeira, ac-
tividades de pós-graduação e outros aspectos da vida universitária. Por outro lado, a dinâmica
da interiorização impede que estes resultados sejam considerados estáticos. Basta citar que,
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já para 2003, a UFF prevê a abertura de mais dois cursos na sede, um de Ciências Contábeis
em Arraial do Cabo, outro de Serviço Social em Bom Jesus do Itabapoana e deve, mais uma
vez, suspender temporariamente a oferta de vagas para o curso de Ciências Contábeis em
Miracema.

Finalmente, do ponto de vista matemático, a adição de novas restrições a um problema
de múltiplas soluções sempre contribui para diminuir a incerteza sobre a escolha de uma das
soluções.
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EdUFF (2002).

[9] Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with
Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publishers, USA
(2000).
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Brasileiro de Pesquisa Operacional – XXXIII SBPO, Campos do Jordão, SP, Novembro (2001).
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Abstract

In this work we present an algorithm to the unrestricted binary quadratic program. This
approach combines genetic operators with greedy and heuristic procedures. We started
from a genetic based algorithm and replaced the random mutation by a greedy procedure
based on each variable contribution to the objective function. We also introduced in the
genetic population an individual obtained by a heuristic that finds a local star minimum
point. Computational experience with a set of test-problems, known from literature, is
reported and analysed. Our results are quite promising.

Keywords: Quadratic 0-1 programming, Genetic Algorithms, Hybrid Algorithms

1 Introduction

This work presents a genetic based algorithm for the unrestricted binary quadratic program
(QP 0-1):

max f (x) = xt A x

x ∈ {0, 1}n (1)

Since binary quadratic problems with an explicit linear component in the objective function
can always be transformed in (1) we adopt this form, without loss of generality. We also
consider A a symmetric matrix as any unsymmetric problem can be easily converted to this
form.

This problem, known to be NP-hard [ 3 ], is very interesting since it arises in a large
number of applications. Some of the QP 0-1 applications referred in literature deal with
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capital budget and financial analysis problems [ 9 ], CAD problems [ 7 ], message traffic
management problems [ 2 ] and machine scheduling problems [ 1 ]. Also some difficult graph
problems ( like the maximum clique problem) can be formulated and solved as a quadratic 0-1
programming problem [ 11 ].

The main purpose of this work is to combine the reasoning of genetic algorithms with greedy
procedures and heuristic approaches in an algorithm for the QP 0-1, and study its behaviour.
We describe our hybrid algorithm, in section 2. We present and analyse the computational
results on a set of test problems known from literature, in section 3. Conclusions and final
remarks are in section 4.

2 Algorithm implementation

In a genetic algorithm it is necessary to generate the individuals of the initial population
accordingly to the codification that will be used. In each iteration selection, crossover and
mutation operators are usually applied.

2.1 Initial population

In the QP 0-1, as it is well known, variables whose partial derivatives have fixed sign in the
unitary hypercube can be fixed either to 0 or 1 according to that sign. Let,

mi ≤
∂f(x)

∂xi
≤ Mi , for i = 1, ..., n

where the mi and Mi values computed as:

mi = 2
n
∑

j=1
j 6=i

a−ij + aii and Mi = 2
n
∑

j=1
j 6=i

a+
ij + aii (2)

with

a+
ij = max {0, aij} and a−ij = min {0, aij} ,

provide narrow bounds.

So, we have an easy way to fix variables according to:

mi ≥ 0 ⇒ x∗
i = 1; (3)

Mi ≤ 0 ⇒ x∗
i = 0. (4)
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Table 1: Sample of a 10 individual population.

Individual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
fit 1,78 0,89 1,33 0,22 2,00 0,44 0,00 1,56 1,11 0,67

Table 2: Sample of the Stochastic Universal Sampling selection.

roulette 1,78 2,67 4,00 4,22 6,22 6,66 6,66 8,22 9,33 10,00
pointers 0,4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4
selected 1 1 2 3 5 5 6 8 9 10

In order to reduce the problem size, this process of definitively fix some variables is initially
performed.

So instead of representing each individual by a binary array of length n, we used a binary
array of length l, with l equal to the number of the remaining free variables (l ≤ n). For
instance, considering a 10 variables problem we could have:

fixed variables [ 1 0 0 1 ]
variables indices [ 2 3 7 9 | 1 4 5 6 8 10 ]
individual i [ 0 0 1 1 1 0 ]

To obtain the initial population, with dimension Pop, we randomly generate Pop binary
arrays of length l. We denote each individual by xi , i = 1, ..., Pop, and its objective value is

f
(

xi
)

=
n
∑

j=1

aj j xi
j + 2

n
∑

j=1

n
∑

k=j+1

aj k xi
j xi

k (5)

The population is sorted in non increasing order by the objective values and the individuals
fitness are assigned according to their ranking, rank (i), in population, as follows:

fit
(

xi
)

= 2 −
2 rank (i)

Pop − 1
, i = 1, ..., Pop (6)

with 0 ≤ rank (i) ≤ Pop − 1. This way the relative fitness of the best individual will be 2

and
Pop
∑

i=1
fit

(

xi
)

= Pop.

2.2 Selection and crossover

Individuals are selected by Stochastic Universal Sampling (SUS), which may be seen as the
result of spinning a roulette wheel with slots proportional in width to the fitness of the indi-
viduals in the population, using multiple equally spaced pointers. So we construct the roulette
wheel according to

roulette (0) = 0 ,

roulette (i) = roulette (i − 1) + fit
(

xi
)

, i = 1, ..., Pop
(7)

Next we randomly generate a number in [0, 1] and successively add 1 to form pointers. For
instance, considering a 10 individual population with the fitness values of table 1 we would
obtain the roulette, pointers and select individuals of table 2, supposing that 0.4 was the
number randomly generated in [0, 1].

In order to combine the selected individuals we apply single-point crossover to individuals
pairs. The pairs are randomly formed with different selected individuals.
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2.3 Greedy procedure as a mutation operator

Afterwards, a new mutation operator is applied. It consists in a greedy procedure, based on
the increment a variable will bring to the objective function if its value is changed (0 to 1 or
1 to 0). So, for each individual xi , i = 1, ..., Pop, this procedure acts as follows:

(i) Compute

sj =

n
∑

k = 1
k 6= j

aj k xi
k + aj j , j = 1, ..., l

(ii) Order sj , j = 1, ..., l, by its absolute values in a non-increasing way.

Let perm contain the ordered variables indices.

(iii) for k = 1 to l do

if sperm(k) > 0 ∧ xi
perm(k) = 0

then xi
perm(k) = 1 if it improves the objective value

if sperm(k) < 0 ∧ xi
perm(k) = 1

then xi
perm(k) = 0 if it improves the objective value.

For instance, consider the following quadratic form matrix

A =









−1 −1 1 −1
−1 1 0 1

1 0 1 0
−1 1 0 0









Applying (2), (3) and (4) to A we fix x3 = 1. Consider, for example, the individual xi =
[1 0 1], then the correspondent solution is (1, 0, 1, 1) with objective value equal to 0.

Applying mutation operator as defined we obtain:

s1 = −1, s2 = 1 and s4 = − 1

and

s1 < 0 , xi
1 = 1 and f (0, 0, 1, 1) = 1 ⇒ xi

1 = 0

s2 > 0 , xi
2 = 0 and f (0, 1, 1, 1) = 4 ⇒ xi

2 = 1

s4 < 0 , xi
4 = 1 and f (0, 1, 1, 0) = 2 ⇒ xi

4 = 1

So the individual become xi = [0 1 1] corresponding to (0, 1, 1, 1) solution with f
(

xi
)

= 4.



G. Schütz, F. Pires / Investigação Operacional, 23 (2003) 71-84 75

2.4 A local star minimum point heuristic

In order to introduce some diversification into the population we replace the worst individual
by another obtained with a heuristic method. This is done, only once, after a fixed number
of iterations. We use a heuristic, similar to the one described in Gulati et al (1984), based on
finding a point that is better than all its adjacent points.

This heuristic can be described as follows:

Step 1:

Let

fv = 0, F1 = ∅, F0 = {1, ..., n}, u = (u1, ..., un)t = 0

Step 2:

For i = 1, ..., n

If 2 ui + aii > 0 do

fv = fv + 1

F1 =

{

F1 − { i } , i ∈ F1

F1 ∪ { i } , i ∈ F0

F0 = { 1, ..., n } − F1

ui =







































−















aii +
∑

j ∈ F

j 6= i

ai j















, i ∈ F1

∑

j ∈F

ai j , i ∈ F0

(8)

uk

k 6= i

k ∈ F1

=

{

uk + aik , i ∈ F0

uk − aik , i ∈ F1

uk

k 6= i

k ∈ F0

=

{

uk + aik , i ∈ F1

uk − aik , i ∈ F0
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Step 3:

If fv = 0 then

x̄ such as x̄j =

{

1 , j ∈ F1

0 , j ∈ F0
is a local star minimum point

f (x̄) =
∑

j∈F1

−uj

stop

Else do

fv = 0

go to Step 2

Theorem: The heuristic solution is a local star minimum point, that is,

f (x̄) ≥ f
(

x′
)

, ∀x′ = (x̄1, ..., x̄k−1, 1 − x̄k, x̄k+1, ..., x̄n)

Proof:

This heuristic obtains a solution x̄ = (x̄1, ..., x̄k−1, x̄k, x̄k+1, ..., x̄n) such that 2 ui +
aii ≤ 0 , ∀ i = 1, ..., n, so, replacing ui using (8) it follows that:

aii + 2
∑

j ∈ F

j 6= i

ai j ≥ 0 , i ∈ F1 (9)

aii + 2
∑

j ∈F

ai j ≤ 0 , i ∈ F0 (10)

Then

If x̄k = 1 ⇒ f (x′) = f (x̄) −















akk + 2
∑

j ∈ F

j 6= k

akj















and by (9) we have

f (x̄) ≥ f
(

x′
)

If x̄k = 0 ⇒ f (x′) = f (x̄) +

(

akk + 2
∑

j∈F

akj

)

and by (10) we have

f (x̄) ≥ f
(

x′
)
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2.5 A combined genetic and greedy algorithm

Now, we are able to describe, more formally, our algorithm approach combining genetic oper-
ators with greedy and heuristic procedures. In this algorithm x̃ represents the best solution,
Maxiter contains the number of iterations to perform, α ∈ [0, 1[ gives the fraction of Maxiter
iterations to perform before introducing the heuristic individual and dye represents the smallest
integer greater than y.

Step 1:

Use (2), (3) and (4) to fix variables

Generate Pop × l numbers randomly distributed in [0,1]
obtaining Pop individuals x1, ..., xPop

iteration = 0

Step 2:

Compute f(xi) , i = 1,. . . ,n, using (5)

sol = min
i

f
(

xi
)

x̃ = xi : f
(

xi
)

= sol

Step 3:

Select individuals according to (6) and (7)

Apply single-point crossover to the random formed pairs of selected individuals

New individuals will replace the old ones only if
they produce a better objective function value.

Apply the greedy procedure, described in 2.3, only to the replaced individuals

iteration = iteration + 1

Step 4:

If iteration < Maxiter

If iteration = dα × Maxitere

Replace the worst individual by the heuristic solution described in 2.4

Go to Step 2

Else

Stop
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3 Computational Results

To test our algorithm we made use of a collection of problems retrieved from the Internet
(http://mscmga.ms.ic.ac.uk/jeb/orlib). This collection contains 3 problems sets (“a”, “b” and
“c”) of [ 10 ] and 3 sets (“d”, “e” and “f”) of [ 4 ]. We summarise in table 3 the characteristics
of these problems, except the “f” set as we were not able to execute it in a PC, due to its
problems sizes (500 variables). In fact, in [ 4 ] the authors refer that they had to solve them
in a VAX Alpha 2100 model 300 computer.

Table 4 presents the results for these problems obtained in a 200 Mhz Pentium MMX PC
with 16 MB RAM. In this table column “sol*” gives the optimal solution (underlined), when
known, or the best-published solution. Actually, the best solutions for these problems were
obtained by the very efficient Tabu Search based algorithms of [ 4 ] and [ 5 ], as well as the
evolutionary heuristic presented in [ 8 ].

We also present, in table 4, the local star minimum point heuristic solution obtained to
produce an individual. This individual replaces the worst one after 2/3 of the total number
of iterations. This value of α was chosen in order to produce some diversification. In fact if
this individual is introduced too early, the other individuals will converge to it. We run our
algorithm three times with different population dimensions and number of iterations (Maxiter).
So in table 4 we have 3 “GA (Pop, iterations)” columns. The columns “Time” and “gap”
report, respectively, the total execution times in seconds and

gap =

∣

∣

∣

∣

f (x) − sol∗

sol∗

∣

∣

∣

∣

× 100 .

The best results obtained are in bold.

3.1 Heuristic results

It is possible to see, in table 4, that the local star minimum point heuristic usually performs
quite well, mainly when considering the execution times, which are always less than 0.5 seconds.
Nevertheless, in problems with many local optimums, as it happens with “b” set, this heuristic
obtains poor results.

3.2 Combined genetic and greedy algorithm results

The results show that this approach is very efficient and consistent, obtaining good quality
solutions and reduced execution time, even with an 80 individuals population and 60 iterations.
The best results were obtained for “a”, “b” and “c” problem sets, as it was expected. In fact,
we knew from [ 4 ] that set problems “a”, “b” and “c” were “easy” and only “c” problems
were more time consuming.

For the “difficult” problem sets “d” and “e” the results were not so good. Nevertheless,
when we failed to obtain the best-known solutions the gap was small except in one case, in
each of these sets, where the gap was around 5%.

We cannot compare our execution times with those reported in [ 4 ], since different machines
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Table 3: Summary of problems characteristics.

fixed
off diagonal diagonal > 0 < 0 > 0 < 0 var. (4)

1a 50 0,1 58 48 25 25 156 16
2a 60 0,1 79 84 31 28 222 18
3a 70 0,1 113 110 35 34 292 9
4a 80 0,1 145 159 46 33 383 5
5a 50 0,2 119 112 22 28 281 3
6a 30 0,4 91 83 11 19 204 0
7a 30 0,5 107 104 13 17 241 0
8a 100 0,625 149 155 53 46 403 52
1b 20 1 187 0 0 20 207 0
2b 30 1 429 0 0 30 459 0
3b 40 1 771 0 0 40 811 1
4b 50 1 1208 0 0 50 1258 1
5b 60 1 1751 0 0 60 1811 0
6b 70 1 2388 0 0 70 2458 0
7b 80 1 3125 0 0 80 3205 0
8b 90 1 3962 0 0 90 4052 1
9b 100 1 4902 0 0 100 5002 1
10b 125 1 7663 0 0 125 7788 3
1c 40 0,8 309 316 16 24 665 0
2c 50 0,6 358 405 26 24 813 0
3c 60 0,4 334 367 34 26 761 0
4c 70 0,3 349 371 23 46 789 0
5c 80 0,2 284 357 45 35 721 0
6c 90 0,1 190 210 44 45 489 8
7c 100 0,1 247 248 49 51 595 20
1d 0,1 235 258 49 51 593 4
2d 0,2 516 500 56 44 1116 0
3d 0,3 727 698 48 52 1525 0
4d 0,4 1022 978 43 57 2100 0
5d 0,5 1202 1212 58 41 2513 0
6d 0,6 1478 1470 50 50 3048 0
7d 0,7 1697 1737 43 55 3532 0
8d 0,8 1956 1951 50 50 4007 0
9d 0,9 2203 2143 46 53 4445 0
10d 1 2377 2520 44 55 4996 0
1e 0,1 967 957 88 112 2124 0
2e 0,2 1943 1984 97 103 4127 0
3e 0,3 2959 2891 101 97 6048 0
4e 0,4 3926 3991 85 115 8117 0
5e 0,5 4883 4974 104 94 10055 0

(1) = triangular matrix non zero elements (off diagonal) 
(2) = non zero diagonal elements
(3) = triangular matrix non zero elements 
(4) = number of fixed variables 

200[-100, 100][-50, 50]

[-50, 50] [-75, 75] 100

[-63, 0]

[-100, 100]

matrix generation

[-100, 100]

[0, 100]

[-100, 100][-50, 50]

Probl.  n density total (3)diagonal (2) elements (1)
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Table 4: Genetic based algorithm results.

GA (40 / 35) GA (60 / 40) GA (80 / 60)
sol* f  (x ) gap f  (x ) gap (1) Time f  (x ) gap (1) Time f  (x ) gap (1) Time

1a 3414 3381 0,97 3414 0,00 3 1,8 3414 0,00 3 3,0 3404 0,29 1 5,8
2a 6063 5790 4,50 5986 1,27 11 2,9 5989 1,22 4 5,0 5989 1,22 5 9,5
3a 6037 6035 0,03 6035 0,03 8 3,9 6035 0,03 18 6,8 6037 0,00 13 12,3
4a 8598 7017 18,39 8598 0,00 12 5,1 8530 0,79 8 9,0 8598 0,00 20 14,0
5a 5737 5712 0,44 5712 0,44 6 2,5 5712 0,44 4 4,0 5712 0,44 4 7,7
6a 3980 3980 0,00 3980 0,00 5 1,2 3980 0,00 3 2,0 3980 0,00 5 3,8
7a 4541 4541 0,00 4541 0,00 1 1,2 4541 0,00 2 2,0 4541 0,00 2 4,0
8a 11109 11109 0,00 11109 0,00 24 7,3 11109 0,00 10 12,2 11109 0,00 6 23,6

Average 3,04 0,22 9 3 0,31 7 5 0,24 7 10
1b 133 85 36,09 133 0,00 1 0,3 133 0,00 1 0,6 133 0,00 1 1,0
2b 121 91 24,79 121 0,00 2 0,6 121 0,00 1 0,9 121 0,00 1 1,8
3b 118 102 13,56 118 0,00 1 0,9 118 0,00 1 1,7 118 0,00 1 3,1
4b 129 85 34,11 129 0,00 1 1,4 129 0,00 1 2,4 129 0,00 1 4,4
5b 150 150 0,00 150 0,00 3 2,0 150 0,00 1 3,4 150 0,00 1 6,3
6b 146 88 39,73 146 0,00 30 2,6 146 0,00 26 5,5 146 0,00 24 8,9
7b 160 160 0,00 160 0,00 1 3,6 160 0,00 1 5,8 160 0,00 1 10,6
8b 145 101 30,34 145 0,00 35 4,3 145 0,00 15 6,8 145 0,00 13 12,8
9b 137 75 45,26 137 0,00 3 4,9 137 0,00 3 8,1 137 0,00 3 14,5
10b 154 90 41,56 154 0,00 2 8,4 154 0,00 1 14,0 154 0,00 3 24,8
Average 24,88 0,00 8 3 0,00 5 5 0,00 5 9
1c 5058 5058 0,00 5058 0,00 2 2,3 5058 0,00 4 4,0 5058 0,00 3 7,2
2c 6213 6213 0,00 6213 0,00 6 3,9 6213 0,00 10 6,3 6213 0,00 7 11,9
3c 6665 6649 0,24 6649 0,24 16 4,8 6649 0,24 9 7,9 6649 0,24 11 14,1
4c 7398 7398 0,00 7398 0,00 2 6,0 7398 0,00 2 10,4 7398 0,00 2 18,3
5c 7362 7336 0,35 7336 0,35 13 0,3 7342 0,27 35 12,8 7342 0,27 41 22,1
6c 5824 5805 0,33 5805 0,33 6 6,5 5805 0,33 11 11,2 5805 0,33 12 18,6
7c 7225 7147 1,08 7211 0,19 6 8,2 7211 0,19 10 14,4 7211 0,19 10 24,9

Average 0,29 0,16 7 5 0,15 12 10 0,15 12 17
1d 6333 6077 4,04 6241 1,45 10 10,0 6248 1,34 27 15,8 6248 1,34 23 29,2
2d 6579 6240 5,15 6286 4,45 24 10,6 6240 5,15 11 15,2 6281 4,53 9 28,1
3d 9261 9158 1,11 9247 0,15 24 13,5 9247 0,15 17 22,9 9247 0,15 20 44,6
4d 10727 10684 0,40 10684 0,40 18 15,3 10684 0,40 13 25,2 10684 0,40 16 47,4
5d 11626 11162 3,99 11162 3,99 6 14,7 11390 2,03 18 26,5 11511 0,99 18 48,9
6d 14207 14157 0,35 14157 0,35 16 19,7 14157 0,35 23 35,2 14157 0,35 24 65,0
7d 14476 13969 3,50 13969 3,50 16 20,1 14188 1,99 10 35,6 13969 3,50 11 65,6
8d 16352 16308 0,27 16352 0,00 25 20,8 16352 0,00 30 37,8 16352 0,00 46 65,6
9d 15656 15557 0,63 15557 0,63 9 18,3 15557 0,63 9 31,2 15557 0,63 12 56,4
10d 19102 18391 3,72 18821 1,47 35 25,1 18772 1,73 30 40,1 18391 3,72 26 73,0
Average 2,32 1,64 18 17 1,38 19 29 1,56 21 52
1e 16464 16438 0,16 16464 0,00 29 46 16464 0,00 31 75 16464 0,00 42 144
2e 23395 22880 2,20 23127 1,15 28 69 23020 1,60 33 117 23127 1,15 51 209
3e 25243 23930 5,20 23986 4,98 32 73 23939 5,17 39 132 23930 5,20 31 241
4e 35594 35594 0,00 35594 0,00 20 111 35594 0,00 20 192 35594 0,00 49 429
5e 35154 34761 1,12 34816 0,96 29 102 34816 0,96 31 206 34816 0,96 26 347

Average 1,74 1,42 28 80 1,55 31 144 1,46 40 274

Average 8,09 0,66 13 16,37 0,63 13 29,16 0,65 15 54,51

(1) - number of iterations needed to find the solution

Heurisitc
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Table 5: Summary of table 4 results.

gap time gap time gap time

Best 0 1 0 2 0 4

Average 0,22 3 0,31 5 0,24 10

Worst 1,27 7 1,22 12 1,22 24

Best 0 0 0 1 0 1

Average 0 3 0 5 0 9

Worst 0 8 0 14 0 25

Best 0 0 0 4 0 7

Average 0,16 5 0,15 10 0,15 17

Worst 0,35 8 0,33 14 0,33 25

Best 0 10 0 15 0 28

Average 1,64 15 1,38 29 1,56 52

Worst 4,45 25 5,15 40 4,53 73

Best 0 46 0 75 0 144

Average 1,42 80 1,55 144 1,46 274

Worst 4,98 111 5,17 206 5,2 429

GA (80 / 60)GA (60 / 40)GA (40 / 35)

"e"

Probl.

"a"

"b"

"c"

"d"

were used. The worst case took around 7 minutes and refers to problem “4e” (200 variables
and 8117 non zero elements).

In some of the problems, inserting an individual corresponding to the heuristic solution
does not affect the results as its insertion is done after obtaining the best solution. But, in the
others, when the best solution is not yet found, it brings some diversification to the population
and the algorithm, generally, improves the heuristic solution.

Analysing columns “(1)” we see that our solution is obtained, generally, in few iterations,
so with a smaller number of iterations the solution quality can be maintained, reducing the
computational execution time.

We summarise in table 5 the results and show in figures 1 and 2 the gap and execution
time averages.

We verify that, in average, the best results were obtained with the smallest popula-
tion/iterations, except for set problem “d” where a population equal to 60 and 40 iterations
obtained the best average results. As, in average, using an 80 individuals population and 60
iterations did not bring any improvement, we conclude that, at least, for these problem sets
it is more appropriate to use populations of 40 or 60 individuals.

Figure 2 shows that the average execution times for sets “a”, “b” and “c” are less than 1
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minute. For set “d” the results were not so good but in average they are less than 5 minutes,
which is a quite reasonable execution time for problems of these dimensions.

4 Conclusions

Our combined genetic and greedy approach efficiently found good or optimal solutions to the
QP 0-1. Moreover, the solutions were obtained very quickly even for large problems (200
variables) and large genetic population dimensions.

In this approach we combine genetic ordinary operators, like single point crossover and
stochastic universal sampling selection, with a fast greedy procedure replacing the usual mu-
tation. As in previous computational tests with a similar algorithm with the usual mutation
operator we had achieved worse results (an average gap that was almost 4 times the average
gap obtained now) we can conclude that this greedy procedure contributes, meaningfully, for a
better quality solution and to obtain the best solution earlier. So it also contributes to speedup
the algorithm.

We suppose that the described algorithm approach can be improved using more efficient
heuristic based procedures as genetic operators. The introduction of heuristic individuals, in
the population, a few more times should also improve the results.
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Abstract

A method of determining a lower bound for the graph bisection minimization problem
is described. The bound is valid for weigthed graphs with edge and node weights. The
approach is based on Lagrangian relaxation and was previously used for determining an
upper bound on the independence number of a graph. The determination of the lower
bound is done by solving a quadratic programming problem. A characterization of the
solutions of this problem is proved which allows to approximate the optimal solution of the
graph bisection minimization problem. Some computational experiments are reported.

Keywords: Combinatorial Optimization, Graph Bisection Problem, Quadratic Programming

1 Introduction

The paper deals with the graph bisection minimization problem which is a particular case
of the graph partitioning problem. This problem consists on partitioning the vertices of a
weighted graph into a prescribed number of blocks so as to minimize (or maximize) the weight
of crossing edges. If the required number of blocks is equal to two we obtain the so called
graph bisection problem.

The graph partitioning problem is a well known NP-hard problem that has been successfully
applied to many layout problems such as circuit board design, computer program segmentation
and designing of hardware/software system architectures (see, for example, [5, 16, 20]).

Many heuristic algorithms have been considered for approximately solving the graph parti-
tioning problem. Basically we can distinguish between spectral type methods [7, 8, 16, 25], local
refinement type methods [9, 19], multilevel type methods [13, 18] and other optimization-based
methods [1, 6, 15]. Very recently, following the remarkable paper of Goemans and Williamson
on the max-cut problem [12] (see also [11]), approximation algorithms with performance guar-
antees have been developed for several variants of the graph partitioning problem, namely for
the max bisection and the max k-cut (see [10, 28])

c© 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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In [21] an upper bound on the independence number of a graph computable by quadratic
programming was introduced (see also [22]). This bound was deduced by applying the theory
of Lagrangian duality to a quadratic formulation of the independence set problem. This
procedure is now applied to the graph bisection minimization problem which can be precisely
described as follows.

Let G = (V, E) represents a simple undirected graph where V = {1, . . . , n} denotes the
vertex set and E is the edge set. To each edge ij ∈ E a positive edge-weight p = (pij)ij∈E ∈
IRn×n

+ is associated. The weighted adjacency matrix of G, Ap = [aij ] is defined by setting

aij =

{

pij if ij ∈ E

0 if ij /∈ E.

The weighted degree matrix of G is the diagonal matrix Dp = diag (d1, . . . , dn) , where di =
∑n

j=1 pij is the weighted degree of a node i ∈ V (in the sequel we will denote by diag(v)
the diagonal matrix whose diagonal entries are the components of vector v). The matrix
Lp = Dp−Ap is called the weigthed Laplacian matrix of G. Note that Lp satisfies the following
identity for every vector x ∈ IRn :

xT Lpx =
∑

ij∈E

pij (xi − xj)
2
. (1)

To each vertex i ∈ V a positive node-weight, w = (wi)i∈V ∈ IRn
+, is associated. For S ⊆ V,

w(S) denotes the weighted sum of the vertices belonging to S, i.e., w(S) =
∑

i∈S wi. The
notation Gp,w represents the weigthed graph G with edge and node weights p and w.

Let Gp,w be a weighted graph of order n. The graph bisection minimization problem
on Gp,w (GB for short) consists on determining two disjoint subsets V1 and V2 such that
V1 ∪V2 = V and w(V1)−w(V2) = k, so as the weighted sum of the edges connecting V1 and V2

is minimum. Assigning to each i ∈ V variables xi such that xi = 1 (resp. xi = −1) if i ∈ V1

(resp. if i ∈ V2), the total weight of edges between V1 and V2 is given by
∑

ij∈E pij

(

xi−xj

2

)2
.

Thus GB problem can be stated as the following binary quadratic programming problem:

GB(Gp,w) = min 1
4

∑

ij∈E

pij(xi − xj)
2

s. to wT x = k

x ∈ {−1, 1}n.

Taking into account (1) the GB problem can be written as

GB(Gp,w) = min 1
4xT Lpx

s. to wT x = k

x ∈ {−1, 1}n,

(2)

where GB(Gp,w) denotes its optimum value. The GB problem has been intensively studied
in the literature. The spectral type approach was developed in the seventies by Donath and
Hoffman [3, 4] and Fiedler [7, 8]. Recently these methods have been recovered and developed
[16, 26, 27] and others have been proposed [6, 15].

In this paper a lower bound for the GB problem valid for weigthed graphs with edge and
node weights is proposed. The bound is easily computed by solving a quadratic programming
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problem and, when k = 0 and all node weights are equal to 1, it coincides with the well known
bound of Boppana [2] (see also [24, 27]).

It is also proved that always exist a solution of the quadratic programming problem that
allows to obtain approximate solutions for the GB problem with at least a component equal
to 1 or −1. These approximate solutions can be used in heuristics for approximating the GB
problem optimal solution or in branch and bound algorithms for that problem.

The paper is organized as follows. In section 2 the lower bound for the graph bisection
minimization problem is deduced and compared with the best known bound for the case
where all node weights are equal to 1. Section 3 gives two alternative forms of computing
the proposed bound. The section 4 shows how aproximate solutions of the GB problem with
at least a component equal to 1 or −1 can be obtained. Based on this feature, a simple
heuristic for the GB problem is described. Some computational experiments performed with
this heuristic conclude the paper.

2 The proposed lower bound

Let l ∈ IRn be a vector whose components sum is zero, i.e., such that eT l = 0, where e is the
all ones n × 1 vector. As xT diag(l)x = 0 for x ∈ {−1, 1}n, problem (2) is equivalent to the
following perturbed problem

GB(Gp,w) = min 1
4

[

xT Lpx + xT diag(l)x
]

s. to wT x = k

x ∈ {−1, 1}n

or
GB(Gp,w) = min 1

2xT Hx

s. to wT x = k

x ∈ {−1, 1}n,

(3)

where H = [Lp + diag(l)] /2. This problem is equivalent to the following continuous quadratic
programming problem (e denotes, as before, the all ones n × 1 vector):

GB(Gp,w) = min 1
2xT Hx

s. to wT x = k

xT x = n

−e ≤ x ≤ e.

Consider the restricted Lagrangian dual problem of this last problem, i.e.,

max θ0(v1, v2)
s. to v1, v2 ≥ 0,

where
θ0(v1, v2) = min vT

1 (−e + x) + vT
2 (−e − x) + 1

2xT Hx

s. to wT x = k

xT x = n

or
θ0(v1, v2) = −eT (v1 + v2) + θ1(v1, v2) (4)
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with
θ1(v1, v2) = min (v1 − v2)

T x + 1
2xT Hx

s. to wT x = k

xT x = n.

(5)

Denote by x̄ and w̄ the vectors formed by the last n−1 components of x = (x1, x2, . . . , xn)T

and w = (w1, w2, . . . , wn)T
, respectively. As

wT x = k ⇔ x1 =
k − w̄T x̄

w1

and

xT x = n ⇔ x̄T x̄ +

(

k − w̄T x̄

w1

)2

= n ⇔

x̄T x̄ +
k2

w2
1

− 2
k

w2
1

w̄T x̄ +
(

w̄T x̄
)2 ⇔ x̄T

(

Ī +
w̄w̄T

w2
1

)

x̄ − 2
k

w2
1

w̄T x̄ +
k2

w2
1

= n,

where Ī denotes the identity matrix of order n−1, we can substitute in (5) x1 by
(

k − w̄T x̄
)

/w1

as follows

θ1(v1, v2) = min (v1 − v2)
T

[

k−w̄T x̄
w1

x̄

]

+ 1
2

[

k−w̄T x̄
w1

x̄

]T

H

[

k−w̄T x̄
w1

x̄

]

s. to

x̄T
(

Ī + w̄w̄T

w2
1

)

x̄ − 2 k
w2

1
w̄T x̄ + k2

w2
1

= n

(6)

Therefore, if

a =

[

k/w1

0̄

]

and W =

[

−w̄T /w1

Ī

]

, (7)

where 0̄ represents the subvector of the null vector with exactly n − 1 components, it follows
that

[ (

k − w̄T x̄
)

/w1

x̄

]

= a + Wx̄.

Thus, setting M = W T W = Ī + w̄w̄T

w2
1

, problems (6) and (5) are equivalent to the next problem:

θ1(v1, v2) = min (v1 − v2)
T (a + Wx̄) + 1

2(a + Wx̄)T H(a + Wx̄)
s. to

x̄T Mx̄ − 2 k
w2

1
w̄T x̄ + k2

w2
1

= n.

Consequently,

θ1(v1, v2) = (v1 − v2)
T a +

1

2
aT Ha + θ2(v1, v2), (8)

where
θ2(v1, v2) = min (v1 − v2 + Ha)T Wx̄ + 1

2 x̄T W T HWx̄

s. to

x̄T Mx̄ − 2 k
w2

1
w̄T x̄ + k2

w2
1

= n.
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Let b = k
w2

1
M−1w̄. Substituting x̄ by s̄ + b in the last problem we obtain

θ2(v1, v2) = (v1 − v2 + Ha)T Wb +
1

2
bT W T HWb + θ3(v1, v2) (9)

where
θ3(v1, v2) = min [v1 − v2 + H (a + Wb)]T Ws + 1

2 s̄T W T HWs̄

s. to s̄T Ms̄ = ρ,
(10)

with

ρ = n − k2

w2
1

+ bT Mb =

(

n − k2

wT w

)

, (11)

taking into account that M−1 = Ī − w̄w̄T /wT w.

As M is a positive definite matrix, a non singular J can be found such that M = JT J (for
example, the Cholesky factorization could be performed with this purpose). However, in this
particular case, we can choose J as the following symmetric matrix:

J = Ī +

(√
w̄T w̄ + 1 − 1

w̄T w̄

)

w̄w̄T .

This matrix J will be used in the sequel. Taking into account that s̄T ET Es̄ = (Js̄)T
Js̄,

the substitution of Js̄ by r̄ allows to write (10) as a trust region problem,

θ3(v1, v2) = min [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1r̄ + 1
2 r̄T Qr̄

s. to r̄T r̄ =
(

n − k2

wT w

)

,
(12)

where
Q = J−1W T HWJ−1. (13)

Let
λmin(Q) = λ1(Q) ≤ λ2(Q) ≤ · · · ≤ λn−1(Q) = λmax(Q)

be the eigenvalues of Q. As Q is a symmetric matrix, there exists a set of n − 1 orthonormal
eigenvectors associated with the eigenvalues of Q. They will be represented by u1 . . . , um,

um+1, . . . , un−1, where the first m vectors (m ≤ n − 1) correspond to λmin(Q).

A lemma that gives a lower bound for θ3(v1, v2) will be stated now. To facilitate the
reading, the proof of this lemma is presented in the appendix.

Lemma 1 Let

V =
{

(v1, v2) : v1, v2 ≥ 0 ∧ [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui = 0, ∀i = 1, . . . , m
}

.

Then for any (v1, v2) ∈ V the following inequality is valid:

θ3(v1, v2) ≥
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

− 1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)
.

From this result it follows:
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Theorem 1 Consider the GB problem and let V be defined as in the lemma 1. Then

Φ(l) ≤ GB(Gp,w)

where

Φ(l) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

+
1

2
(a + Wb)T H (a + Wb) + φ∗

and φ∗ is the optimal objective value of the following quadratic programming problem:

φ∗ = max
{

−eT (v1 + v2) + (v1 − v2)
T (a + Wb)

−1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)
: (v1, v2) ∈ V











(14)

Proof. Taking into account (4), (8), (9) and (12) the proof follows immediately using La-
grangian duality and the lemma 1.

This theorem asserts that Φ(l) ≤ GB(Gp,w), for all l such that eT l = 0. Then

max
l : eT l=0

Φ(l) (15)

constitutes a lower bound on GB(Gp,w). The proposed lower bound is now related with the
best well known upper bound for GB(Gp,w) when w = e (i.e., all node weights are equal to 1).
This bound was proposed in [27] (see also [24]) and can be given in the form

max
l : eT l=0

Ψ(l) (16)

where
Ψ(l) = min n

4 xT [Lp + diag(l)] x
s. to

xT x = 1
eT x = k/

√
n.

When k = 0 (16) is precisely the bound proposed by Boppana [2].

Using the substitutions that lead from problem (5) to problem (12) it can be easily seen
that the lower bound Ψ(l) writes in the form

Ψ(l) =
1

2
(a + Wb)T

H (a + Wb) +

+ min (a + Wb)T
HWJ−1r̄ + 1

2 r̄T Qr̄

s. to r̄T r̄ = n − k2

n
.

where H = [Lp + diag(l)] /2 and Q is given in (13). If k = 0, a + Wb = k
n
e and then

Ψ(l) = n
2 λmin (Q) . On the other hand, Φ(l) = n

2 λmin (Q) because the maximum in (14) is
attained for v1 = v2 = 0. Thus Ψ(l) = Φ(l) and consequently the lower bound given in (16)
coincides with (15) when k = 0.

When k 6= 0 it is not known whether the lower bounds (16) and (15) coincide or not. In
fact, in all tested examples the equality was confirmed. However no proof of this equality can
be done here and thus it remains an open question.
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3 Other forms of the proposed bound

In the next lemma two equivalent forms for computing φ∗ given in (14) are proposed. Its proof
is presented in the appendix.

Lemma 2 The optimal solution of problem given in theorem 1 can be obtained by solving the
problem (20) (see the appendix) or, alternatively, is given by

φ∗ =
1

2
aT Ha − 1

2
(a + Wb)T

H (a + Wb) − 1

2
λmin(Q)bT Mb + ϕ∗

where

ϕ∗ = min
[

W T Ha + λmin(Q)Mb
]T

x̄ + 1
2 x̄T Ĥx̄

s. to
−w1 + k ≤ w̄T x̄ ≤ w1 + k

−e ≤ x̄ ≤ ē

(17)

with

Ĥ = W T HW − λmin(Q) M.

Using the above lemma we can now present an alternative form of computing the proposed
lower bound for GB(Gp,w) given in theorem 1.

Theorem 2 Consider the GB problem given in (2). Then

GB(Gp,w) ≥ Φ(l) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

w2
1

)

+
1

2
aT Ha + ϕ∗

where ϕ∗ is given in (17).

Proof. By theorem 1

Φ(l) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

+
1

2
(a + Wb)T

H (a + Wb) + φ∗.

Then using lemma 2,

Φ(l) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

+
1

2
aT Ha − 1

2
λmin(Q)bT Mb + ϕ∗

=
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w
− bT Mb

)

+
1

2
aT Ha + ϕ∗

=
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

w2
1

)

+
1

2
aT Ha + ϕ∗,

where the last equality follows from (11).
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4 A heuristic for the GB problem

To appraise the pratical value of the proposed bound some computational experiments were
perfomed on a few graphs. In these tests a simple heuristic for approximately solving the GB
problem was used. It is based on a characterization of the optimal solutions of problem (17)
given in the next theorem (its proof is also postponed to the appendix).

Theorem 3 Consider the problem (17) stated in theorem 2. Then there exists an optimal
solution x̄ of (17) such that the vector

x =

[

k−w̄T x̄
w1

x̄

]

with one more component that x̄ is an approximate optimal solution of problem (2) and verifies:

(a) wT x = k;

(b) For some i ∈ {1, 2, . . . , n}, xi ∈ {−1, 1}.

This theorem establishes that always exist a solution of the problem (17) that allows to
obtain an approximate solution of the GB problem with at least a component equal to 1 or
−1. This approximate solution can be used in heuristics for approximating the GB problem
optimal solution or in branch and bound algorithms for that problem.

One of the possible heuristics is the following: for obtaining a bisection of a weighted graph
Gp,w into two disjoint subsets V1 and V2 such that V1∪V2 = V and w(V1)−w(V2) = k perform
the steps:

1. Solve the problem (17) and apply the theorem 3 to obtain an approximate solution x of
the GB problem with at least a component equal to 1 or −1;

2. Sort, in increasing order, the components of the approximated solution x;

3. Compute the
[

w(V1)
w(V )

]th

weighted quantile (by the weights wi) for the indices list cor-

responding to the sorted the components of x (in case w(V1) = w(V2) this means to
compute the weighted median of the components of x);

4. Include in V1 the vertices that correspond to the components of x less or equal to the
computed quantile; include the remaining nodes in V2.

It should be noted the importance of theorem 3 in the context of this heuristic. For
example, if k = 0 the null vector is an obvious solution of (17), taking into account that
W T Ha + λmin(Q)Mb = 0 (recall the definitions of a and b) and Ĥ is positive semidefinite.
From the null vector we cannot extract any valuable information about the optimal solution
of GB problem; but we can enrich our knowledge about this solution, by using the theorem 3
to pass to an alternative solution with at least a component 1 or −1.
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The graph of figure 1 illustrates the above considerations. In fact, considering w = e,

k = 0, l = 0 and Ap equal to the adjacency matrix of the graph, the null vector constitutes
an optimal solution of problem (17). Aplying the procedure described in the proof of theorem
3, we obtain the alternative solution x = (−1,−1, 1, 1, 1,−1) which is precisely an optimal
solution of the GB problem. The optimal objective value in this case is 3 and the optimal
partition is given by V1 = {1, 2, 6} and V2 = {3, 4, 5}.

1

23

4

5 6

Figure 1: A graph that illustrates the usefulness of theorem 3.

Edge Cuts

Graph nodes/edges k Heur. Chaco

D&H 20/51 2 14 18

D&H 20/51 3 23 28

D&H 20/51 4 31 30

D&H 20/51 10 42 42

Col. HB 132/1758 2 304 304

Col. HB 132/1758 3 628 628

Col. HB 132/1758 4 896 853

Col. HB 132/1758 15 1403 1351

Col. HB 153/1135 2 92 98

Col. HB 153/1135 3 144 144

Col. HB 153/1135 4 261 260

Col. HB 153/1135 5 347 359

Col. HB 153/1135 10 638 611

Table 1: Some computational tests.

We now present the computational tests performed with the above heuristic. The tests
were made on a PC, using the interactive matrix language MATLAB (version 5.3). The routine
quadprog.m provided in the Optimization Toolbox was used to compute the optimal solution
of (17).

For each of tested graphs, the problem (17) was solved for several values of k, considering
w = e, l = 0 and Ap coincident with the adjacency matrix of the graph. Then, approximate
solutions of the GB problem with at least a component equal to 1 or −1 were determined
and the remaining steps of the above heuristic were performed. The table 1 presents the
obtained results. The first graph (called D&H) appears in [4, 27]. The remaining graphs
belong to the Harwell-Boeing collection. The obtained results were compared with the ones
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produced by the well known package Chaco [14]. In spite of the limited number of performed
computational tests the obtained results are encouraging as they are similar to those of Chaco,
a very widespread software for graph partitioning. This is a positive fact but using local
optimization and refinement techniques to the generated approximating solutions are necessary
in order to have a competitive heuristic. On the other hand, better results can be expected if
other more favorable vectors l are used. It is not known yet how to consistently update l to
obtain more accurate lower bounds without using semidefinite programming.

To finalize, it seems desirable to investigate the classes of graphs for which the proposed
bound and heuristic lead to the optimal solution. And, naturally, continuing to study the
open question leaved in section 2 about the relationships between the proposed bound and the
Rendl and Wolkowicz bound is a project for future work.

Appendix

Proof of Lemma 1. Let (v1, v2) ∈ V and suppose that the optimal value of problem (12),

θ3(v1, v2), is attained for r̄∗ =
∑m

i=1 βiui+
∑n−1

i=m+1 γiui. Then, as r̄∗T r̄∗ =
(

n − k2

wT w

)

,
∑m

i=1 β2
i =

(

n − k2

wT w

)

−∑n−1
i=m+1 γ2

i . Substituting r̄∗ in the objective function for (12) and

using the last equality yields,

θ3(v1, v2) = [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1r̄∗ +
1

2
r̄∗T Qr̄∗

= [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1
n−1
∑

i=1

(r̄∗T ui)ui +
1

2

n−1
∑

i=1

λi(Q)(r̄∗T ui)
2

=
n−1
∑

i=1

(r̄∗T ui) [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

+
1

2
λmin(Q)

m
∑

i=1

β2
i +

1

2

n−1
∑

i=m+1

λi(Q)γ2
i

=
n−1
∑

i=m+1

γi [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui +
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

− 1

2
λmin(Q)

n
∑

i=m+1

γ2
i +

1

2

n
∑

i=m+1

λi(Q)γ2
i



C. Luz / Investigação Operacional, 23 (2003) 85-101 95

or

θ3(v1, v2) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

+
n−1
∑

i=m+1

γi [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

+
1

2

n−1
∑

i=m+1

[λi(Q) − λmin(Q)] γ2
i

+
1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)

− 1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)

Thus,

θ3(v1, v2) =
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

− 1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)

+
1

2

n−1
∑

i=m+1

[λi(Q) − λmin(Q)]

{

γi +
[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

λi(Q) − λmin(Q)

}2

.

and

θ3(v1, v2) ≥
1

2
λmin(Q)

(

n − k2

wT w

)

− 1

2

n−1
∑

i=m+1

{

[v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui

}2

λi(Q) − λmin(Q)

as required.

Proof of Lemma 2. To prove this lemma some additional notation is necessary. Let U be
the matrix whose columns are the orthonormal eigenvectors ui, i = 1, . . . , n − 1 of Q. Denote
by V = [um+1 · · ·un−1] the (n − 1) × (n − 1 − k) matrix obtained from U by eliminating the
m columns of the eigenvectors corresponding to the smallest eigenvalue λmin(Q) of Q. In
addition, the symbol Λ will denote the diagonal matrix whose entries are 1/[λi(Q)− λmin(Q)]
with i = m + 1, . . . , n − 1.

Let (v1, v2) ∈ V. Then [v1 − v2 + H (a + Wb)]T WJ−1ui = 0, i = 1, . . . , m, and, bearing in
mind the introduced notation, there exists z ∈ IRn−1−m such that

J−1W T [v1 − v2 + H (a + Wb)] = V z (18)

m

JV z +
w̄

w1
(v11 − v21) + v̄2 − W T H (a + Wb) = v̄1 (19)

where v11 and v21 are the first components of v1 and v2, and v̄1, v̄2 are, respectively, the
subvectors containing the remaining components. Therefore

(v1, v2) ∈ V ⇐⇒
{

JV z + w̄
w1

(v11 − v21) + v̄2 − W T H (a + Wb) ≥ 0

v̄2, v11, v21 ≥ 0
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and taking into account (19),

−eT (v1 + v2) = −2ēT v̄2 − ēT JV z −
(

ēT w̄

w1
+ 1

)

v11 +

(

ēT w̄

w1
− 1

)

v21

+ ēT W T H (a + Wb)

where ē is, as before, the all ones (n − 1) × 1 vector. Additionally from (18) it follows

W T (v1 − v2) = JV z − W T H(a + Wb)

and then

(v1 − v2)
T (a + Wb) =

k

w1
(v11 − v21) + bT JV z − bT W T H(a + Wb).

Consequently, the problem giving φ∗ in theorem 1 can be written in the following equivalent
form

φ∗ = max ēT W T H (a + Wb) − bT W T H(a + Wb)

−2ēT v̄2 + (b − ē)T
JV z −

(

ēT w̄
w1

+ 1 − k
w1

)

v11

+
(

ēT w̄
w1

− 1 − k
w1

)

v21 − 1
2zT Λz

s. to
JV z + w̄

w1
(v11 − v21) + v̄2 − W T H (a + Wb) ≥ 0

v̄2, v11, v21 ≥ 0

(20)

Consider the Lagrangian dual problem of (20), i.e.,

min h(x1, x2, x3, x4)
s. to x1, x2, x3, x4 ≥ 0,

(21)

where x1, x2 ∈ IRn−1, x3, x4 ∈ IR and

h(x1, x2, x3, x4) = max
{

ēT W T H (a + Wb) − bT W T H(a + Wb)

−2ēT v̄2 + (b − ē)T
JV z −

(

ēT w̄

w1
+ 1 − k

w1

)

v11

+

(

ēT w̄

w1
− 1 − k

w1

)

v21 −
1

2
zT Λz

+xT
1

[

JV z +
w̄

w1
(v11 − v21) + v̄2 − W T H (a + Wb)

]

+xT
2 v̄2 + x3v11 + x4v21 : z ∈ IRn−1−m, v̄2 ∈ IRn−1, v11, v21 ∈ IR

}

The function h is linear in v̄2, v11 and v21, and convex quadratic in z. As h(x1, x2, x3, x4) is
finite only if the gradient with respect to (z, v̄2, v11, v21) vanishes, i.e.,

V T J (b − ē) − Λz + V T Jx1 = 0 (22)

−2ē + x1 + x2 = 0 (23)

−
(

ēT w̄

w1
+ 1 − k

w1

)

+
xT

1 w̄

w1
+ x3 = 0 (24)

(

ēT w̄

w1
− 1 − k

w1

)

− xT
1 w̄

w1
+ x4 = 0, (25)
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we have

h(x1, x2, x3, x4) = ēT W T H (a + Wb) − bT W T H(a + Wb)

+ (−2ē + x1 + x2)
T v̄2

+

[

−
(

ēT w̄

w1
+ 1 − k

w1

)

+
xT

1 w̄

w1
+ x3

]

v11

+

[(

ēT w̄

w1
− 1 − k

w1

)

− xT
1 w̄

w1
+ x4

]

v21

+ (b − ē)T
JV Λ−1V T J (x1 + b − ē) + xT JV Λ−1 V T J (x1 + b − ē)

− 1

2
(x1 + b − ē)T JV Λ−1ΛΛ−1V T J (x1 + b − ē) − xT W T H (a + Wb)

or else h(x1, x2, x3, x4) = +∞. Therefore, setting x1 = −x̄ + ē and

Ĥ = JV Λ−1V T J = J
[

Q − λmin(Q)Ī
]

J

= W T HW − λmin(Q)W T W = W T HW − λmin(Q)M,

we can write h(x1, x2, x3, x4) in the following form, taking into account (22)–(25):

h(x1, x2, x3, x4) = ēT W T H (a + Wb) − bT W T H(a + Wb)

+ (b − ē)T Ĥ (b − x̄) + (ē − x̄)T Ĥ (b − x̄)

− 1

2
(b − x̄)T Ĥ(b − x̄) − (ē − x̄)T W T H (a + Wb)

= −bT W T H(a + Wb) +
1

2
(b − x̄)T Ĥ(b − x̄) + x̄T W T H (a + Wb)

or

h(x1, x2, x3, x4) = −bT W T Ha − 1

2
bT W T HWb +

1

2
x̄T Ĥx̄ + λmin(Q)x̄T Mb

− 1

2
λmin(Q)bT Mb + x̄T W T Ha.

Consequently, (21) can be written as

min −bT W T Ha − 1
2bT W T HWb − 1

2λmin(Q)bT Mb

+
[

W T Ha + λmin(Q)Mb
]T

x̄ + 1
2 x̄T Ĥx̄

s. to
−x̄ + x2 = ē

−
(

ēT w̄
w1

+ 1 − k
w1

)

− x̄T w̄
w1

+ ēT w̄
w1

≤ 0
(

ēT w̄
w1

− 1 − k
w1

)

+ x̄T w̄
w1

− ēT w̄
w1

≤ 0

−x̄ + ē ≥ 0
x2 ≥ 0

or, equivalently, taking into account that x2 does not appear in the objective function,

min −bT W T Ha − 1
2bT W T HWb − 1

2λmin(Q)bT Mb

+
[

W T Ha + λmin(Q)Mb
]T

x̄ + 1
2 x̄T Ĥx̄

s. to
−w1 + k ≤ w̄T x̄ ≤ w1 + k

−ē ≤ x̄ ≤ ē.

(26)
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Note now that the problem (20) is a superconsistent convex program (see [23]). In fact
−Λ is negative definite and a Slater point for (20) can be easily obtained taking, for example,
z = 0, v11 and v21 positive and equal, and v̄2 = (C + ε) ē, where ε > 0 and C is the greatest
component of W T H(a + Wb). Consequently, the strong duality theorem holds, implying that
the objective function values of problems (20) and (26) are both equal to φ∗. Finally, as

−bT W T Ha − 1

2
bT W T HWb =

1

2
aT Ha − 1

2
(a + Wb)T H (a + Wb) ,

the above considerations and (26) imply that

φ∗ =
1

2
aT Ha − 1

2
(a + Wb)T

H (a + Wb) − 1

2
λmin(Q)bT Mb + ϕ∗,

where ϕ∗ is given in (17), as required.

Proof of Theorem 3. Condition (a) follows immediately from the definition of x since

wT x = w1

(

k − w̄T x̄

w1

)

+ w̄T x̄ = k − w̄T x̄ + w̄T x̄ = k

and
(

k − w̄T x̄
)

/w1 belongs to [−1, 1].

To prove (b) let (z, v̄2, v11, v21) and (x1, x2, x3, x4) be optimal solutions of the problems (20)
and (21), respectively. As shown in the proof of lemma 2, these problems form a primal-dual
pair with no duality gap. Thus, the above optimal solutions satisfy the Karush-Kunh-Tucker
conditions. Four of them are given in (22)–(25) and the rest are the following:

JV z +
w̄

w1
(v21 − v11) + v̄2 − W T H (a + Wb) ≥ 0 (27)

v̄2, v11, v21 ≥ 0 (28)

x1, x2, x3, x4 ≥ 0 (29)

xT
1

[

JV z +
w̄

w1
(v21 − v11) + v̄2 − W T H (a + Wb)

]

= 0 (30)

xT
2 v̄2 = 0 (31)

x3v11 = 0 (32)

x4v21 = 0. (33)

Assume that 0 < x1 < 2ē, x3 > 0 and x4 > 0 for otherwise the theorem is true taking into
account that:

• If there exists a component j of x1 such that x1j = 0 or x1j = 2, then x̄j = 1 or
x̄j = −1 in problem (17), thus proving the theorem (note that (17) and (26) have the
same feasible solutions; remember the correspondence x1 = −x̄+ē, between the solutions
of the problems (21) and (26), established in the proof of lemma 2);

• If x3 = 0, it follows from (24) that xT
1 w̄ − ēT w̄ = w1 − k and then w̄T x̄ = −w1 + k in

(17) which implies
(

k − w̄T x̄
)

/w1 = 1, i.e., the first component of x belongs to {−1, 1}
as required in the theorem;
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• Analogously the theorem is also true if x4 = 0 as, in this case, it follows from (25) that
xT

1 w̄ − ēT w̄ = −w1 − k and consequently, w̄T x̄ = w1 + k and
(

k − w̄T x̄
)

/w1 = −1, i.e.,
the first component of x belongs to {−1, 1}.

Under the above assumptions we proceed with the proof.

The definition of the matrix V entails that the rows of V T J are linearly dependent. Con-
sequently, there exist a vector q = (q1, q2, . . . , qn−1)

T , with at least a non null component, such
that V T Jq = 0. Let

λ = min{λ1, λ2, λ3}
where

λ1 = min
j

{

x1j

qj
: qj > 0

}

λ2 = min
j

{

x1j − 2

qj
: qj < 0

}

λ3 =

{ (

w1 + k + xT
1 w̄ − ēT w̄

)

/w̄T q, if w̄T q < 0
(

w1 − k − xT
1 w̄ + ēT w̄

)

/w̄T q, if w̄T q > 0
.

As V T Jq = 0, the vectors x̂1 = x1 − λq (whose components are x̂1j = x1j − λqj) and z satisfy
the condition (22) because

V T J (b − ē) − Λz + V T Jx̂1 = V T J (b − ē) − Λz + V T Jx1 − λV T Jq

= V T J (b − ē) − Λz + V T Jx1 = 0.

Also, the new variables x̂1j belong to the interval [0, 2] as follows from the definitions of
λ, λ1 and λ2 (note that x̂1j = 0 if λ = λ1 and x̂1j = 2 if λ = λ2). Thus if we substitute
x̂2 = 2ē − x̂1 for x2, the condition (23) is satisfied and the inequality x̂2 ≥ 0 is also true.

On the other hand, let x̂3 = x3 − λw̄T q/w1 and x̂4 = x4 + λw̄T q/w1. Using some algebra,
the definition of λ and λ3 and the conditions (24) and (25), it can be seen that x̂3, x̂4 ≥ 0 (we
have x̂3 = 0 if λ = λ3 and w̄T q > 0, and x̂4 = 0 if λ = λ3 and w̄T q < 0). In addition, it can
be easily checked that x̂1, x̂3 and x̂4 satisfy the conditions (24) and (25).

As results from above, the condition (29) is also satisfied by the new variables x̂1, x̂2, x̂3

and x̂4.

Finally, taking into account that the complementary conditions (30)–(33) remain true (as
all the components of JV z + w̄

w1
(v21 − v11) + v̄2 −W T H (a + Wb) and v̄1, v11 and v21 are null

because the old variables x1, x2, x3 and x4 are strictly positive), we conclude that (27) and
(28) are also true and that x̂1, x̂3 and x̂4 are optimal solutions of problem (21) which verify
at least one of the following:

• There exists a component j of x̂1 such that x̂1j = 0 (if λ = λ1);

• There exists a component j of x̂1 such that x̂1j = 2 (if λ = λ2);

• One of the equalities x̂3 = 0 or x̂4 = 0 are true (if λ = λ3 and w̄T q > 0 or if λ = λ3 and
w̄T q < 0, respectively); thus

(

k − w̄T x̄
)

/w1 = 1 or
(

k − w̄T x̄
)

/w1 = −1, respectively.
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Consequently, x̄ = −x̂1 +e is an optimal solution of (17) and the vector x =
(

k−w̄T x̄
w1

, x̄T
)T

satisfy the condition (b) of the theorem, as required.
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Abstract

A lot-size inventory model for deteriorating items is derived with exponentially increas-
ing demand by allowing complete backlogging. The effects of inflation and time value of
money are studied on the model. It is assumed that the units in inventory deteriorate over
time at a constant rate. The inventory policy is discussed over a finite planning horizon
with several reorder points. Sensitivity analysis of the optimal solution with respect to the
parameters of the system is carried out with the help of a numerical example.

Keywords: Deterioration, Inflation, Time-value of a money, Shortages

1 Introduction

Quite a good number of researchers are involved in developing inventory models for items de-
teriorating with time. Whitin(1957) derived a model of fashion goods deteriorating at end of
the storage period. Ghare and Schrader(1963), Shah and Jaiswal(1977), Aggarwal(1978), Goel
and Aggarwal(1981), Roy et al(1983) developed inventory models by assuming rate of deterio-
ration of units in an inventory to be constant. Bahari-Kashani(1989), Covert and Philip(1973),
Philip(1974), Mishra(1975), Deb and Chaudhuri(1986) derived inventory models with time de-
pendent deteriorate rate. A survey of literature on inventory models for deteriorating items
was given by Raafat(1991), Shah and Shah(2000).

Silver and Meal(1973) developed an inventory model for deterministic time-varying demand
and gave approximate solution which is known as “Silver-Meal Heuristic”. Donaldson(1977)
solved the above model analytically. Ritchie(1984) discussed the exact solution for a linear
increasing demand derived by Donaldson(1977).

c© 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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Deb and Chaudhuri(1987) extended the model of Donaldson(1977) by allowing shortages.
Goyal(1988), and Mudreshwar(1988) corrected Deb and Chaudhuri’s(1987) calculations for
shortage cost. Dave(1989) reconsidered the problem of Deb and Chaudhuri(1987) and proposed
a method for solving it and reducing the necessary computational steps. An EOQ model was
developed by Goswami and Chaudhuri(1991) considering a linear trend in demand, finite rate of
replenishment and shortages. In (1991), they also discussed the above model for deteriorating
items.

The above models were developed under the basic assumption that all the costs associated
with the inventory system remain constant over time. These inventory models do not include
inflation and the time-value of money as the parameters of the system. Buzacott(1975) was the
first to develop EOQ model taking inflationary effects into account. A uniform inflation rate
was assumed for all associated costs and expression for the EOQ was derived by minimizing
the average annual cost. Almost at the same time Misra(1975) developed inventory model
under aforesaid situation.

Bierman and Thomas(1977) discussed an inventory model considering both inflationary
trends and time discounting. They assumed same inflation rate for all cost factors. A search
procedure was suggested by the author to find the EOQ. A similar cost equation was devel-
oped by Misra and Wortham(1977). They suggested a method for finding an approximation
to the EOQ. Later on Misra(1979) gave a model which incorporated the time value of money
and different inflation rates for various costs associated with an inventory system. The op-
timal order quantities obtained with and without time discounting and inflation were quite
different, eventhough, the corresponding total cost per time unit were almost the same. Jeya
Chandra and Bahner(1985) extended Misra(1979)’s model by allowing shortages and a finite
replenishment rate. In all these models, the deterioration of units in an inventory system was
not considered.

In the present paper, we have developed a deterministic inventory model for items with
exponentially increasing demand. Shortages are allowed. It is assumed that units in inventory
deteriorate at a constant rate over time. The time-value of money and different inflation rates
for various costs associated with the inventory system are considered. The sensitivity analysis
is carried out with the help of a numerical example. The paper concludes with a conclusion
section.

2 Assumptions and notations

The mathematical model is derived with the following notations and assumptions:

1. R(t) = aebt , a, b > 0, a >> b is the demand rate at any time t.

2. A is internal ordering cost.

3. The replenishment rate is infinite.

4. The cost components are divided into two classes.

The costs that increase at the inflation rate occurring within the company are brought
under class I. Whereas the costs increasing at the inflation rate of the general economy
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Figure 1:

come under class II. Two separate inflation rates: the internal(company) inflation rate; i1,
and the external (general economy) inflation rate; i2. These two rates can be estimated
by averaging the individual inflation rates of costs in each class.

5. r is the discount rate representing the time value of money.

6. Initially, i.e. at time t = 0, c11 and c12 are internal and external holding costs per unit
per time unit; c21 and c22 are internal and external shortage costs per time unit and p

is the external purchase cost.

7. A constant fraction ‘θ’ (0 < θ <1) of the on-hand inventory deteriorates per time unit.
The deteriorated units can neither be repaired nor be replaced during the period under
review.

8. H is the length of the planning horizon. It is divided into n-equal parts of length T , so
that nT = H. The reorder time points over the time horizon H are jT, j= 0, 1, . . . ..,
(n-1). Initial and final inventory levels are both zero. We assume that the period for
which there is no shortage in each interval [jT, (j+1)T ] is a fraction of T and is equal to
KT (0 < K < 1). Shortages occur at times (K + j)T , j = 0, 1,. . . . . . ., n-2 where jT <

(K + j)T < (j + 1)T . The last replenishment occurs at time (n-1)T and shortages are
not allowed in the last period [(n − 1)T , H] (see fig. 1)

We want to find the optimal reorder and shortage costs and hence to determine optimal
values of discreate variable; n, and continuous variable; K that minimize total cost of an
inventory system over the planning horizon [0, H].

3 Mathematical formulation

The present worth of the holding cost over the period [(j − 1)T , jT ], j =1,2,. . . , n-1, is given
by

Hj = Ij1 + Ij2

Where

Ijm = c1m

(K+j−1)T
∫

(j−1)T

{t − (j − 1)T}R(t)e−Rmteθtdt
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= ac1m





(K+j−1)Te(K+j−1)T (θ+b−Rm)

θ+b−Rm

− e(K+j−1)T (θ+b−Rm)

(θ+b−Rm)2

− (j−1)Te(j−1)T (θ+b−Rm)

θ+b−Rm

+ e(j−1)T (θ+b−Rm)

(θ+b−Rm)2





−ac1m(j − 1)T

[

e(K+j−1)T (θ+b−Rm)

θ + b − Rm
− e(j−1)T (θ+b−Rm)

θ + b − Rm

]

where Rm = r – im, m = 1, 2.

The present worth of the holding cost during period [(n-1)T , nT ] is

Hn = In1 + In2

Where

Inm = c1m

H
∫

(n−1)T

{t − (n − 1)T}R(t)e−Rmteθtdt

= ac1m

[

He(θ+b−Rm)H

θ + b − Rm
− e(θ+b−Rm)H

(θ + b − Rm)2
− (n − 1)Te(θ+b−Rm)H

θ + b − Rm
+

e(θ+b−Rm)(n−1)T

(θ + b − Rm)2

]

with m = 1, 2.

Hence, the present worth of the total holding cost during the entire time horizon H is

CH =
n−1
∑

j=1

Hj + Hn =
n−1
∑

j=1

(

2
∑

m=1

Ijm

)

+
2
∑

m=1

Inm (1)

Now, the present worth of the shortage cost during [(K + j−1)T , jT ], j = 1, 2, . . . . . . .., n−1
is

Gj = Jj1 + Jj2

Where

Jjm = c2m

jT
∫

(k+j−1)T

(jT − t)R(t)e−Rmtdt

= ac2m

[

e(b−Rm)jT

(b − Rm)2
− (1 − K)Te(b−Rm)(K+j−1)T

b − Rm
− e(b−Rm)(K+j−1)T

(b − Rm)2

]

with m = 1, 2.

Hence, the present worth of the total shortage cost during the planning horizon H is given
by

CS =
n−1
∑

j=1

Gj =
n−1
∑

j=1

(

2
∑

m=1

Jjm

)

(2)

As there are n – replenishments in the planning horizon H, the present worth of the total
ordering cost is

CR = A
n−1
∑

j=0
e(i1−r)jT

= A
n−1
∑

j=0
e−R1jT where R1 = r − i1
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=
A(1 − e−R1H)

1 − e−R1T
(3)

The present worth of the purchase cost at time (j−1)T for the period [(j−1)T , (K + j−1)T ]
and at time jT for the period [(K + j−1)T , jT ], j = 1, 2, . . . . . . , (n−1) is

Pj−1 = pe−R2(j−1)T

(K+j−1)T
∫

(j−1)T

R(t)eθtdt + pe−R2jT

jT
∫

(K+j−1)T

R(t)dt

= ap

[

e−R2(j−1)T

θ + b

{

e(K+j−1)T (θ+b) − e(j−1)T (θ+b)
}

+
e−R2jT

b

{

ebjT − eb(K+j−1)T
}

]

The present worth of the purchase cost at time t = (n-1)T for the period [(n-1)T , H] is

Pn−1 = pe−R2(n−1)T

H
∫

(n−1)T

R(t)eθtdt

=
ape−R2(n−1)T

θ + b

[

e(θ+b)H − e(θ+b)(n−1)T
]

where R2 = r − i2.

Hence, the present worth of the total purchase cost is

CP =
n−1
∑

j=1

Pj−1 + Pn−1 (4)

Using (1) – (4), the present worth of the total cost of the system during the planning horizon
is

TC(n, K) = CR + CP + CH + CS (5)

4 Solution procedure

The cost function obtained in (5) is a function of the discrete variable n and of the continuous
variable K. For a given value of n, the necessary condition for TC to be minimum is

dTC

dK
= 0

where

dTC

dK
=



















p
n−1
∑

j=1

(

e−R2(j−1)T e(K+j−1)T (θ+b) − e−R2jT eb(K+j−1)T
)

+

KT
n−1
∑

j=1

(

c11e
(K+j−1)T (θ+b−R1) + c12e

(K+j−1)T (θ+b−R2)
)

+

(K − 1)T
n−1
∑

j=1

(

c21e
(b−R1)(K+j−1)T + c22e

(b−R2)(K+j−1)T
)



















(6)
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We can get K, by equating to zero dTC
dK

and solving it for K.

i.e. dTC
dK

= 0

which means to solve
XK2 + Y K + Z = 0

where

X =

n−1
∑

j=1

2
∑

m=1

[

c1maT 3(θ + b − Rm) + ape−R2(j−1)T (b + θ)2 T
3

2
− ape−R2jT b

2
T

3

2
− T

4

2
(b − Rm)2ac2m

+T 3(b − Rm)ac2m

]

Y =

n−1
∑

j=1

2
∑

m=1









c1maT 2 + c1maT 3(j − 1)(θ + b − Rm) + c1maT 3(θ + b − Rm)(j − 1)
+ape−R2(j−1)T (b + θ)T 2

+ape−R2(j−1)T (b + θ)2T 3(j − 1) − ape−R2jT T 2b − ape−R2jT T 3b2(j − 1) + ac2mT 2

+ac2mT 3(b − Rm)(j − 1) − ac2mT 3(b − Rm) − ac2mT 4(b − Rm)2(j − 1)









Z =
n−1
∑

j=1

2
∑

m=1











2c1maT 2(j − 1) + c1maT 3(θ + b − Rm)(j2 − 2j + 1) − c1ma(j − 1)T 2 + ape−R2(j−1)T T

+ape−R2(j−1)T (b + θ)T 2(j − 1) + ape−R2(j−1)T T
3

2
(b + θ)2(j2 − 2j + 1) − ape−R2jT T

−ape−R2jT T 2b(j − 1) − ape−R2jT T
3

2
b2(j2 − 2j + 1)

−ac2mT 2 − ac2mT 3(b − Rm)(j − 1) − ac2m
T

4

2
(b − Rm)2(j2 − 2j + 1)











Hence,

K(n) =
−Y ±

√
Y 2 − 4XZ

2X
, n = 1, 2, ........

For a given value of n, get K when the values of the other parameters are prescribed. For n

= 1,2, . . . . . . we can find the corresponding value of K (0 < K < 1) for which TC has to be
obtained. The minimum in the above list of TC would be the optimum TC ∗. The values of n

and K for the minimum TC would be the optimal values for n and K respectively. Since θ is
very small θ2 and its higher powers can be ignored and series approximation in above equation
(6) will give value of K for a given n.

5 Numerical example

Consider

[a, b, p, c11, c12, c21, c22, A, r, i1, i2, H, θ ] =

[200, 0.03, 5, 0.2, 0.4, 0.8, 0.6, 100, 0.2, 0.08, 0.14, 0.5, 0.04]

n TC

53 975313.96

54 995067.39

55 1014809.08

56∗ 1034564.87∗

57 1024328.10

58 1014128.00

It is observed that TC ∗ = $ 1034564.87 becomes optimum for n∗ = 56. We have T ∗ = H

/ n∗ = 0.008 yrs.
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6 Sensitivity analysis

a

n TC

H

n TC
200 56 1034564.87 0.40 69 1034788.49
205 55 1040072.42 0.50 56 1034564.87
210 54 1044617.83 0.55 51 1029122.42
215 53 1048100.24 0.60 47 1027738.27
220 52 1050683.99 0.65 43 1010981.62
225 51 1052203.72 0.70 40 1006147.30

b

0.03 56 1034564.87

r

0.1 54 1030990.88
0.04 56 1038316.11 0.2 56 1034564.87
0.10 55 1040693.11 0.3 58 1036918.85
0.20 54 1058036.99 0.4 60 1037900.04
0.30 52 1053609.56 0.5 63 1055539.39
0.40 51 1070249.43 0.6 66 1070983.82

p

4 69 1034939.15

i1

0.01 56 1034473.42
5 56 1034564.87 0.08 56 1034564.87
6 47 1027601.45 0.09 56 1034578.13
8 36 1023451.39 0.10 56 1034591.41
9 32 1010578.94 0.15 56 1034658.48
10 29 1005967.45 0.19 56 1034712.94

A

100 56 1034564.87

i2

0.01 58 1026095.79
110 56 1035108.71 0.07 57 1028790.51
120 56 1035652.53 0.14 56 1034564.87
130 56 1036196.35 0.15 56 1038255.61
140 56 1036740.18 0.18 56 1049365.01
150 56 1037283.10 0.20 56 1056810.64

θ

0.04 56 1034564.87
0.10 55 1032975.48
0.15 54 1028103.21
0.20 53 1022845.49
0.30 51 1011596.59
0.40 49 999184.10

It is seen that number of replenishments n is insensitive to changes in parameters A, i1,
i2; slightly sensitive to changes in a, b, θ and highly sensitive to changes in p, H and r. The
optimum total cost is moderately sensitive to changes in a, A, r, i1, i2 and highly sensitive to
b, p, H and θ.

7 Conclusions

The realistic features of items which are subject to deterioration is incorporated in the study
of inventory system. The model deals with exponential time dependent increasing demand.
The occurrence of shortages is allowed in the present model. The effects of inflation and the
time-value of money are rarely paid attention in most of the literature in the field of inventory
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management. Today, the economy of many countries is in the grip of large-scale inflation
and consequently sharp decline in the purchasing power of money. In any country, the total
investment in inventories in different sectors of the market constitutes a sizable portion of its
finance. This being the crucial situation, it is no longer wise to ignore the effects of inflation and
the time-value of money in formulating inventory management policies. The model developed
here also incorporates this real situation.

The analytical model is developed based on the above stated concepts. The method used
of solving the problem is partly analytical and partly computational and is user-friendly. The
sensitivity of the solution to changes in the values of different parameters has been discussed.
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