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Resumo: O problema de cobertura (set covering problema - SCP) é um problema de otimização
combinatória bem conhecido e com numerosas aplicações em diversas áreas. Neste trabalho con-
sideramos o estudo de algumas metaheuŕısticas para resolução de um problema de cobertura de
custo único, resultante de uma aplicação real que aparece em jogos de azar. O desempenho das
heuŕısticas foi testado em pequenas instâncias do problema.
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1 Introdução

O problema de cobertura (set covering problema - SCP) é um problema de otimização com-
binatória bem conhecido e com numerosas aplicações em diversas áreas como designação de
operações em manufatura, seleção de operadores, simplificação de expressões booleanas, alocação
de serviços, entre outras [2].
Basicamente o SCP pode ser descrito da seguinte forma: dados n conjuntos P1, P2, . . . , Pn,
consideramos o conjunto:

I =
n⋃

j=1

Pj .

Seja J = {1, 2, . . . , n}. Dizemos que J∗ ⊂ J é uma cobertura para I se⋃
j∈J∗

Pj = I.

Considerando cj o custo associado à escolha de um dado conjunto Pj , ou ı́ndice j, o problema
de cobertura (SCP) consiste em encontrar a cobertura J∗ de menor custo. Tal problema pode
ser formulado como um problema de programação linear inteira, na forma:

min ctx

s.a Ax ≥ 1 (1)
x ∈ {0, 1}n ,

onde Aij = 1 se o i-ésimo elemento em I é coberto pelo conjunto Pj e Aij = 0 caso contrário;
xj = 1 se o conjunto Pj está na cobertura e xj = 0 caso contrário; e cj é o custo associado a
cada conjunto Pj .
Neste trabalho consideramos um caso particular do problema de cobertura, onde os custos
associados à escolha dos conjuntos Pj são todos iguais. Este é chamado de problema de cobertura
de custo único (unicost set covering problem - uSCP):

min 1tx

s.a Ax ≥ 1 (2)
x ∈ {0, 1}n .



Neste trabalho consideramos o estudo de algumas metaheuŕısticas aplicadas à resolução do uSCP.
A Seção 2 traz a descrição de um problema real que pode ser formulado como uSCP. Na Seção 3
descrevemos brevemente a metaheuŕıstica GRASP, e na Seção 4 sua aplicação ao problema de
cobertura. A Seção 5 apresenta uma alternativa à fase local do GRASP, baseada no problema
de satisfabilidade máxima (MAX SAT). Na Seção 6 descrevemos brevemente a aplicação de uma
heuŕıstica Lagrangiana ao uSCP. Na Seção 7 é considerada a estratégia de geração de colunas.
A Seção 8 apresenta os resultados obtidos, e na Seção 9 aparecem as conclusões.

2 O problema do meu avô

Meu avô, aposentado, passa boa parte de seu tempo imaginando uma forma de ganhar na loteria.
Um dos jogos que tem despertado interesse de meu avô é a lotomaluca.
Na lotomaluca, você deve em cada jogo marcar n dentre m números. Serão sorteados k < n
números. A pergunta do velho: Qual o número mı́nimo de jogos que devo realizar para garantir
que serei vencedor ?
Tal problema pode ser formulado como um problema de cobertura de custo único (uSCP). Neste
caso os jogos posśıveis correspondem aos conjuntos Pj , os resultados posśıveis correspondem aos
elementos do conjunto I, e o custo de cada jogo é o mesmo. O objetivo, é cobrir todos os
resultados posśıveis com o menor número de jogos.
Neste caso, a matriz A na formulação (2) terá como entradas: Aij = 1, se o jogo j cobre o
resultado i, e Aij = 0 caso contrário.

3 Greedy Randomized Adaptive Search Procedures

Feo e Resende [3] descrevem a metaheuŕıstica GRASP, como um procedimento de busca local
com recomeços (multistart), onde cada iteração é composta por uma fase de construção e uma
fase de busca local. A fase de construção combina técnicas gananciosas com seleção aleatória
para produzir um conjunto diversificado de soluções de boa qualidade que servem de ponto
inicial para a fase de busca local.

3.1 Fase de Construção

Nesta fase o objetivo é construir uma solução fact́ıvel para o problema original. Essa construção
é feita elemento a elemento através de uma seleção aleatória de candidatos em uma lista restrita,
ordenada por uma função gananciosa adaptativa.
A cada iteração a escolha do próximo elemento a integrar a solução é determinada pela ordenação
dos elementos restantes, em uma lista de candidatos, com respeito a uma função gananciosa.
Tal função deve medir o benef́ıcio na escolha de cada um dos elementos restantes. O processo
de construção é adaptativo pois, após a escolha de um certo elemento, a função gananciosa deve
ser adaptada, de modo a refletir o impacto da última escolha.
A componente probabiĺıstica do GRASP é caracterizada pela escolha aleatória de um dentre os
melhores candidatos da lista. A lista de melhores candidatos é chamada RCL (Restricted Candi-
date List). A restrição na lista de candidatos pode ser realizada por valor ou por cardinalidade.
Por exemplo, se f(x) é a função de benef́ıcio podemos formar a RCL com todos os elementos
x tais que f(x) > αf∗ onde f∗ é o melhor valor dentre os candidatos. É claro que a escolha
de α influencia no tamanho da RCL e, consequentemente na qualidade das soluções obtidas na
fase de construção. Note que restringir o tamanho da RCL a 1, nada mais é do que empregar
uma heuŕıstica gananciosa na fase de construção. À medida que o tamanho da RCL aumenta,
em média a qualidade da solução diminui, mas em contrapartida a diversidade nas soluções au-
menta. É esperado que a perda na qualidade média das soluções, em prol da diversificação, seja
compensada pela fase de busca local. Um pseudo-código da fase de construção é apresentado na
Figura 1.



fase de construção
1. enquanto uma soluç~ao s n~ao estiver pronta
2. criar lista restrita de candidatos (RCL)
3. es ← elemento selecionado aleatoriamente em RCL
4. acrescentar es à soluç~ao s
5. adaptar funç~ao gananciosa
6. fim enquanto

Figura 1: Pseudo-código da fase de construção

3.2 Fase de Busca Local

A partir de uma solução s obtida na fase de construção, a fase de busca local, procura por
uma melhor solução s′ em uma vizinhança de s, N(s). Enquanto houver melhoria na solução o
processo de busca local continua, até encontrar um ótimo local, isto é, encontrar uma solução
s∗ tal que s∗ é melhor que qualquer outro s ∈ N(s∗).
Note que a escolha adequada da estrutura de vizinhança N(.), as técnicas empregadas para
busca em tal vizinhança, e o ponto inicial são os principais fatores para o sucesso da busca local.
A Figura 2 apresenta um pseudo-código para o GRASP.

GRASP
1. enquanto um critério de parada n~ao for satisfeito
2. s← fase de construcao()
3. s← busca local(s)
4. atualizar melhor solucao(s∗)
5. fim enquanto

Figura 2: Pseudo-código GRASP

4 GRASP e Problema de Cobertura

Em [3], Feo e Resende propõe a aplicação da metaheuŕıstica GRASP ao SCP. Basicamente a fase
de construção consiste em obter uma cobertura, constrúıda conjunto a conjunto, priorizando (de
certa forma) a cada iteração os conjuntos que cobrem o maior número de elementos ainda não
cobertos, enquanto na fase de busca local são aplicadas k-p trocas na tentativa de melhorar a
solução.

4.1 Fase de Construção

Na fase de construção uma solução (cobertura) é constrúıda elemento a elemento (conjunto a
conjunto). No caso do SCP, a função gananciosa adaptativa f(Pj) corresponde ao número de
elementos ainda não cobertos em I que são cobertos por Pj , e é definida para todos os Pj que
ainda não fazem parte da cobertura.
Após calcular f(Pj) para todos os conjuntos fora da cobertura, é criada a lista restrita de
candidatos (RCL):

RCL =
{

Pj | f(Pj) ≥ α max
j∈J\S

f(Pj)
}

,

com α ∈ (0, 1) e J \ S denota os ı́ndices dos conjuntos restantes (ainda fora da cobertura).
A seguir um conjunto é selecionado aleatoriamente da RCL e passa a fazer parte da solução
(cobertura). O processo continua enquanto a cobertura não estiver completa.



4.2 Fase de Busca Local

Na fase de busca local procura-se melhorar a solução obtida na fase de construção, ou seja,
procura-se uma cobertura de menor custo, ou de menor tamanho no caso do uSCP, a partir da
cobertura obtida na fase de construção.
Em [3], Feo e Resende, sugerem a aplicação de k-p trocas na fase local. Uma k-p troca consiste
em procurar p < k conjuntos fora da cobertura que possam substituir k conjuntos na cobertura,
mantendo satisfeitas as restrições de cobertura.
Neste trabalho consideramos a aplicação de 1-0 trocas, que corresponde a checar por redundâncias
na cobertura atual, e também 2-1 trocas. A fase de busca local, composta pelas 1-0 trocas e 2-1
trocas, é repetida enquanto houver melhoria na solução.

5 MAX SAT, uma alternativa na fase local

Em [1], Bautista e Pereira, propõe uma alternativa na fase de busca local do GRASP para
o problema de cobertura de custo único. A ideia é transformar o uSCP em um problema de
satisfabilidade máxima (MAX SAT), e empregar técnicas de busca local para tal problema.
No MAX SAT, dados n literais wj booleanos e m cláusulas, o objetivo é encontrar a solução w∗

que maximiza o número de cláusulas satisfeitas.
O uSCP pode ser transformando em um MAX SAT da seguinte forma:

• a cada variável xj é associamos um literal wj ;

• cada restrição de cobertura é transformada em uma cláusula do tipo “ou”, por exemplo,
x1 + x2 + x3 ≥ 1 torna-se w1 ∨ w2 ∨ w3;

• também são inclúıdas cláusulas do tipo ¬wj .

Uma vez obtido o MAX SAT associado, aplicamos uma busca local do tipo flip. Um flip,
consiste em trocar o valor de um literal wj ← ¬wj , e verificar se houve um aumento no número
de cláusulas satisfeitas. A Figura 3 apresenta o algoritmo de busca local para o MAX SAT.

max sat local search
1. for k=1..MAXFLIPS
2. if Rand() < p
3. w ← BestFlip(w)
4. else
5. w ← RandomFlip(w)
6. end if
7. end for

Figura 3: Pseudo-código Busca Local MAX SAT

Nesta busca local, são realizadas MAXFLIPS iterações. Em cada iteração uma busca do tipo
BestFlip é realizada com probabilidade p. Em BestFlip, o flip em cada um dos literais é rea-
lizado, e a troca que causou a maior melhoria é mantida. Para evitar a estagnação em mı́nimos
locais, com probabilidade (1− p) é realizado um RandomFlip, onde um literal é escolhido alea-
toriamente e seu valor trocado, independente se isso aumenta ou diminui o número de cláusulas
satisfeitas.
Note que a busca local efetuada no MAX SAT associado ao uSCP, não tem compromisso al-
gum com o cumprimento das restrições de cobertura. Na verdade, a ideia é exatamente essa,
esquecendo um pouco as restrições do uSCP buscar soluções de menor custo, isto é, soluções
com o menor número posśıvel de literais wj = 1. Porém, é claro que uma solução proveniente
da busca local no MAX SAT pode ser inviável para o uSCP. Neste caso aplica-se um heuŕıstica
gananciosa de reparação para completar a cobertura.



6 Heuŕıstica Lagrangiana

Em [2], [4], [5], uma abordagem através de relaxação Lagrangiana e algoritmo de subgradiente
é apresentada para o problema de cobertura.
Considerando a formulação (2) do problema de cobertura de custo único e, relaxando as restrições
de cobertura, para u ≥ 0 obtemos o seguinte problema

min 1tx + ut(1−Ax) = zRL(u) (3)
s.a x ∈ {0, 1}n ,

que é a relaxação Lagrangiana para o uSCP, onde o vetor u está associado aos multiplicadores
de Lagrange das restrições de cobertura.
O valor ótimo para este problema, zRL(u), fornece um limitante inferior para o valor ótimo do
uSCP, isto é, 1tx = z ≥ zRL(u), para todo x fact́ıvel para o uSCP, qualquer que seja u ≥ 0.
O maior limitante inferior fornecido pelas relaxações Lagrangianas é obtido pela resolução do
problema Dual Lagrangiano:

zDL = max
u≥0

zRL(u).

No caso do uSCP, o limitante inferior fornecido pelo Dual Lagrangiano coincide com aquele
fornecido pela relaxação linear do problema (2), [2], [5]. Porém a vantagem de se utilizar
a relaxação Lagrangiana ao invés da relaxação linear, vem do fato de que o problema (3) é
extremamente fácil de se resolver, bastando para isso analisar o sinal do vetor de custos reduzidos,
(1t − utA). Se (1− utAj) ≤ 0 então xj = 1, e xj = 0 caso contrário.
É importante notar que uma solução para a relaxação Lagrangiana, não é necessariamente
fact́ıvel para o uSCP. Porém boas soluções para o uSCP podem ser obtidas aplicando-se uma
heuŕıstica reparadora a x(u), solução da relaxação Lagrangiana.
Além disso, podemos também tirar proveito dos custos reduzidos da relaxação Lagrangiana
para fixar variáveis. Seja z = 1tx, o valor associado a uma solução fact́ıvel para o uSCP. Como
zRL(u) ≤ z, para qualquer solução viável x, então temos que

1tu +
∑
j∈N0

(1− utAj) = zRL(u) ≤ z,

onde N0 corresponde aos ı́ndices j tais que (1− utAj) ≤ 0. Assim, se para um dado k /∈ N0

1tu +
∑
j∈N0

(1− utAj) + (1− utAk) > z, (4)

então xk = 0, em qualquer solução fact́ıvel x̂ tal que 1tx̂ < z.
Uma heuŕıstica que emprega iterativamente a relaxação Lagrangiana, seguida de uma heuŕıstica
reparadora e da tentativa de fixar variáveis é chamada heuŕıstica Lagrangiana.
A relaxação Lagrangiana por si só, fornece apenas um limitante inferior para o valor ótimo do
problema linear inteiro. Na verdade, esta técnica é empregada dentro de um outro algoritmo,
como branch-and-bound ou um algoritmo de subgradiente aplicado ao Dual Lagrangiano, [4].
Neste último, os multiplicadores de Lagrange u, são atualizados com base na direção de subida
fornecida por um subgradiente da função dual zRL(u), para maximizar tal função. É posśıvel
mostrar que a função dual zRL(u) é côncava linear por partes, [4], e que para um dado multipli-
cador u ≥ 0 a direção d = (1 − Ax(u)) é um subgradiente para zRL(u), onde x(u) é a solução
da relaxação Lagrangiana.
Desse modo, em um algoritmo de subgradiente, após encontrar a solução da relaxação Lagran-
giana x(u), é atualizado o vetor de multiplicadores u:

û = max {0, u + t(1−Ax(u))} , (5)



onde t representa o tamanho do passo na direção do subgradiente.
Vários resultados de convergência são encontrados na literatura para diferentes tamanhos de
passo. Neste trabalho consideramos:

t = λ
zUB − zRL(u)
‖1−Ax(u)‖22

,

onde zUB denota um limitante superior para a solução do uSCP, e λ ∈ [0, 2]. Esta escolha
contempla a informação do gap, (zUB − zRL(u)), e o parâmetro λ é reduzido pela metade se não
houver aumento no limitante inferior em um certo número de iterações.
Um pseudo-código de uma heuŕıstica Lagrangiana para o uSCP, empregando relaxação Lagran-
giana e um algoritmo de subgradiente é apresentado na Figura 4.

Lagrangian heuristic
1. enquanto um critério de parada n~ao for satisfeito
2. resolva a relaxaç~ao Lagrangiana, obtendo x(u), zRL(u);
3. aplique uma heurı́stica reparadora sobre x(u),
.. obtendo uma soluç~ao viável x e z = 1tx;
4. aplique uma 1,0-troca sobre x;
5. se possı́vel fixar variáveis, xk = 0, segundo (4);
6. atualize o vetor de multiplicadores u, conforme (5);
7. fim enquanto

Figura 4: Pseudo-código Heuŕıstica Lagrangiana

Em relação ao critério de parada podemos adotar um limitante no número de iterações, ou parar
quando o passo se tornar muito pequeno na atualização dos multiplicadores, ‖t(1−Ax(u))‖ < ε.

7 Geração de Colunas

Todas as metaheuŕısticas apresentadas até aqui, em um momento ou outro, fazem uso da matriz
A do uSCP. A questão é que em certos uSCP, as dimensões de tal matriz, ou pelo menos o
número de colunas, possui um crescimento de caráter combinatorial, como é o caso do PMA
(problema do meu avô).
No PMA, se as dimensões são m− n− k, isto é, temos m números, dos quais serão sorteados k,
e podemos realizar jogos com n, a matriz A terá dimensões

(
m
k

)
×

(
m
n

)
.

Como a maior parte das heuŕısticas anteriores envolvem nas fases de construção, reparação ou
busca local, algoritmos que necessitam percorrer as linhas e colunas de A, tais abordagens se
tornam ineficientes para instâncias de tamanho moderado do PMA.
Nestes casos, uma abordagem interessante pode ser a de geração de colunas. A ideia da geração
de colunas é iniciar com um pequeno conjunto de colunas, suficiente para se obter uma solução
viável para o PMA. A seguir, resolve-se um subproblema para determinar qual nova coluna será
adicionada a matriz A. Então o problema com a nova matriz A é reotimizado.

7.1 Colunas iniciais

Para a geração das colunas iniciais, suficientes para a construção de uma solução fact́ıvel, a
seguinte estratégia foi adotada: à medida em que os resultados são gerados, novos jogos vão
sendo inclúıdos, caso necessário, para que um dado resultado seja coberto. Como no PMA
n > k, temos que cada jogo cobre sempre mais elementos que um resultado. Assim podemos
incluir uma parte de um jogo para que cubra um certo resultado, e as entradas que sobraram
livres deste jogo, podem ser completadas para cobrir um outro resultado.
Para esclarecer esta estratégia considere o seguinte exemplo de dimensões 5-3-2, apresentado na
Tabela 1. Em cada uma das linhas da Tabela 1, à esquerda da linha vertical, é apresentado o



(1,2) (1,2,...)
(1,3) (1,2,3)
(1,4) (1,2,3) (1,4,...)
(1,5) (1,2,3) (1,4,5)
(2,3) (1,2,3) (1,4,5)
(2,4) (1,2,3) (1,4,5) (2,4,...)
(2,5) (1,2,3) (1,4,5) (2,4,5)
(3,4) (1,2,3) (1,4,5) (2,4,5) (3,4,...)
(3,5) (1,2,3) (1,4,5) (2,4,5) (3,4,5)
(4,5) (1,2,3) (1,4,5) (2,4,5) (3,4,5)

Tabela 1: Esquema para geração de colunas iniciais

resultado gerado, e à direita o jogo criado para cobrir tal resultado, se necessário. Note que se
sobram entradas em um novo jogo criado, elas podem ser aproveitadas para cobrir o próximo
resultado.
O esquema acima, não tem compromisso nenhum em gerar a melhor solução para o PMA, mas
simplesmente gerar colunas iniciais suficientes para uma solução fact́ıvel. Note que uma vez
conhecidos os jogos necessários à solução inicial fact́ıvel, podemos facilmente construir a matriz
reduzida A do PMA.
Ao final do processo, podem haver colunas redundantes, e um esquema de 1-0 trocas pode ser
aplicado para melhorar a solução.

7.2 Determinando a nova coluna

Uma vez obtidas as colunas iniciais, e uma solução fact́ıvel inicial, é de interesse melhorar tal
solução. Para isso, precisamos adicionar novas colunas a matriz A na expectativa de que 1-0
trocas e 2-1 trocas aplicadas ao novo conjunto de colunas nos levem a uma melhor solução.
No entanto surge a pergunta: qual nova coluna deve integrar a matriz A ? No caso de um
problema de programação linear a escolha seria simples: adicionamos, por exemplo, a coluna
que possui o mais negativo custo reduzido associado, pois sabemos que sua inclusão poderá
causar uma redução no valor da função objetivo. Além disso, sabemos também quando não é
mais necessário acrescentar colunas, pois se os custos reduzidos associados às colunas restantes
(fora de A) forem todos positivos, então a inclusão de nenhuma nova coluna poderá causar
decréscimo no valor da função objetivo.
Já para o caso do PMA (uSCP) a situação é um pouco diferente. O PMA (uSCP) é um problema
de programação linear inteira, e além disso, após a geração das colunas iniciais, temos apenas
uma solução viável, não necessariamente ótima para nossa problema. Com isso, como determinar
os multiplicadores de Lagrange (variáveis duais) associadas ? Os multiplicadores são necessários
pois o custo reduzido depende deles.
Devido a esta dificuldade, adotamos a seguinte estratégia. Como no PMA (uSCP) o custo
associado a cada coluna é o mesmo, as colunas se diferem apenas pelo número de resultados
que cada uma cobre. No entanto, no PMA o número de resultados coberto por cada coluna
(jogo) é o mesmo:

(
n
k

)
. Por outro lado, o que nos interessa no PMA é a cobertura de menor

cardinalidade, que corresponde a escolher as colunas (jogos) que cobrem todos os resultados
(restrições de cobertura), mas que tem a menor interseção de resultados entre si.
Dáı, o que procuramos no PMA é uma solução fact́ıvel, Ax ≥ 1, que minimize as sobras, Ax−1.
Dessas considerações, decidimos que uma coluna y deve ser adicionada a matriz A do PMA, se



ela é uma das soluções do seguinte subproblema:

max
y

(1−Ax)ty

s.a
∑

i

yi =
(

n

k

)
(6)

y ∈ {0, 1}(
m
k ) .

Com essa abordagem, esperamos que yi = 1 somente se a i-ésima restrição é satisfeita na
igualdade (sem sobra). A intenção com esta escolha é dar mais liberdade nas restrições satisfeitas
sem sobra, na esperança de que heuŕısticas locais sejam capazes de encontrar coberturas de menor
cardinalidade, isto é, reduzir o somatório das sobras.
Após a inclusão de novas colunas à matriz reduzida A, o problema PMA é reotimizado através
da aplicação de 1-0 trocas e 2-1 trocas.

8 Resultados Computacionais

As metaheuŕısticas estudadas neste trabalho foram implementadas em MATLAB, e testadas sobre
pequenas instâncias do PMA. Os algoritmos resultantes foram os seguintes:

• Greedy: implementação de uma heuŕıstica gananciosa para o problema de cobertura de
custo único. Equivale a fase de construção do GRASP, mas tomando sempre o primeiro
elemento da RCL.

• GRASP: implementação do GRASP como sugerido em Feo e Resende, [3], com 1-0 trocas
e 2-1 trocas na fase de busca local. Consideramos um número máximo de 20 iterações
externas e tomamos α = 0.4.

• MAX SAT: implementação GRASP, aplicando a busca local para MAX SAT, seguida de
uma heuŕıstica reparadora. A heuŕıstica reparadora nada mais é que a heuŕıstica Greedy
aplicada para cobrir os resultados restantes. Consideramos um número máximo de 20
iterações externas, tomamos α = 0.4 e fixamos MaxFlips = 500.

• H.L.: implementação da Heuŕıstica Lagrangiana, combinando relaxação Lagrangiana com
o algoritmo do subgradiente, como na Figura 4. Consideramos um número máximo de
500 iterações do algoritmo do subgradiente. O parâmetro λ do tamanho do passo é divido
pela metade se não houver melhoria no limitante inferior nas últimas 2 iterações.

• G.C.: implementação da heuŕıstica de Geração de Colunas como descrito na Seção 7.
Limitamos o número de colunas a serem adicionadas a 15% do total de colunas (jogos)
posśıveis.

Os cinco algoritmos foram testados sobre pequenas instâncias do PMA apresentadas na Ta-
bela 2. Essa tabela traz as dimensões do problema, o número de resultados posśıveis (linhas),

Dimensões Resultados Jogos Res. por jogo zLB

5-3-2 10 10 3 4
10-5-3 120 252 10 12
12-9-3 220 220 84 3
12-6-3 220 924 20 11
14-7-4 1001 3432 35 29
14-9-4 1001 2002 126 8

Tabela 2: Instâncias do PMA consideradas



o número de jogos posśıveis (colunas), o número de resultados cobertos por cada jogo, e um
limitante inferior para o valor da função objetivo zLB que pode ser obtido tomando-se o menor
inteiro maior ou igual ao resultado da divisão do número de resultados posśıveis pelo número
de resultados por jogo. De fato, teŕıamos esse como valor ótimo para o PMA, se não houvesse
interseção entre os jogos. É válido lembrar que tal limitante coincide com aquele fornecido pela
relaxação linear do PMA.
Os testes foram realizados em um Intel Core2Duo 2Ghz, com 2GB RAM e sistema operacional
Windows XP. A Tabela 3 apresenta o valor z alcançado e o tempo em segundos t(s), de cada
uma das 5 heuŕısticas.

Greedy GRASP MAX SAT H.L. G.C.
Dim. z t(s) z t(s) z t(s) z t(s) z t(s)
5-3-2 4 0.01 4 0.26 4 0.05 4 0.21 4 0.03
10-5-3 19 0.01 17 9.07 21 1.65 18 2.69 19 1.71
12-9-3 4 0.01 4 1.31 4 1.36 4 9.81 4 0.21
12-6-3 15 0.04 19 18.01 21 8.5 15 4.62 20 3.53
14-7-4 51 0.57 58 516.61 67 233.39 50 82.89 55 135.12
14-9-4 20 0.47 19 132.81 22 179.45 20 21.43 18 16.42

Tabela 3: Resultados computacionais

Os ótimos para as 3 primeiras instâncias são 4, 17 e 4 respectivamente. Este valores foram
obtidos através do software GLPK, que emprega um método branch-and-bound na resolução de
problemas de programação linear inteira. Para a instância 5-3-2 o valor ótimo é encontrado e
a otimalidade verificada em poucos segundos. Para a instância 12-9-3, GLPK levou cerca de 2
minutos. Já para a instância 10-5-3, o tempo necessário para encontrar o ótimo foi de cerca de
5 minutos e para verificar a otimalidade cerca de 3 horas. A partir dáı, já temos uma noção da
complexidade na resolução do PMA conforme o número de resultados e jogos posśıveis aumenta.
Para as demais instâncias são desconhecidos os valores ótimos.
Dos resultados apresentados na Tabela 3, não há uma unanimidade em relação a melhor heuŕıstica.
A heuŕıstica Greedy é a mais simples, por isso requer um tempo de execução inferior as demais,
todavia não obteve o melhor valor para as instâncias 10-5-3, 14-7-4 e 14-9-4. A metaheuŕıstica
GRASP se sobressaiu em relação a Greedy nas instâncias 10-5-3 e 14-9-4, e obteve o melhor resul-
tado apenas na 10-5-3, no entanto apresentou os maiores tempos de execução. A diversificação
da fase de construção aliadas as 1-0 trocas e 2-1 trocas na fase de busca local deveriam gerar
soluções de melhor qualidade, ao menos melhores que a heuŕıstica Greedy, mas não foi bem isso
que aconteceu. O procedimento GRASP com MAX SAT na fase local, não foi nada efetivo, pois
segue de perto o GRASP em termos de custo computacional, mas foi o que forneceu as piores
soluções. Em [1], é destacado o bom desempenho da estratégia GRASP MAX SAT no sentindo
de melhorar resultados da literatura para o problema de cobertura de custo único. Todavia o
PMA, além de ser um problema de cobertura de custo único, também apresenta um alto grau
de simetria em relação ao número de resultados cobertos por cada jogo. Muito provavelmente
por isso, observamos o fraco desempenho das metaheuŕısticas GRASP e GRASP MAX SAT.
A heuŕıstica Lagrangiana H.L., mostrou-se a melhor no quesito custo-benef́ıcio, pois apre-
sentou tempos de execução moderados e soluções ao menos melhores ou iguais a heuŕıstica
Greedy. Isso se deve ao fato de que após a relaxação Lagrangiana, é empregada uma heuŕıstica
Greedy-Reparadora para obtenção de uma solução fact́ıvel. O menor tempo de execução se
deve principalmente ao fato de não se realizar 2-1 trocas na heuŕıstica Lagrangiana, mas apenas
1-0 trocas após a heuŕıstica de reparação.
Porém, as 4 primeiras heuŕısticas fazem uso da matriz A associada ao PMA. O emprego de tal
matriz, facilita muito a implementação, pois carrega informações sobre os resultados cobertos
por cada jogo. No entanto, para instâncias maiores do PMA é impraticável o uso de tal matriz.
Em nossos testes, ao tentar carregar na memória a matriz associada a instância 16-10-4 do PMA,



obtivemos uma mensagem de falta de memória vinda do MATLAB.
A heuŕıstica de Geração de Colunas G.C., é capaz de superar este problema, porém verificamos
pelos resultados que ela nunca forneceu a melhor solução, salvo a instância 14-9-4.

9 Conclusões

Cada uma das metaheuŕısticas estudadas neste trabalho apresenta caracteŕısticas interessantes,
e foi aplicada anteriormente à problemas de cobertura e problemas de cobertura de custo único.
Os resultados encontrados na literatura [1], [2], [3], [5], atestam a validade de cada uma delas,
inclusive melhorando resultados já conhecidos.
No entanto, o PMA é um problema de cobertura de custo único totalmente simétrico, no sentido
de que o custo de cada jogo é igual e, o número de resultados cobertos por cada jogo também
é igual. Além disso, à medida em que as dimensões do PMA aumentam, o número de linhas
(resultados) e colunas (jogos) cresce rapidamente, o que torna impraticável o uso da matriz A
associada, por questões de memória. Mas essa matriz contêm informações importantes e sua
utilização facilita muito a implementação de métodos e heuŕısticas.
Dessa forma uma alternativa é trabalhar com uma heuŕıstica de geração de colunas, que agrega
colunas da matriz A aos poucos. Porém, a definição do subproblema que determina qual a
próxima coluna a ser adicionada, bem como a implementação eficiente das heuŕısticas locais são
fatores cruciais para o bom desempenho desta abordagem.
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