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1. RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é pesquisar, analisar e formalizar os fundamentos 

e métodos necessários para que um agente inteligente possa planejar caminhos em 

ambientes virtuais eficientemente. Esses caminhos em ambientes vão desde rotas 

em mapas para a logística até roteamento de pacotes em redes, passando pela 

construção de circuitos lógicos para computadores. 

O método mais usado para encontrar o caminho mínimo entre uma origem prefixada 

e os demais nós de uma rede, é o Algoritmo de Dijkstra, que identifica, a partir de 

um nó da rede, qual é o custo mínimo entre esse nó e todos os outros nós da rede.  

Por outro lado, foram desenvolvidos dentro da área da Inteligência Artificial os 

métodos de busca em espaços de estados. Existem dois grandes conjuntos de tipos 

de buscas: as buscas sem informações e as buscas com informações. Tais buscas 

apresentam estratégias e desempenhos diferentes. Assim, o objetivo deste trabalho 

consiste em comparar estes métodos e verificar sua eficiência dentro do problema a 

ser resolvido. Espera-se com a verificação de sua eficiência encontrar a 

dependência do tipo de problema a ser resolvido, identificar que parâmetros do grafo 

ou da implementação do método caracterizam essa dependência. 

Palavras-chave: Algoritmo de Dijkstra. Busca em Largura. Busca em Profundidade. 

Espaços de Estados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata do problema de planejamento de caminhos, um dos assuntos da 

área de Inteligência Artificial. A Inteligência Artificial (I.A.) é uma das ciências mais 

recentes, abrangendo diversas outras disciplinas. O progresso recente na 

compreensão da base teórica da inteligência artificial caminha lado a lado com os 

avanços na capacidade de sistemas reais.  

Foram desenvolvidos dentro da área da Inteligência Artificial os métodos de busca 

em espaços de estados. Um algoritmo de busca recebe um problema como entrada. 



O ambiente do problema é representado por um espaço de estados. O algoritmo 

retorna uma solução sob uma forma de sequência de ações. Um problema pode ser 

definido formalmente em quatro componentes (RUSSEL; NORVIG, 2004): 

 O estado inicial em que o agente começa; 

 Uma descrição das ações possíveis que estão disponíveis para o agente; 

 O teste de objetivo, que determina se um estado é o objetivo; 

 Uma função de custo de caminho, que atribui um valor numérico a cada 

caminho refletindo sua própria medida de desempenho. 

 

Os métodos de busca em espações de estados, sendo os principais deles a busca 

em largura e a busca em profundidade, foram criados para resolverem problemas de 

busca dentro de espaços de estados. Porém, após a sua criação, desenvolvedores e 

cientistas utilizaram as estruturas desses métodos e criaram novos algoritmos 

baseados neles, como o algoritmo de Djkistra e o algoritmo de Primm. 

O algoritmo de Dijkstra, que será estudado neste trabalho, resolve o problema de 

caminhos mínimos de fonte única em um grafo dirigido ponderado G = (V, E) para o 

caso no qual todos os pesos das arestas são não negativos. (CORMEN; RIVEST, 

2000). 

O caminho de custo mínimo é a sequência de ligações que se deve seguir do nó 

inicial até o nó final em um grafo, cujo custo total é mínimo. É um dos problemas 

mais estudados em Otimização Combinatória. Existem quatro tipos de situações no 

problema do caminho mínimo, porém abordaremos inicialmente apenas a primeira:  

 Caminho mínimo entre origem e destino; 

 Caminho entre a origem e os demais vértices; 

 Caminho mínimo entre todos os pares de vértices; 

 K-ésimos caminhos mínimos entre um par de vértices: 

contingenciamento. 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas e análises para formalizar os 

fundamentos e métodos necessários para que um agente inteligente possa planejar 

caminhos em ambientes virtuais eficientemente. Tais caminhos ligam pontos, que 



podem representar estados ou locais físicos. O conjunto destes caminhos e pontos é 

expresso por uma entidade matemática: o grafo.  

 

O grafo é uma representação gráfica das relações existentes entre elementos de um 

conjunto. Ele pode ser descrito num espaço euclidiano de n dimensões como sendo 

um conjunto V de vértices, também conhecidos como nós, ligados por um conjunto E 

de curvas contínuas (arestas ou arcos). Dependendo da aplicação, as arestas 

podem ser direcionadas e representadas por setas (CORMEN; RIVEST, 2000).  

 

3. OBJETIVO 

 

Este trabalho possui o objetivo de comparar os métodos de busca em espaços de 

estados e verificar se sua eficiência é dependente do tipo de problema a ser 

resolvido. Bem como, analisar os resultados do algoritmo de Dijkstra e fazer uma 

breve comparação com os resultados obtidos na análise dos métodos de busca em 

espaço de estados. 

Desta forma, temos que objetivo geral deste trabalho é comparar os métodos de 

busca em espaços de estados e analisar algoritmo de Dijkstra e seus objetivos 

específicos são: estudar a teoria dos grafos, desenvolver os algoritmos em 

linguagem de programação e o apoio no ensino de programação em grafos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram utilizadas bibliografias elementares nas áreas de Inteligência Artificial e 

computação, bem como bibliografias que tratavam de algoritmos fundamentais 

relativos ao percurso de caminhos, na área da Computação. Sendo as principais 

delas citadas ao longo deste trabalho. 

Foi utilizado também um computador pessoal, notebook, para a elaboração e análise 

dos métodos e algoritmos estudados neste trabalho. O notebook é um Dell Vostro 



3550, com Processador Intel® Core™ i5 – 2450M, com 2.5 GHz; 4 Gb de memória 

RAM, com 1333 MHz; HD de 750 Gb, com 5700 rpm; Sistema Operacional Windows 

7 Home Basic, com Servisse Pack 1; Java 7, com atualização 55; IDE Netbeans 7.4, 

com JDK 1.7 com atualização 51 instalados. 

Este trabalho foi realizado em duas grandes etapas: na primeira foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre a teoria dos grafos e métodos de busca. Na 

segunda etapa, foi realizado o desenvolvimento de programas de computador para 

aplicações diversas e simulações para estudo, além de uma interface com o usuário 

para auxiliar o aprendizado dos conceitos envolvidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Na primeira grande etapa, foi realizado um levantamento e estudo sobre inteligência 

artificial, verificado que existem várias diretrizes para se estudar IA. Uma que estuda 

sistemas que pensam como seres humanos. Uma que estuda sistemas que pensam 

racionalmente. Uma que estuda sistemas que atuam como seres humanos e por fim 

uma que estuda sistemas que atuam racionalidade. 

Podemos dizer que o que as principais diretrizes de estudo da IA é: ou um sistema 

possua a capacidade de “pensar” por ele mesmo, imitando assim a capacidade 

humana de raciocinar, que é conhecida como IA Forte, ou um sistema que pode ser 

modelado e utilizado para resolver tanto problemas do cotidiano quanto problemas 

complexos, porém, não criando um sistema “pensante”, que é conhecida como IA 

Fraca. É neste contexto que a solução do problema por busca em espaços de 

estados se insere. 

Podemos representar Espaços de Estados como um conjunto de estruturas, onde 

cada componente desta estrutura represente algum atributo, ou ação desse mesmo 

estado para a transição de outro estado, onde o estado inicial é como o problema se 

apresenta e o estado final é o objetivo a ser encontrado. Ou ainda, podemos definir 

Espaços de Estados como os caminhos possíveis para a resolução de um problema 

definido qualquer. 



Logo, podemos definir Espaços de Estados como os caminhos possíveis para a 

resolução de problemas definidos, possuindo o estado inicial e a função sucessora.A 

principal questão é: Qual das duas é a menos custosa? Qual utiliza menos recursos 

ou termina mais rápido? 

Os métodos de busca em espaços de estados foram desenvolvidos para responder 

tais questões. 

Neste trabalho foi utilizada a notação O, ou big oh, para a realização de análise de 

tempo dos algoritmos estudos. A notação O possui a seguinte definição: 

“Dadas funções assintoticamente não negativas   e  , dizemos que   está na ordem 

O de    e escrevemos        se             para algum c positivo e 

para todo n suficientemente grande.  Em outras palavras, existe um número 

positivo c e um número    tais que              para todo n maior que   .” 

Em computação, a notação O é utilizada para descrever como o tamanho das 

entradas nos algoritmos afetam os recursos que o mesmo utiliza, seja recursos de 

processamento ou memória. Neste trabalho, utilizaremos a notação O para 

demonstrar o tempo total de execução do algoritmo. 

O algoritmo de busca em profundidade consiste na busca em uma árvore de busca 

até o nó mais profundo, iniciando pelo lado escolhido. Caso o caminho seja 

percorrido e o nó-objetivo não seja encontrado, a busca volta pelo caminho 

percorrido e retorna a busca por um caminho ainda não explorado.  

A figura 1 representa o caminho do agente buscador dentro de um grafo. 

O algoritmo de busca em largura consiste na busca em uma árvore de busca nível a 

nível ou camada a camada. O agente buscador parte da raiz e expande os nós 

sucessores, após esse procedimento ele vai ao primeiro nó sucessor expandido e 

realiza os testes para verificar se o mesmo é o nó-objetivo, caso contrário, ele 

avança ao próximo nó expandido e realiza o teste. O agente realiza essas ações 

sucessivamente até encontrar o nó objetivo.  

 

 



Figura 1 - Caminho do agente buscador no algoritmo de busca em profundidade, onde a seta 

representa o agente buscador, o nó F é o nó objetivo e o nó A é o nó inicial. 

 

A figura 2 representa o caminho do agente buscador dentro de um grafo. 

O Algoritmo de Dijkstra, concebido pelo cientista da computação holandês Edsger 

Dijkstra, em 1956 e publicado em 1959, é um dos algoritmos que calcula o caminho 

de custo mínimo entre vértices de um grafo. Escolhido um vértice como raiz da 

busca, este algoritmo calcula o custo mínimo deste vértice para todos os demais 

vértices do grafo. Ele não garante, contudo, a exatidão da solução caso haja a 

presença de arcos com valores negativos. 

Foi optada pela ferramenta Java para realizar a implementação e o desenvolvimento 

dos algoritmos de Dijkstra e dos métodos de busca em largura e profundidade, pois 

é uma ferramenta relativamente nova e completa, gratuita e de fácil acesso, 

multiplataforma e com um paradigma também relativamente novo, o orientado a 

objeto. Desta forma, para os fins de estudo, é uma excelente ferramenta. 

 

6. RESULTADOS 

 

Foi apresentado um breve estudo teórico sobre o que é e quais áreas abrangem a 

Inteligência Artificial, além de estudos e demonstrações com pseudocódigos e 

imagens de como cada método e algoritmo funciona. 
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Figura 2 - Caminho do agente buscador no algoritmo de busca em largura, onde a seta representa o agente 

buscador, o nó F é o nó objetivo e o nó A é o nó inicial. 

 

Foram desenvolvidos e apresentados os softwares para a realização do estudo dos 

métodos e algoritmos de busca em grafos, além de ser feita uma análise de cada 

algoritmo estudado neste trabalho. 

Foram utilizados três grafos neste trabalho para a realização de estudos e testes: 

 Grafo 1: 6 Vértices e 9 Arestas; 

 Grafo 2: 5 Vértices e 7 Arestas; 

 Grafo 3: 10 Vértices e 19 Arestas; 

 Grafo 4: 22 Vértices e 41 Arestas; 
 

Os resultados obtidos ao final do estudo podem ser observados nas tabelas 1 

e 2: 

Tabela 1 - Notação O e o Tempo de Processamento (em seguindos) de cada 

Algoritmo Estudado. 

 Notação O 
Tempo de Processamento (ms) 

Grafo 1 Grafo 2 Grafo 3 Grafo 4 

Dijkstra   | |     | |  3.630 6.171 1.905 2.471 

Largura   | |  | |  3.690 1.782 2.497 2.612 

Profundidade   | |  | |  4.939 2.577 11.381 6.510 
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  Figura 3 - Grafos estudados 

 

Tabela 2 - Caminhos Encontrados pelos Algoritmos Estudados. 

Caminhos 

 Dijkstra Largura Profundidade 

Grafo 1 0-1-3-5 (21.0) 0-1-3-5 0-1-2-4-3-5 

Grafo 2 0-3-2-4 (6.0) 0-4 0-1-2-4 

Grafo 3 0-1-4-6-7-9 (13.0) 0-3-6-9 0-1-4-6-7-9 

Grafo 4 0-2-6-10-9-14-13-18-20 (23.0) 0-2-5-9-13-17-20 0-1-2-4-5-8-9-12-13-16-17-20 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos por todos os algoritmos implementados foi satisfatório para a 

verificação dos mesmos através da bibliografia utilizada neste trabalho. Com isso, 

podemos dizer que os algoritmos funcionaram da forma esperada e prevista. 

Concluímos através da observação feita nos testes, que o algoritmo menos custoso 

em questão de processamento do computador varia muito de grafo para grafo, ou 

seja, para cada tipo de grafo, seja ele pouco ou muito profundo, com muitas ou 
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poucas arestas, os algoritmos irão se comportar de forma diferente, encontrando 

caminhos diferentes. 

Embora o estudo teórico da complexidade indique que o algoritmo de Dijkstra 

apresenta o menor custo computacional, no grafo 2 seu desempenho foi muito 

inferior, enquanto que no grafo 3 o desempenho bem inferior constatado foi da 

busca em profundidade. Esta tem uma grande desvantagem no caso do estado-

meta estar em uma ramificação oposta de onde inicia a busca, ao representarmos 

os caminhos percorridos através de uma árvore. 
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