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RESUMO 
 

Nas empresas agroflorestais, o inventário florestal, é uma importante ferramenta que 

provê informações qualitativas e quantitativas de povoamentos florestais. Este por 

sua vez, é de fundamental importância para o processo de tomada de decisões. 

Para que ele seja realizado de maneira adequada, um bom planejamento deve ser 

considerado. Deste modo, este trabalho propôs auxiliar uma das atividades de seu 

planejamento, sendo a otimização de alocação de equipes para a inventariação 

utilizando um modelo do Problema de Roteamento Periódico de Veículos com 

Janela de Tempo (PPRVJT). Para resolver o PPRVJT foi utilizada a meta-heurística 

Simulated Annealing (SA) por ser amplamente usada em Problemas de Roteamento 

de Veículos (PRV), além de permitir uma maior variação das soluções, possibilitando 

a saída de ótimos locais. Para os experimentos, os dados coletados foram 

fornecidos por uma empresa de celulose sediada no estado do Espírito Santo e, 

deste modo, a SA mostrou-se uma boa alternativa para programação de rotas de 

equipes do inventário florestal, fornecendo soluções aproximadas das obtidas 

através de um método exato. 

 

Palavras-chave: Simulated Annealing, Problema de Roteamento de Veículos 

Periódico com Janela de Tempo, Inventário Florestal. 



 
 

ABSTRACT 
 

In agroforestry companies, the forest inventory is an important tool that provides 

qualitative and quantitative information on forest populations. This in turn is of 

fundamental importance to the decision-making process. In order for it to run 

properly, good planning must be considered. Thus, this work is to assist in one of the 

activities of its planning, being an optimization of equipment allocation for an 

invention using a model of a Periodic Vehicle Routing with Time Window (PVRJT). 

To solve the PVRJT was used a meta-heuristic Simulated Annealing (SA) because it 

is widely used in Vehicle Routing Problems (PRV), besides allowing a greater 

variation of the solutions, allowing an exit of great places. For the experiments, the 

data collected were provided by a pulp company based in the state of Espírito Santo 

and, in this way, an SA proved to be a good alternative for scheduling routes of forest 

inventory equipment, providing approximate solutions obtained through an exact 

method. 

 

Keywords: Simulated Annealing, Periodic Vehicle Routing Problem with Time 

Window, Forest Inventory. 
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1 INTRODUÇÃO 

O inventário florestal é a parte da engenharia florestal que trata das técnicas 

de obtenção de informações sobre a cobertura florestal de certa área (MEUNIER, 

2001) com o principal objetivo, segundo Avery e Burkhart (1983), de determinar as 

características quantitativas como diâmetro, área basal, volume, peso ou qualquer 

característica mensurável; e qualitativas, como forma, espécie, tipo de defeito, 

classe de copa ou qualquer observação descritível, porém não mensurável. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2014), as informações 

coletadas nesta atividade são diretamente ligadas aos recursos florestais e por isso 

são considerados de fundamental importância para a tomada de decisão. Para 

Meunier (2001), as informações são um pré-requisito para um bom manejo, o que 

requer dados confiáveis. 

Empresas florestais realizam o inventário florestal periodicamente com o 

objetivo de obter informações de seus plantios (CRUZ, 2010). Nas áreas florestais, 

faz-se o zoneamento ou divisão da propriedade florestal em áreas exploráveis e 

depois as subdividem em blocos ou talhões. Talhão é a divisão elementar da mata 

para a sua administração ou unidade territorial de planeamento e de seguimento da 

gestão, sendo utilizada como quadro de referência (AMARO et al., 1998). 

Como é inviável medir todas as árvores de um empreendimento florestal, 

devido ao tempo e ao alto custo, (UBIALLI, 2007) equipes de inventário instalam 

parcelas, unidades amostrais, em cada talhão e nestas, todas as árvores são 

medidas em períodos previamente estabelecidos no seu ciclo de vida (SILVA, 1996). 

Para realizar as medições, empresas realizam anualmente uma programação 

do inventário. Assim, cada equipe recebe sua sequência de talhões que devem ser 

medidos durante o período (SILVA, 1996). Quando o número de árvores é muito 

grande, muitas vezes dispersas em grandes áreas, o deslocamento das equipes 

ocasiona um problema de logística (HADDAD, 2015). Além disso, a data de medição 

de um talhão deve respeitar uma janela de tempo, devendo estes serem 

mensurados em determinadas épocas do ano (PHILLIPS, 2009). 

Considerando estes fatores, Meneguzzi (2011) fez estudos sobre as 

dificuldades encontradas na realização do Planejamento do Inventário Florestal (PIF) 

quanto à limitação do número de equipes, o tempo de medição de cada parcela, o 
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tempo de deslocamento para as unidades amostrais, a distância percorrida, entre 

outras. Estas dificuldades são agravadas quando o número de talhões é muito 

grande, uma vez que a programação das visitas aos talhões ao longo do ano se 

torna um complexo problema de logística. 

Na tentativa de solucionar este problema, Meneguzzi (2011), propôs um 

modelo de roteamento para equipes de inventário, tendo como base o tradicional 

modelo de roteamento de veículos (PRV). Porém, dado o grande número de talhões 

disponíveis, em sua pesquisa foram consideradas poucas medições (apenas 12 das 

1.288 disponíveis). Esta dificuldade decorre do PIF ser NP-Difícil já que pode ser 

reduzido ao PRV que também é NP-Difícil, como demonstrado por Lenstra e 

Rinnooy (1981) e Solomon e Desrosiers (1988), e pelo fato da autora ter utilizado um 

método exato para solução do problema. 

Métodos exatos requerem grande esforço computacional para encontrar a 

melhor solução a este tipo de problema. A utilização de técnicas heurísticas é uma 

alternativa, pois podem alcançar os resultados para os problemas rapidamente, mas 

não garantem que a solução obtida seja a melhor. Portanto, neste trabalho como 

uma alternativa para solução do Problema de Planejamento do Inventário Florestal 

(PPIF) a meta-heurística utilizada foi a Simulated Annealing (SA). 

A SA foi escolhida pois é uma meta-heurística comumente utilizada em 

problemas de roteamento de veículos e também por aceitar movimentos que pioram 

a solução em determinados momentos, o que permite escapar de ótimos locais. 

Deste modo, conforme as estruturas de vizinhança desenvolvidas neste trabalho, ela 

conseguiu fornecer soluções viáveis, boas e satisfatórias em relação as obtidas de 

métodos exatos. 

As demais partes deste trabalho estão subdividas em tópicos, sendo 1.1 os 

objetivos, 2 a revisão bibliográfica, 3 a metodologia, 4 os experimentos 

computacionais, 5 os resultados, 6 as conclusões e 7 as referências bibliográficas. 

1.1 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho.  

1.1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho teve como principal objetivo aplicar a meta-heurística Simulated 
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Annealing para resolução do Problema de Planejamento do Inventário Florestal e 

comparar seu desempenho com os resultados que foram obtidos com o método 

Simplex, através do software ILOG CPLEX, para as instâncias que não demandaram 

demasiados recursos computacionais. Tais instancias com tamanhos superiores as 

que Meneguzzi (2011) utilizou. Logo, mostrar que a Simulated Annealing pode 

encontrar soluções próximas as dos métodos exatos em muito menos tempo. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são apresentados a seguir. 

a) Estudar as características e restrições do Modelo de Roteamento Periódico 

de Veículos com Janela de Tempo aplicado ao Problema de Planejamento do 

Inventário Florestal. 

b) Definir uma estrutura computacional para representar o problema. 

c) Implementar e aplicar a meta-heurística Simulated Annealing ao problema. 

d) Comparar os resultados obtidos da meta-heurística com os obtidos do 

modelo usando o ILOG CPLEX. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão da literatura no geral aborda o inventário florestal, com sua 

definição, sua importância e de seu planejamento, atividades desenvolvidas nele e 

alguns dos problemas relativos a elas; o Problema de Roteamento de Veículos, 

citando sua aplicabilidade em PPIF; o Modelo de Roteamento para Equipes de 

Inventário Florestal, que é uma adaptação do PRV aplicado ao PPIF; e, a meta-

heurística Simulatd Annealing, explicando seu funcionamento e citando alguns dos 

trabalhos da literatura que já a utilizaram para resolver este tipo de problema. 

2.1 INVENTÁRIO FLORESTAL 

O inventário florestal é uma técnica de estimação da produção florestal 

(SOARES at al., 2006). Meunier (2001) o define como a prática voltada à obtenção 

de informações sobre populações, com vistas a caracterizá-las quanto a aspectos 

qualitativos, quantitativos e dinâmicos. 

Qualquer tomada de decisão envolvendo recursos florestais, como a 

avaliação de reflorestamento ou implantação de novas áreas, intervenções no 

manejo silvicultural, colheita da floresta, controle de incêndios, controle de insetos e 

pragas, entre vários outros, precisam ser subsidiados com informações provenientes 

de inventários (SANQUETTA et al., 2009). 

Em empresas florestais de grande porte, existe a necessidade de realizar o 

planejamento do inventário florestal em virtude da grande quantidade de parcelas, 

unidades amostrais, instaladas em seus povoamentos. As medições são realizadas 

de acordo com a programação anual, na qual são definidos quais povoamentos 

florestais serão inventariados, e em quais períodos do ano. Dentre as dificuldades 

encontradas na realização do planejamento do inventário florestal citadas por 

Meneguzzi (2011), estão a limitação do número de equipes, o tempo de medição de 

cada parcela, o tempo de deslocamento para as unidades amostrais, a distância 

percorrida, entre outras.  

Dentre os diversos custos que envolvem o inventário florestal, o 

deslocamento das equipes se destaca. Em virtude deste custo, o modelo de 

planejamento do inventário florestal baseia-se no modelo de roteamento de veículos, 

cujo o objetivo é minimizar o deslocamento das equipes (MENEGUZZI, 2011). 
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2.2 PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS 

O problema de roteamento ou roteirização de veículos consiste em determinar 

o(s) roteiros(s) para atender um conjunto de clientes situados em pontos distintos, 

buscando minimizar o custo total, assegurando que cada cliente seja visitado 

exatamente uma vez. Em outras palavras, quais são os atendimentos (coletas, 

entregas ou visitas) de cada veículo, de forma a minimizar o custo total do serviço, 

geralmente composto da soma ponderada dos custos fixos e dos custos 

proporcionais às distâncias percorridas pelos veículos e ao tempo de viagem (NÉIA 

et al., 2013). 

Pode-se definir o PRV como um grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐴), onde 𝑉 = {𝑣0, . . . , 𝑣𝑛} e 𝑛 o 

número total de elementos, é o conjunto de vértices e 𝐴 = {(𝑣𝑖, 𝑣𝑗): 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠

𝑗}  é o conjunto de arcos. Tradicionalmente o vertice 𝑣0 representa o depósito no 

qual se baseiam 𝑚 veículos com capacidades 𝑄1, … , 𝑄𝑚. Cada vértice de 𝑉\{𝑣0} 

corresponde a um cliente e tem uma demanda associada 𝑞𝑖 ≥ 0, bem como uma 

duração de serviço 𝑑𝑖 ≥ 0. Para cada arco (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) ∈ 𝐴 é atribuído o tempo de viagem 

ou custos 𝑐𝑖𝑗 ≥ 0. Deste modo, o problema consiste em encontrar um conjunto de 

rotas para 𝑚 veículos com partida no depósito, de forma que cada um dos vértices 

seja visitado apenas uma única vez, enquanto minimiza-se o custo total das viagens 

(PIRKWIESER; RAIDL, 2008). 

O PRV é derivado do clássico problema do caixeiro viajante (Traveling 

Salesman Problem - TSP), no qual um caixeiro viajante precisa percorrer um 

conjunto de cidades, não deixando de visitar nenhuma delas e sem passar duas 

vezes no mesmo local, de forma a minimizar a distância percorrida (LOESCH; HEIN, 

2009). Desta forma, o problema do múltiplo caixeiro viajante associado à restrição 

de capacidade dá origem ao PRV. 

O PRV contém diversas variações que ocorrem em função das várias regras 

e limitações encontradas em aplicações reais (PILLAC et al., 2013). Algumas dessas 

principais variações são: 

 PRVC – Problema de Roteamento de Veículos Capacitado: os veículos 

utilizados nas entregas têm capacidade iguais e finita; 
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 PRVJT – Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo: 

neste problema, cada cliente deve ser visitado em um período 

determinado do tempo; 

 PRVFH – Problema de Roteamento de Veículos com Frota Heterogênea: 

onde os veículos utilizados nas entregas têm capacidades diferentes; 

 PRVCES – Problema de Roteamento de Veículos com Coleta e Entrega 

Simultânea: mercadorias devem ser entregues e recolhidas em cada 

vértice; 

 PRVD – Problema de Roteamento de Veículos Dinâmico: nesta categoria 

de problema, novos clientes podem ser adicionados à rota durante sua 

execução; 

 PRPV – Problema de Roteamento Periódico de Veículos: trata do 

problema de alocar visitas de clientes para cada dia de um horizonte de 

planejamento; 

 PRPVJT – Problema de Roteamento Periódico de Veículos com Janela de 

Tempo: trata do problema de alocar visitas de clientes para cada dia em 

um horizonte de planejamento e, cada cliente deve ser visitado em um 

determinado período de tempo. 

O Modelo de Roteamento utilizado neste trabalho, tem características 

semelhantes ao Problema de Roteamento Periódico de Veículos com Janela de 

Tempo (PRPVJT). 

2.2.1 Modelo de Roteamento para Equipes de Inventário Florestal 

Barros Junior (2016) propôs um modelo que pudesse ser aplicado ao 

problema de planejamento das atividades de inventário florestal. Trata-se de um 

modelo de roteamento para equipes de inventário. Sua formulação matemática teve 

como referência básica o modelo empregado no Problema de Roteamento Periódico 

de Veículos com Janela de Tempo, devido as características do problema como o 

período de planejamento do inventário e as datas que cada talhão pode ser 

atendido, janela de tempo. A formulação deste modelo é dada como segue: 
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Os nós 𝐺𝑜 e 𝐺𝑑 representam, respectivamente, a base de saída e de chegada 

das equipes (veículos) na fábrica (garagem/depósito). A cada um destes dois nós 

estão associados tempos de medição nulos e janelas de tempo que indicam os dias 

permitidos de saída e de chegada das equipes à fábrica. 

As seguintes variáveis representam: 

  𝑖 = talhão de origem; 

 𝑗 = talhão de destino; 

 𝐺𝑜 = garagem de origem (representa a fábrica); 

 𝐺𝑑 = garagem de destino (representa a fábrica); 

 𝑑𝑖,𝑗 = tempo de deslocamento entre os talhões 𝑖 e 𝑗; 
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 𝑑𝐺𝑜 ,𝑗 = tempo de deslocamento entre a garagem e o primeiro talhão a ser 

visitado; 

 𝑑𝑖,𝐺𝑑
 = tempo de deslocamento entre o último talhão visitado e a garagem; 

 𝑥𝑖,𝑗,𝑘
𝑡 = 1 caso o arco (𝑖, 𝑗) for escolhido para integrar a solução para a 

equipe 𝑘 no período 𝑡, e 0 caso contrário; 

 𝑇 = horizonte de planejamento; 

 𝐾 = conjunto de equipes disponíveis; 

 𝐿𝑡= lista de talhões (locais) a serem visitados em um período 𝑡; 

  𝑠𝑖 = tempo de serviço no nó 𝑖; 

 𝐻𝑗 = instante de início do atendimento no talhão 𝑗; 

 𝐻𝑖 = instante de início do atendimento no talhão 𝑖; 

 𝐻𝐺𝑜 ,𝑘
𝑡 = horário de saída da equipe 𝑘 no período 𝑡; 

 𝐻𝐺𝑑,𝑘
𝑡  = horário de chegada da equipe 𝑘 no período 𝑡; 

 𝑎 = início do período de atendimento; e 

 𝑏 = término do período de atendimento. 

 𝑀 = constante. 

A função objetivo (1) visa minimizar o deslocamento das equipes de inventário 

entre talhões. A restrição (2) garante que cada talhão seja visitado uma única vez, 

por uma única equipe em um determinado período de tempo. A restrição (3) garante 

que exatamente 𝑘 equipes sairão da garagem, enquanto a restrição (4) assegura 

que 𝑘 equipes cheguem na garagem. Também chamada de “contenção de fluxo”, a 

restrição (5) garante que toda equipe que chega em um talhão, saia dele. A restrição 

(6) calcula o horário de chegada para atendimento no primeiro talhão, após a equipe 

deixar a garagem. A restrição (7) garante que horário de início do atendimento do 

talhão 𝑗 seja superior ao tempo de serviço no talhão 𝑖 somado ao deslocamento 

entre 𝑖 e 𝑗. A restrição (8) calcula o horário de retorno a garagem. As restrições (9) e 

(10) asseguram que os horários de atendimento ocorram dentro da janela de tempo 

diária. Ou seja, entre 0 e 480 minutos. E por fim, a restrição (11) assegura que as 

variáveis de decisão sejam binárias. 
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2.3 META-HEURÍSTICA SIMULATED ANNEALING 

Sendo o PRV e suas variantes, de acordo com Néia et al. (2013), classificado 

como NP-difícil, Gonçalves et al. (2013) cita a existência de desafios na busca de 

novos procedimentos heurísticos para produzir resultados próximo do ótimo para 

esta categoria de problema. Dentre os diversos métodos utilizados na solução deste 

tipo de problema, a meta-heurística Simulated Annealing torna-se uma boa 

alternativa visto que fornece bons resultados para esta categoria de problema. 

A meta-heurística Simulated Annealing proposta por Kirkpatrick et al. (1983) é 

baseada num comportamento de um sistema físico em que determinado material é 

elevado a altas temperaturas e, gradualmente, vai sofrendo resfriamento até que 

tome a forma desejada. Analogamente, os estados dos quais o material passa são 

os movimentos em busca de melhoria aplicados a solução fornecida. Durante o 

processo de resfriamento, quanto mais alta a temperatura, maior probabilidade de se 

aceitar movimentos que pioraram a solução, e, nas iterações posteriores em que a 

temperatura é cada vez menor, será mais difícil que tais movimentos de piora sejam 

aceitos. Deste modo, aceitando “inicialmente” movimentos que pioram a solução 

conforme uma determinada probabilidade calculada durante a execução do 

algoritmo, o espaço de busca da meta-heurística será ampliado, possibilitando assim 

a saída de ótimos locais. 

Estes movimentos geram as estruturas de vizinhança, que são soluções 

construídas a partir de uma solução S pela sua aplicação (CAVIQUE, 2002), ou seja, 

geram uma solução vizinha S’ que permite a Simulated Annealing explorar o espaço 

de soluções do problema. 

A meta-heurística SA é amplamente empregada em problemas de roteamento 

de veículos. Podemos encontrar exemplos de sua aplicação em trabalhos como os 

de Kokubugata e Kawashima (2008), que a aplicou para resolver problemas em 

logística de cidades; Mansur e Rangel (2012), em um problema de roteamento de 

caminhões de coleta de lixo; Jachimowski e Klodawski (2013), em um problema de 

planejamento de transporte com multi-depósitos; e Haddad (2015), aplicando-a para 

resolução de problema de roteamento de equipes para inventariação das árvores de 

Belo Horizonte em Minas Gerais. 

Devido à dificuldade de encontrar aplicação deste método em Problemas de 

Roteamento Periódico de Veículos com Janela de Tempo, optou-se por pesquisar 



21 
 

trabalhos em que o método fora empregado em PRVJT e PRPV.  

Em PRVJT pode-se citar os trabalhos de Chiang e Russell (1996), que 

aplicaram a SA com Busca Tabu; Tan et al. (2001), que compararam meta-

heurísticas como SA, Busca Tabu e Algoritmo Genético aplicados a este tipo de 

problema; Czech e Czarnas (2002), que usaram a Simulated Annealing de forma 

paralela neste tipo de problema; e Tavakkoli-Mogddam (2011), usando-a em um 

problema para a minimização de custo de viagem e maximização de vendas. 

No PRVP pode-se citar os trabalhos de Higio et al. (2012) e Araújo et al. 

(2013), em que ambos a utilizaram como parte de outra meta-heurística em um 

problema de coleta de lixo; Reis e Vieira (2015), usando-a em um problema de 

entrega de mercadoria e serviços de empresas a consumidores; e Andrade (2016), 

em problema de roteamento periódico de unidade móveis de pistoneio. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia abordada neste trabalho consiste na obtenção de dados de 

povoamentos florestais, definição de uma estrutura para representação da solução 

e, aplicação da meta-heurística Simulated Annealing para resolução do Problema de 

Roteamento Periódico de Veículo com Janela de Tempo no contexto do Problema 

de Planejamento do Inventário Florestal. 

3.1 INSTÂNCIAS UTILIZADAS 

As instâncias utilizadas neste trabalho foram elaboradas por Barros Junior 

(2016). Estas foram definidas a partir de dados fornecidos por uma empresa de 

celulose sediada no estado do Espírito Santo. Cada instância contém o número de 

pontos (talhões), o horizonte de planejamento (dias úteis do ano), uma matriz de 

distância em que são consideradas as distâncias entre todos os pontos de origem e 

destino, uma matriz de janela de tempo, um vetor de tempo de medição de cada 

ponto. 

3.2 REPRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

A solução é representada por uma matriz. Nela, cada linha contém os pontos 

que serão atendidos em um determinado dia, por uma determinada equipe e, as 

colunas, a ordem sequencial dos atendimentos. Mesmo que não representado na 

matriz, todo dia de atendimento é iniciado e encerrado na fábrica, ponto 0, ou seja, o 

deslocamento total da equipe em um dia leva em consideração o deslocamento da 

fábrica ao primeiro ponto, do primeiro ao segundo, assim por diante até do último ao 

retorno a fábrica. 

Considerando um planejamento para atendimento a 24 pontos, por 2 equipes 

em 6 dias, pode-se visualizar a Figura 1. Sua última linha contém os pontos que 

serão atendidos no dia 5, pela equipe 1, sendo o ponto 1 o primeiro a ser atendido, 

seguido do ponto 3, pelo ponto 6, até o ponto 16. 

Se for levado em consideração que existem pontos para serem atendidos por 

equipes em determinados dias, essa combinação de Pontos x Equipes x Dias 

resultaria em uma matriz tridimensional de representação de solução, ou seja, 

tornaria os movimentos de busca e variação da solução mais complexos. Utilizando 
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uma matriz em que cada linha pode significar mais de uma rota, como é o caso da 

Figura 1, cada linha representa um determinado dia e qual equipe irá realizar o 

atendimento. Esta estruturação possibilitou a redução da dimensão da solução para 

uma matriz bidimensional. Além do mais, considerando que o índice da matriz de 

solução seja iniciado em 0, para se acessar determinada linha da matriz ou a partir 

da mesma se obter qual equipe e dia ela representa basta realizar os seguintes 

cálculos: 

 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎) + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 

 𝑑𝑖𝑎 =
𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠
 

 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 =  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑑𝑒  (
𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠
) 

 

 

Figura 1 - Representação da solução. 

3.3 META-HEURÍSTICA SIMULATED ANNEALING PARA O PPIF 

A Simulated Annealing foi escolhida pois é uma meta-heurística comumente 

utilizada em problemas de roteamento de veículos e também por aceitar movimentos 

que pioram a solução, o que permite escapar de ótimos locais. Para entendermos 

melhor seu funcionamento, conforme em Mauri (2005), será abordada sua estrutura 

e componentes. 

A SA contém os seguintes parâmetros: uma solução inicial S, temperatura 

inicial 𝑇𝑖𝑛𝑖, taxa de resfriamento 𝑇𝑟𝑒𝑠, temperatura de congelamento 𝑇𝑐𝑜𝑛 e número de 

iterações de equilíbrio 𝐼𝑒𝑞. 

O procedimento básico do SA é representado na Figura 2. Observa-se que 

seu processamento ocorre dentro de dois laços de repetição, o mais externo se 
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repete até atingir 𝑇𝑐𝑜𝑛 diminuindo a cada iteração de acordo com 𝑇𝑟𝑒𝑠, sendo que 

para cada temperatura o laço interno é executado 𝐼𝑒𝑞 vezes. Dentro do laço interno, 

a partir da solução inicial S é gerada outra solução vizinha S’ através de um 

movimento de vizinhança, N(S), escolhido aleatoriamente. A cada solução vizinha S’ 

gerada é calculada a variação (delta) dela com a solução inicial dada, através do 

valor fornecido pela função objetivo. Caso essa diferença seja menor que zero isso 

implica que a solução vizinha gerada é melhor que a inicial, deste modo esta passa 

a ser a nova solução inicial (ou atual). Porém, se a variação for positiva, ou seja, a 

nova solução é pior, é calculada a probabilidade 𝑒
−Δ

𝑇  de se aceitar esta solução 

(sendo esta a ideia que permite sair de ótimos locais), a variável 𝑇 representa a 

temperatura corrente da qual controla a probabilidade, ou seja, quanto menor for a 

temperatura, menor a probabilidade de se aceitar soluções piores. 

O algoritmo termina quando  𝑇 atinge 𝑇𝑐𝑜𝑛 e a melhor solução encontrada, 

𝑆𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟, é retornada como solução do método. 

 

Figura 2 - Algoritmo SA – Adaptada de Mauri (2005). 

3.4 ESTRUTURAS DE VIZINHANÇA 

As estruturas de vizinhança são soluções construídas a partir de uma solução 

S pela aplicação de movimentos, neste trabalho, para gera-las, foram utilizados 

cinco movimentos “Vizinho Dia”, “Vizinho Equipe”, “Vizinho Deslocamento de Ponto”, 
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“Busca Local Combinação de Pontos” e “Híbrido”. Estes serão apresentados a 

seguir. 

3.4.1 Vizinho Dia 

Este movimento realiza a troca entre dois pontos, que são atendidos em dias 

diferentes, mas compatíveis em janela de tempo, ou seja, troca um ponto 

selecionado com outro, mas, desde que o outro ponto possa ser atendido no dia do 

ponto selecionado e vice-versa. 

Para melhor ilustrar este movimento, podemos visualizar a sequência de 

passo executados pelo algoritmo, como na Figura 3, que contém uma solução S 

com duas equipes para atender 24 pontos em 6 dias. 

1) O algoritmo escolhe aleatoriamente a linha 11, como indicado pela seta A 

(Figura 3.a). Esta linha contém os pontos que a equipe 1 atende no dia 5. 

Assim, é analisado quais pontos, segundo a janela de tempo, que podem 

ser atendidos em um dia diferente daquele em que já está sendo atendido, 

ou seja, diferente do dia 5. Deste modo, como destacado na mesma 

figura, estes pontos são: 3 e 16. 

2) No próximo passo, um ponto entre os destacados, é escolhido 

aleatoriamente. O ponto 3 foi escolhido, como mostra a Figura 3.b. 

3) O ponto 3 selecionado, é atendido no dia 5. De acordo com a janela de 

tempo, é escolhido aleatoriamente um dia que ele pode ser atendido 

diferente do atual (5). Uma vez escolhido o dia, o algoritmo escolhe uma 

equipe aleatoriamente. De posse destes dados, pode-se obter a linha de 

destino para o ponto 3. No exemplo, escolhe-se o dia 4 e equipe 0, que 

representa a linha 8, como indica a seta B (Figura 3.c).  

4) Selecionada a linha, o algoritmo analisa quais pontos podem ser trocados 

com o ponto 3, ou seja, quais pontos segundo a janela de tempo, podem 

ser atendidos no dia 5. O único ponto, na linha 8, nestas condições é o 

ponto 20. Portanto, este foi o ponto escolhido, como destacado na Figura 

3.d. 

5) Como o ponto 3 pode ser atendido no dia 4 e o ponto 20 pode ser 

atendido no dia 5, o algoritmo realiza a troca, ficando assim, a solução S, 

como na Figura 3.e. 



26 
 

 

 

Figura 3 - Movimento Vizinho Dia. 

3.4.2 Vizinho Equipe 

Este movimento troca dois pontos que são atendidos no mesmo dia, porém, 

por equipes diferentes. De forma geral, o algoritmo seleciona aleatoriamente um dia 

e depois duas equipes diferentes. Assim, com posse desses dados é possível obter 

as linhas que contém os pontos que serão atendidos pela equipe naquele dia. 

Para melhor ilustrar este movimento, podemos visualizar a sequência de 

passos executados pelo algoritmo, como na Figura 4, que contém uma solução S 

(Figura 4.a) com duas equipes para atender 24 pontos em 6 dias. 

1) O algoritmo escolhe aleatoriamente o dia 1, e posteriormente duas 

equipes diferentes, equipe 0 e 1. De posse destes dados, é possível obter 

as linhas que contém os pontos que serão atendidos pela equipe naquele 

dia. Estas linhas são indicadas pelas setas A e B (Figura 4.b). 

2) No próximo passo, o algoritmo seleciona um ponto em cada linha. Na linha 

indicada pela seta A, o ponto 15 foi selecionado e, na linha indicada pela 

seta B, o ponto 14 foi selecionado (Figura 4.c). 

3) Com um ponto de cada linha selecionado a troca é realizada. A solução S 

resultante pode ser visualizada na Figura 4.d. 
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Como os pontos trocados continuam no mesmo dia de atendimento não há 

necessidade de preocupar-se com a restrição de janela de tempo. 

 

Figura 4 - Movimento Vizinho Equipe. 
  

3.4.3 Vizinho Deslocamento de Ponto 

Este movimento remove um ponto de uma linha e o insere no final de outra. 

Para melhor ilustrar este movimento, podemos visualizar a sequência de passos 

executados pelo algoritmo, como na Figura 5, que contém uma solução S com duas 

equipes para atender 24 pontos em 6 dias. 

1) O algoritmo escolhe aleatoriamente uma linha, indicada pela seta A e 

nesta, um ponto qualquer. Neste caso, o ponto 4 (Figura 5.a). 

2) No próximo passo, o algoritmo escolhe um dia no qual o ponto 4 (ponto 

selecionado), pode ser atendido, conforme a janela de tempo. Em seguida, 

também é selecionado uma equipe para este ponto. 

Caso o dia escolhido seja o mesmo em que o ponto 4 está inserido, o 

algoritmo escolhe uma equipe diferente, caso contrário, qualquer equipe 

pode ser escolhida. 
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No exemplo da Figura 5.b, o algoritmo escolheu aleatoriamente o dia 2 e a 

equipe 0, o que resultou na linha indicada pela seta B. 

3) Uma vez definida a linha de destino para o ponto 4, este será removido de 

A e inserido ao final de B.  

4) Para finalizar, caso na linha em que o ponto foi removido exista pontos a 

sua direita, estes devem ser deslocados uma posição da direita para a 

esquerda até a posição do ponto removido. A solução resultante pode ser 

visualizada na Figura 5.c. 

 

Figura 5 - Movimento Deslocamento de Ponto. 
 

3.4.4 Busca Local Combinação de Pontos 

Este movimento realiza todas combinações de pontos de uma linha e escolhe 

aquela que contém menor tempo de deslocamento. Para realizar este movimento, o 

algoritmo utiliza dois vetores, um com a sequência de pontos e outro, chamado de 

auxiliar, com a combinação de pontos. 
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Para melhor ilustrar este movimento, podemos visualizar a sequência de 

passos executados pelo algoritmo, como na Figura 6, que contém uma solução S 

com duas equipes para atender 24 pontos em 6 dias. 

1) O algoritmo seleciona aleatoriamente uma linha, como a indicada pela 

seta A (Figura 6.a), e posteriormente, copia seus pontos para um vetor. 

2) No próximo passo, o algoritmo seleciona no vetor de pontos, qual ponto 

será o “inicial” e qual será o “final”. O algoritmo selecionará como ponto 

inicial, aquele que ainda não foi copiado para o vetor auxiliar e que está 

mais à esquerda. Da mesma forma, selecionará o ponto como final aquele 

que ainda não foi copiado para o vetor auxiliar e que está mais à direita. 

Estes pontos, inicial e final, são indicados na Figura 6.b pelas setas I e F 

respectivamente. 

3) Com estes pontos definidos, o algoritmo os copia para o início do vetor 

auxiliar. Novamente o algoritmo seleciona novos pontos como inicial e 

final, obedecendo o mesmo critério do passo anterior (Figura 6.c). Este 

processo se repete até que todos os pontos sejam copiados para o vetor 

auxiliar. 

3.1) Caso a quantidade de pontos do vetor seja par, eles serão copiados 

para o vetor auxiliar na seguinte ordem: alternadamente ponto final e 

posteriormente ponto inicial (Figura 6.b), depois, ponto inicial e 

posteriormente final (Figura 6.c). 

3.2) Caso a quantidade de pontos do vetor seja ímpar, eles serão 

copiados para o vetor auxiliar sempre na mesma ordem: ponto final e 

posteriormente ponto inicial. 

Essas duas formas de combinar os pontos garantem que cada combinação 

seja única, pois se um vetor com quantidade de pontos par for combinado como um 

vetor de quantidade de pontos ímpares a última combinação será igual a sequência 

de pontos do vetor inicial, ou seja, nem todas combinações seriam únicas. 

Para cada combinação será calculada a função objetivo do vetor, e sendo 

uma delas possuidora de um valor melhor que da linha original, a sequência de 

pontos será copiada para a linha da matriz de solução. 
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O número total de combinações é igual ao número de elementos que a linha 

possui, deste modo, pode-se visualizar na Figura 6.d todas as possíveis 

combinações para a linha indicada na Figura 6.b, que possui a quantidade de 

elementos pares. 

 

Figura 6 - Movimento Busca Local Combinação de Pontos. 
 

3.4.5 Híbrido 

Este movimento utiliza todos os demais, sendo um deles escolhido 

aleatoriamente a cada iteração da meta-heurística para gerar as estruturas de 

vizinhança. 

3.5 CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO INICIAL 

Para que a SA seja executada deve-se fornecer uma solução inicial. Neste 

trabalho ela é construída de maneira aleatória e gulosa, ou seja, fazendo suas 

escolhas aleatórias respeitando as restrições de atendimento diário e de janela de 

tempo na tentativa de que possa ser fornecida viável. 

Inicialmente, todos os pontos serão colocados em um vetor e à medida que 

eles irão sendo colocados na matriz de solução, irão também, ser removidos do 

mesmo. 
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O primeiro passo é realizado para garantir que todos os dias cada equipe 

realize atendimentos. Desta forma, o algoritmo de construção irá colocar um ponto 

por linha. Para cada linha, de acordo com a janela de tempo e dentre os pontos que 

ainda não foram utilizados, um será escolhido aleatoriamente. 

Após colocar um ponto por linha, os demais serão colocados em linhas 

aleatórias, ou seja, para cada ponto será escolhido aleatoriamente um dia que possa 

ser atendido e posteriormente uma equipe para atendê-lo. 
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4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

As instâncias do problema foram construídas contendo o número total de dias 

para se realizar a medição dos talhões, a quantidade de talhões, o tempo de serviço 

de cada um (que é igual ao tempo médio de atendimento de cada parcela, 25 

minutos, multiplicado pela quantidade de parcelas de cada talhão), a matriz de 

tempo de deslocamento entre eles e a matriz de janela de tempo, que contém quais 

dias cada ponto pode ser atendido. As instâncias selecionadas para serem usadas 

nos experimentos continham respectivamente número de pontos e horizonte (dias 

para atendimento), 24 com 6, 50 com 12, 100 com 24, 200 com 48, 400 com 60 e 

500 com 60. Todas planejadas para serem atendidas por 2 equipes. 

No cálculo da função objetivo aplicou-se penalizações a soluções que não 

satisfaziam a pelo menos uma das restrições do problema. O objetivo era fazer com 

que a meta-heurística optasse por escolher apenas soluções viáveis. 

Os valores das penalizações foram definidos empiricamente até se obter o 

comportamento desejado na meta-heurística, sendo os valores resultantes dispostos 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Penalizações. 

Restrição Penalização 

Janela de tempo diário 100 

Janela de tempo 2 

Saída diária da 
garagem 

10000000 

 

Na Tabela 2, são apresentados os valores dos parâmetros definidos 

empiricamente para a meta-heurística Simullated Annealing. 

Tabela 2 - Combinação de parâmetros da SA. 

Parâmetro Valores 

𝐼𝑒𝑞 1000 4000 5000 10000 

𝑇𝑖𝑛𝑖, 1000 2000 3000  

𝑇𝑟𝑒𝑠 0.975 0.995   

𝑇𝑐𝑜𝑛 0.001 0.0001 0.00001  

 

Cada combinação foi executada 3 vezes e a que forneceu melhores soluções 

foi a escolhida. Estes valores estão destacados na Tabela 2. 

Para a execução dos testes foi utilizado um computador com processador 

Intel Xeon com velocidade 2.26 GHz e com 32 gigabytes de memória RAM. Nele, a 
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SA foi executada com cada movimento separadamente 10 vezes sobre cada 

instância e, também com o movimento híbrido, que utiliza todos os demais, sendo 

estes escolhidos aleatoriamente nas interações de equilíbrio da meta-heurística. 

Após as execuções, foram calculadas as médias de cada movimento para cada 

instância e, da mesma forma, o desvio padrão. 

Com posse desses valores, o que apresentou menor desvio padrão indica ser 

o melhor movimento criado, podendo assim, comparar seus resultados com os 

obtidos através do CPLEX. 
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5 RESULTADOS 

Conforme descrito na seção 3.3, foram implementados movimentos de 

vizinhança. Com o objetivo de avaliar estes movimentos, foram realizados testes 

com cada um separadamente. Dada a natureza empírica do método, foram feitas 10 

execuções da SA para cada movimento. Os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Resultados dos movimentos. 

Movimento Instância Pontos Dias Média 
Desvio 
Padrão 

Tempo 
(seg) 

Melhor 
FO 

Vizinho Dia 

1 24 6 - - - - 

2 50 12 - - - - 

3 100 24 - - - - 

4 200 48 - - - - 

5 400 60 - - - - 

6 500 60 - - - - 

Vizinho 
Equipe 

1 24 6 154.53 4.7 0.175 146.56 

2 50 12 3023 83.9 2.85 2896.5 

3 100 24 5775.45 181.6 8.1 5458.77 

4 200 48 12893.65 140.1 26.9 12713 

5 400 60 - - - - 

6 500 60 - - - - 

Vizinho 
Deslocamento 

de Ponto 

1 24 6 137.5 1.68 2.01 132.61 

2 50 12 2391.9 36.70 3.25 2350 

3 100 24 4083.05 18.56 9.51 4052.5 

4 200 48 7965.8 38.5 31.7 7902.18 

5 400 60 12547.75 348.20 106.71 12170.58 

6 500 60 13009.84 176.74 156.64 12728.3 

Busca Local 
Combinação 
de Pontos 

1 24 6 170.58 8 0 158.1 

2 50 12 3393.5 78.9 0.07 3246.28 

3 100 24 6303.6 118.68 0.03 6084.48 

4 200 48 - - - - 

5 400 60 - - - - 

6 500 60 - - - - 

Híbrido 

1 24 6 133.99 1.05 1.34 132.61 

2 50 12 2341.52 16.55 2.783 2326.22 

3 100 24 4060.84 37.59 7.715 4023.37 

4 200 48 8040.75 88.17 28.64 7890.09 

5 400 60 12206.68 221.93 97.868 12016.75 

6 500 60 12563.52 155.47 171.09 12351.26 

 

Ainda na Tabela 3, a coluna movimento contém os nomes dos movimentos, a 

coluna instância o número de identificação da instância, a coluna Pontos informa o 

número de pontos contido em cada instância, a coluna Dias a quantidade de dias 

para realização do atendimento dos pontos, a coluna Média possui a média das 

iterações da execução daquela instância para aquele movimento, a coluna Desvio 
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Padrão possui o desvio padrão destas das iterações da execução, a coluna Tempo 

mostra o tempo que o algoritmo utilizou para se encontrar a melhor solução de cada 

execução, a coluna Melhor FO exibe o valor da melhor solução encontrada das 

execuções. As colunas sem valores, representam que para aquele movimento não 

foram encontradas soluções viáveis. 

É perceptível que o movimento que obteve os melhores resultados, foi o 

movimento “Híbrido”. Este apresentou menor desvio padrão e também as melhores 

soluções e, ainda que os demais movimentos não tenham sido tão satisfatórios 

individualmente, foram primordiais para que quando combinados fornecessem um 

melhor resultado. De certa forma, estes movimentos se complementam, por 

exemplo, enquanto o movimento “Vizinho Equipe” troca pontos em uma região mais 

específica, em linhas diferentes, mas que representam o mesmo dia, o movimento 

“Vizinho Dia” troca pontos em uma região mais ampla, entre linhas que representam 

os demais dias que o ponto pode ser atendido. 

O movimento, “Busca Local Combinação de Pontos” faz todas combinações 

possíveis para determinada linha escolhendo a sequências de talhões que 

represente o menor tempo de deslocamento, ou seja, a melhor combinação, porém, 

como não há inserção ou remoção de pontos as combinações serão sempre as 

mesmas, não variando muito a solução, assim, com o movimento “Vizinho 

Deslocamento de Ponto” é possível retirar ponto de um linha e colocar em outra e 

vice-versa, permitindo essa maior variação e busca. 

Uma vez tomado conhecimento do melhor movimento, foi possível comparar 

seus resultados com os obtidos através do CPLEX (para as instâncias onde foi 

possível a obtenção de soluções viáveis). Os resultados são apresentados na 

Tabela 4, e melhor detalhado na Tabela 5. 

Tabela 4 - Comparação entre Simulated Annealing e CPLEX. 

Pontos Dias CPLEX SA 

  FO Limitante 
Tempo 

(s) 
GAP (%) Média FO 

Tempo 
(s) 

24 6 132.61 132.61 43.78 0 133.99 132.61 1.34 

50 12 2318.97 2190.03 1787.2 5.55 2352.12 2329.49 2.29 

100 24 - 3722.8 357.22 ∞ 4060.84 4023.37 7.715 

200 48 - 6307.32 9202.89 ∞ 8040.75 7890.09 28.64 

 

Na Tabela 4, a coluna Pontos representa a quantidade de pontos contida em 

cada instância, a coluna Dia o número de dias para se atender a todos pontos, a 
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coluna CPLEX contém as informações sobre os resultados encontrados pelo 

software de otimização CPLEX 12.6 e a coluna SA exibe informações sobre os 

resultados do melhor movimento da meta-heurística. 

A coluna CPLEX contém as seguintes colunas: FO, que significa função 

objetivo; Limitante, que representa o limitante inferior ou uma estimativa do valor 

máximo que a função objetivo pode alcançar; Tempo, que contém o tempo para 

encontrar a melhor solução; e, GAP, que significa a variação da solução, sendo a 

diferença entre a função objetivo encontrada e o limitante. 

 A coluna SA contém as seguintes colunas: Média, que possui as médias das 

funções objetivo; FO, o valor da melhor função objetivo; e, Tempo, o tempo para se 

encontrar a melhor solução. 

A coluna Limitante contém valores fornecidos pelo CPLEX. Estes são uma 

estimativa de qual deve ser o valor da melhor solução. Deste modo, como a função 

objetivo deste problema é de minimização, o limitante é inferior. 

A coluna GAP é a diferença, em percentual, entre o valor da função objetivo, 

quando encontrada, com o valor do limitante. Quando igual a 0, indica que a solução 

encontrada pelo método é ótima; quando maior que 0, significa que não foi capaz de 

encontrar a solução ótima para a instância; e, quando infinito, que não foi possível 

fornecer uma solução viável para a instância. 

Vale ressaltar que, os valores médios obtidos pela meta-heurística SA foram 

calculados a partir de 10 execuções do algoritmo.  

A Tabela 5, faz uma comparação entre os dois métodos de solução. Nesta, 

além dos resultados da função objetivo, é apresentado o tempo de processamento 

de cada método. 

 
Tabela 5 - Comparação entre melhores funções objetivo entre SA e CPLEX. 

Pontos Dias FO Tempo (s) 

  CPLEX SA Diferença  CPLEX SA Diferença 

24 6 132.61 132.61 0 % 43.78 1.34 42.44 

50 12 2318.97 2329.49 6 % 1787.2 2.29 1784.91 

100 24 - 4023.37 - - 7.715 - 

200 48 - 7890.09 - - 28.64 - 

 
Na Tabela 5, a coluna Pontos mostra a quantidade de pontos contida em 

cada instância, a coluna Dia o horizonte em dias para se atender a todos talhões, a 

coluna FO e Tempo, a comparação entre as melhores soluções obtidas da 

Simulated Annealing e do CPLEX. 



37 
 

Em relação ao tempo, pode-se observar que a meta-heurística SA foi capaz 

de encontrar boas soluções viáveis em um tempo inferior ao método CPLEX. 

Observa-se que o tempo de processamento da meta-heurística é melhor, na medida 

em que o tamanho das instâncias aumenta. 

Em relação as melhores soluções obtidas, para a instância com 24 pontos, a 

SA conseguiu obter a solução ótima, a mesma que o método CPLEX foi capaz de 

encontrar, sendo isto evidenciado pelo GAP igual a 0. Dentre as demais, a instância 

com 50 pontos, foi a única que a meta-heurística SA não foi capaz de alcançar o 

resultado do CPLEX, embora, a diferença entre as funções objetivo foi de 6%, que 

pode ser considerada pequena. Para as instâncias com 100 e 200 pontos, a SA 

conseguiu fornecer boas soluções se comparadas com os limitantes fornecidos pelo 

CPLEX. Para algumas destas instâncias o CPLEX foi capaz apenas de fornecer um 

limitante.  

Sabe-se, que como o CPLEX não encontrou soluções para as instâncias de 

100 e 200 pontos, porém as de 400 e 500 pontos nada pode-se afirmar, pois, sua 

execução foi limitada pelos recursos computais disponíveis, como quantidade de 

memória RAM. 

Desta forma, é perceptível que a Simulated Annealing é uma boa alternativa 

na solução do Problema de Planejamento do Inventário Florestal, principalmente 

para as instâncias maiores, fornecendo soluções viáveis e em um tempo inferior aos 

métodos exatos. 
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6 CONCLUSÕES 

Este trabalho abordou um dos problemas encontrados na inventariação 

florestal, que é o seu planejamento, mais especificamente em uma de suas 

atividades como a alocação de equipes para executá-lo. Sua importância se deve ao 

fato do inventário florestal ser usado para tomada de decisões em empresas do 

ramo florestal, o que evidencia o motivo de se ter um bom planejamento. 

Deste modo, o principal objetivo deste trabalho foi implementar a meta-

heurística Simulated Annealing para auxiliar no desenvolvimento desta atividade, 

utilizando o modelo de Roteamento Periódico de Veículo com Janela de Tempo 

proposto por Barros Junior (2016). 

A escolha da meta-heurística Simulated Annealing se deu pelo fato de ser 

amplamente utilizada em problemas característicos do PRV, por possibilitar uma 

maior variação nas soluções geradas permitindo assim sair de ótimos locais. 

Levando em consideração as dificuldades do problema e, também, pelo fato 

do mesmo ser da classe NP-Difícil, a Simulated Annealing alcançou bons resultados, 

conseguindo chegar na solução ótima para a menor instância, muito próximo da 

solução exata para a segunda menor, apenas 6%, e também foi capaz de encontrar 

soluções viáveis para as maiores instâncias. A meta-heurística Simulated Annealing 

mostrou-se uma boa alternativa para auxiliar no planejamento do inventário florestal, 

encontrando soluções viáveis, próximas do ótimo e em um tempo satisfatório. 

 Para trabalhos futuros há a possibilidade de se aplicar outras meta-

heurísticas, ou até mesmo a SA com novos movimentos de estrutura de vizinhança, 

diferentes ou melhorados, dos desenvolvidos neste trabalho. 
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