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 RESUMO  
 

 
A distribuição de produtos de petróleo através de redes de polidutos é um importante 

problema que se coloca no planejamento de produção das refinarias. Consiste em 

determinar o que será feito em cada estágio de produção dado um determinado 

horizonte de tempo, no que respeita à distribuição de produtos de nós fonte à procura de 

nós, passando por nós intermediários. Restrições relativas a limites de armazenamento, 

tempo de entrega, disponibilidade de fontes, limites de envio ou recebimento, entre 

outros, têm de ser satisfeitas. Este problema pode ser visto como um problema 

biobjetivo, que visa minimizar o tempo necessário para transportar o conjunto de 

pacotes através da rede e o envio sucessivo de produtos diferentes no mesmo duto que é 

chamado de fragmentação. Neste trabalho, são desenvolvidos três algoritmos que são 

aplicados a esse problema: o primeiro algoritmo é discreto e baseia-se na Otimização 

por Nuvem de Partículas (PSO), com procedimentos de busca local e path-relinking 

propostos como operadores de velocidade, o segundo e o terceiro algoritmos tratam de 

duas versões baseadas no Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). Os 

algoritmos propostos são comparados a outras abordagens para o mesmo problema, em 

termos de qualidade de solução e tempo computacional despendido, a fim de se avaliar 

a eficiência dos métodos desenvolvidos.  

 
 
 
 
 

Palavras-Chave: Redes de polidutos. Otimização Multiobjetivo. Distribuição de 

produtos. Metaheurísticas. Computação Evolucionária. Otimização por Nuvem de 

Partículas. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II.  
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ABSTRACT  
  
 
The distribution of petroleum products through pipeline networks is an important 

problem that arises in production planning of refineries. It consists in determining what 

will be done in each production stage given a time horizon, concerning the distribution 

of products from source nodes to demand nodes, passing through intermediate nodes. 

Constraints concerning storage limits, delivering time, sources availability, limits on 

sending or receiving, among others, have to be satisfied. This problem can be viewed as 

a biobjective problem that aims at minimizing the time needed to for transporting the set 

of packages through the network and the successive transmission of different products 

in the same pipe is called fragmentation. This work are developed three algorithms that 

are applied to this problem: the first algorithm is discrete and is based on Particle 

Swarm Optimization (PSO), with local search procedures and path-relinking proposed 

as velocity operators, the second and the third algorithms deal of two versions based on 

the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). The proposed algorithms 

are compared to other approaches for the same problem, in terms of the solution quality 

and computational time spent, so that the efficiency of the developed methods can be 

evaluated. 

  

 
 
 
 
 

Keywords: Pipeline networks. Multiobjective optimization. Distribution of products. Metaheuristics. 

Evolutionary Computation. Particle Swarm Optimization. Non-dominated Sorting 

Genetic Algorithm II.  

 
   

 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

AG Algoritmo Genético 

CE Computação Evolucionária 

GRASP Greedy Randomized Adaptive Search Procedure 

MILP Mixed Integer Linear Programming 

MOEA MultiObjective Evolutionary Algorithm 

MOGA Multi-objective Optimization Genetic Algorithm 

MOOP Multi-Objective Optimization Problem 

MOPSO Multiple Objective Particle Swarm Optimization 

NPGA Niched Pareto Genetic Algorithm 

NSGA-II Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II 

OSBRA Oleoduto São Paulo – Brasília 

PCV Problema do Caixeiro Viajante 

PDDL Planning Domain Definition Language 

PDPP Problema de Distribuição de Produtos Derivados de Petróleo em 

Redes de Polidutos 

PLIM Programação Linear Inteira Mista 

PSO Particle Swarm Optimization 

PTD Problema de Transporte por Dutos 

PTDS Problema de Transporte por Dutos Simplificado 

REPLAN Refinaria do Planalto 

SPEA Strength Pareto Evolutionary Algorithm 

VEGA Vector Evaluated Genetic Algorithms 

VEPSO Vector Evaluated Particle Swarm Optimizer 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

Figura 1.1 – Infraestrutura de produção e movimentação de petróleo e derivados ........ 05 

Figura 4.1 – Esquema da rede de distribuição de petróleo e derivados escuros 

localizada no estado de São Paulo. ............................................................ 23 

Figura 4.2 – Exemplo de uma rede de distribuição ...................................................... 25 

Figura 4.3 – Operação típica de um sistema de poliduto .............................................. 28 

Figura 4.4 – Exemplo de fragmentação em um poliduto .............................................. 28 

Figura 5.1 – Pseudocódigo geral do algoritmo PSO ..................................................... 34 

Figura 5.2 – Soluções não dominadas formando uma fronteira em direção ao 

ponto ótimo (0,0) ...................................................................................... 41 

Figura 5.3 – O método de otimização multiobjetivo de nuvem de partículas de Hu 

e Eberhart (2002) ...................................................................................... 43 

Figura 5.4 – O modelo de otimização de nuvem de partículas multiobjetivo de 

Parsopoulos e Vrahatis (2002) .................................................................. 44 

Figura 5.5 – Ilustração do grid de 2 - dimensão baseado no esquema de seleção 

usado em Coello e Lechunga (2002) ......................................................... 45 

Figura 5.6 – O modelo de otimização de nuvem de partículas multiobjetivo de 

Coello e Lechunga (2002) ......................................................................... 46 

Figura 5.7 – Método Sigma ......................................................................................... 48 

Figura 5.8 – Métrica S para os conjuntos de aproximação A e B (Souza, 2006) ........... 50 

Figura 6.1 – Cálculo do ranking do algoritmo MOGA (Deb, 2001). ............................ 54 

Figura 6.2 – Diagrama de Blocos do Algoritmo NSGA II, descrevendo o 

funcionamento da etapa de seleção............................................................ 63 

Figura 6.3 – Pseudocódigo Processo 1 do fast non-dominated sorting. ........................ 64 

Figura 6.4 – Pseudocódigo Processo 2 do fast non-dominated sorting ......................... 65 

Figura 6.5 – Ordenação por dominância (Deb, 2001). .............................................. 65 

Figura 6.6 – A Figura mostra qual o conceito do cálculo da distância feito pelo 

Operador de Diversidade (Crowding distance) .......................................... 67 

Figura 6.7 – Pseudocódigo do algoritmo Crowding Distance. ..................................... 68 

Figura 6.8 – Esquema do modelo NSGA-II (Deb, 2001).. ........................................... 69 

Figura 7.1 – Pseudocódigo do algoritmo PSO ............................................................. 72 



Figura 7.2 – Exemplos do procedimento de busca local para o problema PDPP .......... 75 

Figura 7.3 – Exemplo do operador de path-relinking para o problema PDPP ............... 76 

Figura 7.4 – Pseudocódigo da algoritmo NSGA-II ...................................................... 79 

Figura 7.5 – Algoritmo de geração da população inicial .............................................. 80 

Figura 7.6 – Exemplo da operação realizada pela Recombinação de Dois Pontos ........ 82 

Figura 7.7 – Algoritmo para recombinação de dois pontos .......................................... 82 

Figura 7.8 – Exemplo da operação realizada pela Recombinação de Ponto Único ....... 83 

Figura 7.9 – Algoritmo para recombinação ponto único. ............................................. 83 

Figura 7.10 – Algoritmo NSGAII–C e NSGAII-W para mutação ................................ 84 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 
 

 

 

Tabela 3.1 – Resumo da literatura existente em relação ao problemade transporte 

dutoviário em sistemas compostos de apenas um duto ............................... 20 

Tabela 3.2 – Resumo da literatura existente em relação ao problema de transporte 

em rede dutoviária .................................................................................... 21 

Tabela 4.1 – Unidades de tempo necessário para uma batelada atravessar cada 

conexão .................................................................................................... 25 

Tabela 4.2 – Parâmetros e variáveis usadas para a otimização do modelo .................... 25 

Tabela 4.3 – Uma solução para a rede da Figura 4.2 .................................................... 27 

Tabela 5.1 – Interpretação dos resultados fornecidos pelos indicadores binários ......... 51 

Tabela 7.1 – Exemplo de vetor de soluções ................................................................. 73 

Tabela 7.2 – Máscara (cor cinzenta) de codificação de produtos .................................. 74 

Tabela 7.3 – Descrição de variáveis utilizadas no algoritmo ........................................ 78 

Tabela 8.1 – Parâmetros para a execução dos algoritmos NSGAII-C e AG-C .............. 87 

Tabela 8.2 – p-valores obtidos da comparação entre NSGAII-C e AG-C pelo -

binário aditivo  .......................................................................................... 87 

Tabela 8.3 – Tempos médios computacionais obtidos por NSGAII-C e AG-C ............ 87 

Tabela 8.4 – Parâmetros para a execução dos algoritmos NSGAII-W e AG-W ............ 88 

Tabela 8.5 – p-valores obtidos da comparação entre NSGAII-W e AG-W pelo -

binário aditivo ........................................................................................... 88 

Tabela 8.6 – Tempos médios computacionais obtidos por NSGAII-W e AG-W .......... 88 

Tabela 8.7 – p-valores obtidos da comparação entre PSO e NSGAII-C pelo -

binário aditivo ........................................................................................... 89 

Tabela 8.8 – Tempos médios computacionais obtidos por PSO e NSGAII-C ............... 90 

Tabela 8.9 – p-valores obtidos da comparação entre PSO e NSGAII-W pelo -

binário aditivo ........................................................................................... 90 

Tabela 8.10 – Tempos médios computacionais obtidos por PSO e NSGAII-W ............ 91 

Tabela 8.11 – p-valores obtidos da comparação entre PSO-Forward e PSO-

Backward pelo -binário aditivo................................................................ 91 

Tabela 8.12 – p-valores obtidos da comparação entre PSO-Forward e PSO-Mixed 

pelo -binário aditivo ................................................................................ 92 



Tabela 8.13 – p-valores obtidos da comparação entre PSOcomp e PSOscomp pelo 

-binário aditivo ........................................................................................ 93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LISTA DE APÊNDICES 
 

 

 

Figura 1 – Funcionamento de um procedimento de busca local. ................................ 106 

Figura 2 – Funcionamento das buscas Pareto Local Search e uma primeira 

passagem da busca Pareto Double Two-Phase Local Search .................. 108 

Figura 3 – Execução da busca PHS com l = 2 e maxP = 10 ....................................... 112 

Tabela 1 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_15_1 ....................... 114 

Tabela 2 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido 

do caso teste Ind_09_15_1 ...................................................................... 114 

Tabela 3 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_50_1 ....................... 114 

Tabela 4 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido 

do caso teste Ind_09_50_1 ...................................................................... 114 

Tabela 5 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_150_1 ..................... 115 

Tabela 6 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido 

do caso teste Ind_09_150_1 .................................................................... 115 

Tabela 7 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_50_2 ....................... 115 

Tabela 8 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido 

do caso teste Ind_12_15_2 ...................................................................... 115 

Tabela 9 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_50_2 ....................... 116 

Tabela 10 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada 

permitido do caso teste Ind_12_50_2 ...................................................... 116 

Tabela 11 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_150_2.................... 116 

Tabela 12 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada 

permitido do caso teste Ind_12_150_2 .................................................... 116 

Tabela 13 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_15_2 ..................... 117 

Tabela 14 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada 

permitido do caso teste Ind_14_15_2 ...................................................... 117 

Tabela 15 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_50_2 ..................... 117 

Tabela 16 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada 

permitido do caso teste Ind_14_50_2 ...................................................... 118 

Tabela 17 – Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_150_2.................... 118 

Tabela 18 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada 

permitido do caso teste Ind_14_150_2 .................................................... 118 



SUMÁRIO 
 

 

Capítulo 1: Introdução ............................................................................................. 01 

Capítulo 2: Problema de Distribuição de Produtos em Polidutos ........................... 04 

2.1 Introdução................. ........................................................................................... 04 

2.2 Contextualização.................................................................................................. 04 

2.3 Características do Sistema Dutoviário .................................................................. 05 

2.4 Restrições do Problema de Distribuição de Produtos em Polidutos ....................... 07 

2.5 Critérios de Otimização do Problema de Distribuição .......................................... 08 

2.6 Posssíveis Simplificações para o Problema de Distribuição .................................. 09 

Capítulo 3: Estado da Arte ....................................................................................... 10 

3.1 Um poliduto que interliga um porto a uma refinaria (uma fonte e um destino) ...... 10 

3.2 Um poliduto que interliga uma refinaria a diversos depósitos (uma fonte e vários 

destinos) ..........................................................................................................................11 

3.3 Uma rede de polidutos que interliga diversas áreas de bombeamento e  

Recebimento.......................................................................................... ........................ 14 

Capítulo 4: Modelo Proposto para o Problema ....................................................... 22 

4.1 O Problema................. ......................................................................................... 22 

4.2 Modelo da Rede de Distribuição de Petróleo ........................................................ 24 

Capítulo 5: Otimização por Nuvem de Partículas ................................................... 30 

5.1 Otimização de Nuvem de Partículas para Problemas Discretos ............................. 34 

5.2 Otimização de Nuvem de Partículas para Problemas Multiobjetivo ...................... 38 

 5.2.1 Introdução a Problemas Multiobjetivo ......................................................... 38 

 5.2.2 Formulação ................................................................................................. 40 

 5.2.3 Hu e Eberhart (2002) ................................................................................... 42 

 5.2.4 Parsopoulos e Vrahatis (2002) ..................................................................... 43 

 5.2.5 Coello e Lechunga (2002) ........................................................................... 45 



 5.2.6 Fieldsend e Singh (2002) ............................................................................. 47 

 5.2.7 Mostaghim e Teich (2003) .......................................................................... 47 

 5.2.8 Comparação de Algoritmos Multiobjetivo ................................................... 48 

          5.2.8.1 Métrica S ......................................................................................... 50 

          5.2.8.2 -binário .......................................................................................... 51 

Capítulo 6: Algoritmos Genéticos Multiobjetivo ..................................................... 52 

6.1 Introdução................ ............................................................................................ 52 

6.2 Alguns Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo ................................................ 52 

 6.2.1 MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm) .............................................. 53 

 6.2.2 VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm)  ............................................ 55 

 6.2.3 Agregação dos objetivos por pesos variáveis ............................................... 56 

 6.2.4 NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) .................................................. 57 

 6.2.5 SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm)......................................... 59 

 6.2.6 Outros algoritmos ........................................................................................ 60 

 6.2.7 NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)............................. 61 

           6.2.7.1 Seleção ............................................................................................ 63 

                      6.2.7.1.1 Fast Non-Dominated Sorting ............................................. 63 

                      6.2.7.1.2 Crowding distance ............................................................ 66 

                      6.2.7.1.3 Operador de Seleção por Torneio ...................................... 68 

Capítulo 7: Algoritmos Aplicados ao Problema....................................................... 70 

7.1 Algoritmo PSO .................................................................................................... 71 

 7.1.1 Busca Local ................................................................................................. 74 

 7.1.2 Path-Relinking ............................................................................................ 75 

 7.1.3 Funções Reparadoras ................................................................................... 76 

 7.1.4 Critério de Parada ........................................................................................ 77 

7.2 Algoritmo NSGA-II ............................................................................................. 77 

 7.2.1 Geração da População Inicial ...................................................................... 79 



 7.2.2 Operadores Genéticos.................................................................................. 80 

  7.2.2.1 Recombinação .................................................................................. 81 

  7.2.2.2 Mutação................................................................................................ 83 

Capítulo 8: Experimentos Computacionais ............................................................. 85 

8.1 Casos Teste.............................................................................................................. 85 

8.2 Metodologia de Comparação ................................................................................ 86 

8.3 Estudo de Caso 1: Comparação entre NSGAII-C e AG-C .................................... 87 

8.4 Estudo de Caso 2: Comparação entre NSGAII-W e AG-W .................................. 88 

8.5 Estudo de Caso 3: Comparação entre PSO e NSGAII-C ....................................... 89 

8.6 Estudo de Caso 4: Comparação entre PSO e NSGAII-W ...................................... 90 

8.7 Comparação entre PSO-Forward e PSO-Backward .............................................. 91 

8.8 Comparação entre PSO-Forward e PSO-Mixed .................................................... 92 

8.9 Comparação entre PSOcomp e PSOscomp ........................................................... 93 

Capítulo 9: Considerações Finais ............................................................................. 94 

Referências Bibliográficas .......................................................................................... 96 

Apêndice I: Busca Local ........................................................................................... 106 

Apêndice II: Path-Relinking  ..................................................................................... 113 

Apêndice III: Configuração Inicial das Redes  ........................................................... 114 

 
 

 

 
 

 



1 

 

Capítulo 1 

Introdução 

 

transporte de petróleo e seus derivados através de dutos desempenha um 

importante papel na cadeia logística de abastecimento e distribuição da 

indústria do petróleo. O sistema de dutos interliga regiões produtoras, plataformas, 

terminais marítimos, refinarias e bases de distribuição. 

Apesar dos seus investimentos iniciais serem altos, os dutos são os meios mais 

eficazes de se transportar grandes volumes de petróleo e seus derivados por grandes 

distâncias, se comparado a outros modais, tais como ferroviário, marítimo e rodoviário, 

além das perdas serem menores e de ter alta confiabilidade (Sasikumar et al., 1997). 

Vale ressaltar que eles também exigem um grande controle sob os pontos de vista 

operacional e ambiental. Isto torna a otimização do transporte de produtos, neste sistema 

dutoviário, um problema de alta relevância do ponto de vista econômico, já que o preço 

final destes produtos depende em grande parte do seu custo de transporte. 

Nesse contexto, a operação de dutos constitui um importante elo na cadeia 

logística de abastecimento e distribuição do setor de petróleo e gás. Os produtos são 

recebidos e armazenados nos terminais, e sua distribuição pode ser realizada por navios 

ou dutos. Essa logística funciona como um sistema integrado que faz a movimentação 

desses produtos dos campos de produção para as refinarias, e vale tanto para o petróleo 

produzido no Brasil quanto para o petróleo importado, descarregado nos terminais 

marítimos. Após o processamento nas refinarias, os derivados são direcionados aos 

centros consumidores e aos terminais marítimos, onde serão embarcados para 

distribuição no próprio país ou no exterior (Sangineto, 2006). 

Em novembro de 1995, a Emenda Constitucional Nº. 9 mudou o setor petrolífero 

brasileiro, permitindo que atividades, até então sob o monopólio da União, pudessem 

ser exercidas por outras empresas além da Petrobras. Essa flexibilização começou a ser 

regulamentada pela Lei 9.478 de 1997, conhecida como Lei do Petróleo. A partir de 

então, qualquer empresa, independentemente da origem de seu capital, pode realizar 

atividades de exploração, produção, transporte, refino, importação e exportação do 

petróleo (Transpetro, 2007). 

A mesma lei ainda permite que outras empresas possam utilizar-se dos dutos 

existentes ou a serem construídos, que estejam classificados como dutos de transporte. 

Tais instalações são aquelas que não podem ser qualificadas como de interesse 

exclusivo de seu proprietário, porém a sua utilização deve respeitar as características 

operacionais e a preferência do proprietário. Os demais dutos são classificados como de 

transferência e servem a um propósito específico.  

A operação dessas redes de dutos é bastante complexa e a otimização do 

transporte de produtos nesse sistema é um problema de alta relevância do ponto de vista 

O 
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econômico, já que uma parte não negligenciável do custo final do petróleo e de seus 

derivados depende de seu custo de transporte (Liporace, 2005). Isto aliado à abertura do 

mercado exige que a Transpetro tenha um maior domínio das ferramentas 

computacionais para controle e elaboração de atividades operacionais. 

Sangineto (2006) elaborou uma lista com os custos que fazem com que a 

empresa tenha grande interesse na obtenção de uma boa programação do transporte de 

produtos em uma malha dutoviária. Estes custos são oriundos de: 

 

 Formação de interfaces (quando são transportados produtos diferentes dentro do 

mesmo duto, a zona de contato entre ambos tende a se expandir conforme as 

bateladas percorrem o duto, gerando, assim, uma degradação de qualidade do 

produto mais nobre); 

 Falhas no atendimento à demanda devido a uma programação imperfeita; 

 Falta de otimização quanto ao custo operacional do sistema (energia necessária 

para bombeamento dos produtos). Durante os horários de pico de demanda de 

energia elétrica (em geral no começo da noite), o custo da energia elétrica é 

maior e necessita-se, sempre que possível, reduzir (ou mesmo evitar) o 

bombeamento de produtos durantes estas janelas de tempo; 

 Tratamento imediato de imprevistos (quebra de bombas, parada de dutos para 

manutenção, falta de petróleo em um terminal devido a um eventual atraso do 

navio, entre outros). 

 

O modelo tratado no presente trabalho é o mesmo utilizado por De la Cruz et al. 

(2003) e De la Cruz et al. (2005), em que uma versão simplificada de uma rede real é 

apresentada. Esta rede é constituída por duas refinarias, três terminais e nove dutos que 

transportam quatro produtos distintos.  

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de abordagens 

evolucionárias que visem à otimização do problema de planejamento da produção em 

refinarias de petróleo. Especificamente, o trabalho adotará a programação multiobjetivo 

para lidar com o problema de distribuição de produtos de petróleo por redes de 

polidutos. Esse problema visa satisfazer a demanda dos produtos em seus pontos de 

destino em um determinado período de tempo, evitando o envio consecutivo de 

diferentes tipos de produtos, uma vez que pode haver contaminação. O envio 

consecutivo de produtos diferentes é chamado de fragmentação. Esse é um problema 

combinatório com boas características para ser abordado através de técnicas 

evolucionárias. 

Apresenta-se este trabalho em nove capítulos que se somam à presente 

introdução. O Capítulo 2 descreve o Problema de Transporte Dutoviário de forma 

genérica. 
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No Capítulo 3, apresenta-se uma revisão da literatura sobre problemas de 

otimização na indústria do petróleo. 

O Capítulo 4 apresenta a modelagem proposta para o problema de distribuição 

de produtos de petróleo em redes de polidutos, sendo esse problema que este trabalho 

propõe-se a resolver. 

Já no Capítulo 5, descreve-se a fundamentação teórica para o desenvolvimento 

de uma solução proposta para o problema, focalizando-se os principais aspectos da 

técnica que envolve a Otimização por Nuvem de Partículas, a otimização multiobjetivo 

e os métodos para tratar problemas discretos. 

O Capítulo 6 faz uma descrição da fundamentação teórica para o 

desenvolvimento dos algoritmos propostos, apresentando os principais aspectos da 

teoria que envolve Algoritmo Genético Multiobjetivo. 

No Capítulo 7, apresentam-se os algoritmos evolucionários desenvolvidos para a 

resolução do problema, explicando a construção de cada um deles. 

No Capítulo 8, são apresentados os resultados computacionais, comparando-os 

com resultados de outros algoritmos existentes na literatura para o problema abordado. 

Finalmente, no Capítulo 9 apresentam-se as considerações finais, conclusões da 

pesquisa e propostas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Problema de Distribuição de Produtos em 

Polidutos  

 

2.1 Introdução 

 

ste trabalho aborda o Problema de Distribuição de Produtos Derivados de 

Petróleo em Redes de Polidutos (PDPP) que visa à otimização do problema 

de planejamento da produção em refinarias de petróleo, satisfazendo as restrições de 

operação do sistema dutoviário e minimizando funções objetivos para um dado 

horizonte de tempo.  

O PDPP estudado restringe-se ao transporte de produtos em estado líquido na 

indústria do petróleo. Nesse setor, tais produtos, como o petróleo, seus derivados e 

também o álcool são transportados por oleodutos. Estes podem ser exclusivos para o 

uso de apenas um produto ou de vários produtos, e, neste caso, são chamados de 

polidutos. Já os produtos em estado gasoso são transportados por gasodutos. 

A principal diferença entre polidutos e gasodutos está na forma de como o 

balanço de massa do duto se comporta. Como os polidutos operam sempre 

pressurizados, ou seja, completamente cheios de líquido, o bombeamento de uma 

quantidade de líquido em uma extremidade do poliduto tem como conseqüência a saída, 

em sua outra extremidade, da mesma quantidade bombeada. Isso não é verdadeiro no 

caso de gasodutos (Liporace, 2005). Esse processo é que permite o escoamento dos 

fluidos dentro do duto, os produtos bombeados empurram os demais produtos dentro do 

duto,  fazendo-os chegar ao destino desejado. 

Como o problema estudado restringe-se ao caso de redes de polidutos, daqui em 

diante polidutos, oleodutos ou simplesmente dutos serão utilizados como sinônimos. 

 

2.2 Contextualização 

 

O transporte geralmente representa o elemento mais importante no tocante aos 

custos logísticos da maioria das empresas. Um sistema de transporte eficiente e barato 

contribui para aumentar a concorrência de mercado, elevar as economias de escala, de 

produção e reduzir os preços das mercadorias (Ballou, 2001). 

Os dutos têm sido um mecanismo eficiente para o transporte, a baixos custos, de 

derivados de petróleo a longas distâncias. Eles propiciam a conexão entre as fontes e os 

destinos, conectando, por exemplo, as refinarias aos centros de distribuição (Rejowski e 

E 
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Pinto, 2003). A desvantagem da implementação do transporte dutoviário é o seu alto 

investimento inicial, entretanto os custos de operação são baixos quando comparados a 

outros modais.  

De acordo com os dados obtidos no anuário estatístico da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), o Brasil possui uma malha dutoviária de 15.069 km de extensão, com 

446 dutos que interligam 27 terminais terrestres, 53 terminais aquaviários e 9 centros 

coletores de álcool. Dessa malha, 7.404 km são oleodutos, destinados à movimentação 

de petróleo, seus derivados e álcool, distribuídos conforme indicado na Figura 1.1. Os 

outros 7.665 km transportam gás natural e são denominados gasodutos. 

 

 

Figura 1.1 – Infraestrutura de produção e movimentação de petróleo e derivados – 

2008. (FONTE: ANP, 2008) 

 

2.3 Características do Sistema Dutoviário 

 

Os principais componentes de um sistema dutoviário são as áreas, os dutos, os 

produtos e os tanques de armazenagem, localizados em cada área. A sua estrutura pode 

ser dividida nas seguintes categorias: 
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 Quanto ao número de dutos utilizados: 

− um único duto; 

− vários dutos (rede de dutos, que pode ter uma estrutura de uma árvore, um grafo 

acíclico ou um grafo qualquer). 

 Quanto à quantidade de produtos escoados: 

− um único produto; 

− vários produtos (polidutos). 

 Quanto à direção do fluxo no duto: 

− unidirecional 

− bidirecional 

 Quanto à quantidade de áreas que bombeiam os produtos transportados em um 

mesmo duto: 

− uma única fonte; 

− várias fontes. 

 Quanto à quantidade de áreas que recebem os produtos transportados por um mesmo 

duto: 

− um único destino; 

− vários destinos. 

 

Em uma conexão unidirecional, um produto flui somente do porto para a 

refinaria ou somente da refinaria para o porto. Já na conexão bidirecional, um produto 

pode fluir tanto do porto para a refinaria quanto da refinaria para o porto, mas nunca ao 

mesmo tempo. 

As áreas representam as refinarias, portos marítimos e terminais de distribuição. 

Em geral, existe mais de um tanque destinado a um mesmo produto em cada área, mas 

por motivo de simplificação eles podem ser tratados como um único tanque com o valor 

de sua capacidade de armazenamento agregada. 

Os dutos conectam as áreas, podendo haver mais de um duto interligando as 

mesmas áreas.  

O transporte dos produtos pelos dutos é feito sem nenhuma separação física 

entre eles e, por isso, a mistura e uma consequente contaminação de parte dos produtos 

é inevitável (Sasikumar et al., 1997). Essa contaminação ocorre na região de interface 

entre os produtos transportados e tende a se expandir conforme a distância percorrida 

pelos produtos no interior do duto que aumenta. Isso pode obrigar o descarte de uma 

quantidade de produto pelo fato deste não atender mais às especificações pré-definidas 

(Joly, 1999). Essa quantidade descartada deve ser destinada a um tanque próprio para 
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ser reprocessada, mas caso os produtos sejam similares, como por exemplo, dois tipos 

de gasolina, a mistura pode ser colocada junto com o produto menos nobre (Jittamai, 

2004). 

 

2.4 Restrições do Problema de Distribuição de Produtos em 

Polidutos 

 

A seguir são listadas as principais restrições consideradas para esse problema, 

que são referentes às características e condições de operação na rede dutoviária: 

 

 Atendimento à demanda: para os casos em que as ordens de serviço definem 

produção e demanda em cada área, os produtos devem estar disponíveis nos tanques 

de armazenamento para satisfazer às demandas da área. Para os casos nos quais as 

ordens de serviço fornecem um conjunto de bateladas, todas essas bateladas devem 

ser entregues aos seus destinos até o final do horizonte de programação. Para as 

duas situações, normalmente, são estabelecidos prazos de entrega. 

 Capacidade de armazenamento: os tanques possuem capacidades mínima e máxima 

de armazenamento de produtos. 

 Estoques: pode ser desejável que os estoques nos tanques de armazenamento se 

mantenham mínimos ou em um nível pré-estabelecido. 

 Bombeamento de produtos: as estações de bombeamento possuem limites mínimo e 

máximo para a vazão de produtos. Além disso, pode-se querer considerar o não 

acionamento das bombas nos horários de pico de consumo de energia elétrica, 

devido ao alto custo de bombeamento neste horário. 

 Compatibilidade de produtos: também pode ser chamada de restrição de 

seqüenciamento. Devido ao custo elevado para o tratamento de interfaces de alguns 

produtos, estes são proibidos de entrarem em contato durante seu transporte pelos 

dutos. Na prática, pode-se resolver tal questão colocando-se pequenas quantidades 

de produtos compatíveis entre dois outros incompatíveis. Tal procedimento é 

conhecido como selo (Sangineto, 2006). 

 Tamanho das bateladas: também devido à contaminação na interface dos produtos, 

uma batelada deve ter um volume mínimo, caso contrário, todo o seu volume se 

misturaria aos produtos adjacentes. 

 Manutenção programada: o duto pode não estar disponível durante certo período de 

tempo devido a operações de manutenção. 

 Restrições locais: são particulares à operação de uma dada área. O complexo de 

conexões internas às áreas implica a impossibilidade de execução concomitante de 

certas operações. Por exemplo, algumas áreas podem ter restrições quanto ao 
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número de operações simultâneas de bombeamento e/ou recebimento de 

determinados produtos. 

 

2.5 Critérios de Otimização do Problema de Distribuição 

 

A função objetivo para esse problema pode adotar diferentes perspectivas. 

Normalmente, o que se quer é minimizar os custos de operação do sistema ou 

parâmetros relacionados a esses custos, para o caso que seja difícil estabelecê-los. 

Também podem ser minimizados parâmetros que causem a inviabilidade do problema. 

A seguir são listados os critérios de otimização frequentemente incorporados pela 

função objetivo: 

 

 Custos de bombeamento: dependem do duto e da distância até a área para onde se 

está bombeando o produto. Pode ser considerada também uma alteração nos custos 

nos horários de pico de utilização de energia elétrica. 

 Custos associados à formação de interfaces, ou simplesmente custos de interface: 

são diferenciados para cada par de produtos que formam a interface. São devidos 

aos diferentes tratamentos aplicados às quantidades misturadas a fim de recuperar as 

especificações originais dos produtos que as geraram. 

 Custo por atraso nas entregas dos produtos: se a programação admite atrasos nas 

entregas dos produtos, os custos associados a esses atrasos devem ser 

contabilizados. 

 Custos de estocagem. 

 Quantidade de produto bombeada durante o horizonte de programação, ou número 

de operações de bombeamento realizadas. 

 Número total de interfaces formadas no sistema durante o horizonte de 

programação. 

 Quantidade de produto que foi entregue com atraso. 

 Quantidade de demanda não atendida. 

 Quantidade de produto que violou o estoque máximo dos tanques de 

armazenamento. 

 Tempo necessário para entrega das bateladas definidas pela ordem de serviço. 
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2.6 Possíveis Simplificações para o Problema de Distribuição 

 

Devido à sua natureza combinatória, este é um problema difícil de ser resolvido. 

De fato, o problema de transporte de derivados em uma rede com um único duto e com 

restrição de compatibilidade de produtos é NP-Completo (Milidiú e Liporace, 2003). 

Por essa razão, nem todas as restrições reais do problema são consideradas em 

sua formulação e, muitas vezes, o objetivo é encontrar apenas uma solução viável. 

Assim, as abordagens feitas para esse problema podem variar bastante, dependendo da 

estrutura do sistema dutoviário, das restrições, da função objetivo e das simplificações 

consideradas. 

 

Apresentam-se aqui as possíveis fontes de simplificação encontradas na 

literatura para esse problema: 

 

 Simplificações de caráter topológico: a estrutura dutoviária mais simples que se 

pode considerar é a formada por apenas uma área de origem e uma área de destino 

conectadas por um único duto. 

 Simplificações das dimensões do sistema dutoviário: número de dutos e áreas. 

 Simplificações através da limitação do horizonte temporal a algumas horas ou dias. 

 Simplificações de algumas condições de operação do duto: discretização de 

bateladas, cálculo de interfaces, cálculo de vazão nos diferentes dutos.  

 Simplificações na seleção dos elementos relevantes que condicionam a busca da 

programação dutoviária ou na estimativa desses elementos relevantes. 

 Simplificações derivadas da inexistência de sequências de produtos incompatíveis. 

 Simplificações no cálculo do tamanho e custo associado à contaminação de produtos 

na região de interface. 



10 

 

Capítulo 3 

Estado da Arte 

 

seguir, são apresentadas as abordagens encontradas na literatura para o 

problema de transporte dutoviário. Os trabalhos estão divididos em seções 

organizadas segundo a estrutura do sistema dutoviário estudado (vide seção 2.3). 

  

3.1 Um poliduto que interliga um porto a uma refinaria (uma 

fonte e um destino) 

 

No problema abordado por Shah (1996), o duto transporta alguns tipos de 

petróleo e o sistema (refinaria, porto e duto) foi decomposto em dois subproblemas que 

foram modelados usando Programação Linear Inteira Mista com discretização do 

horizonte de tempo em intervalos de igual duração. O primeiro subproblema determina 

como a refinaria é operada e como será abastecida pelo duto, com o objetivo de 

minimizar a quantidade de material que resta nos tanques após estes terem alimentado 

as unidades de destilação. O segundo determina como descarregar os navios e como os 

tanques do porto devem alimentar o duto, uma vez que o schedule do duto já foi 

estabelecido, com o objetivo de encontrar uma solução viável. 

Em Magatão et al. (2004), o oleoduto transporta diferentes tipos de produtos 

(gasolina, diesel, querosene, álcool, GLP, etc.) que podem ser bombeados tanto da 

refinaria para o porto, como do porto para a refinaria. O problema consiste em fazer a 

programação de transferência de produtos no oleoduto em um horizonte de tempo 

limitado, visando a procedimentos de baixo custo operacional. O modelo foi formulado 

usando Programação Linear Inteira Mista (MILP) com discretização uniforme do tempo 

e foram consideradas as disponibilidades de produtos, restrições de armazenamento, 

sequências de bombeamento, determinação da taxa de fluxo, além de uma variedade de 

restrições operacionais. 

Para lidar com problemas de escalonamento de larga escala encontrados no 

mundo real, os autores propõem uma estratégia de decomposição, envolvendo dois 

modelos em Programação Linear Inteira Mista (um principal e um auxiliar), uma rotina 

auxiliar e um banco de dados. O problema foi resolvido para algumas instâncias, 

resultando em melhorias significativas. 

Embora o trabalho a seguir não seja sobre dutos interligando portos e refinarias, 

ele trata de outros problemas que envolvem um duto com apenas uma fonte e um 

destino. Em Pinto et al. (2000), apresentam-se várias aplicações reais de modelos de 

planejamento e escalonamentos em refinarias de petróleo. Os autores usaram MILP para 

lidar com várias subseções da refinaria, como as descritas pelos problemas a seguir: 

A 
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 Problema de gerenciamento de estoque de petróleo para uma refinaria, que recebe 

vários tipos de óleo através de um duto. Para um dado horizonte de tempo, o 

número, tipo, horário de início e fim das bateladas de óleo são conhecidas a priori. 

 Problema de produção e distribuição em uma refinaria com várias unidades de 

processamento que produzem diversos produtos que são armazenados em tanques 

intermediários e posteriormente enviados para os oleodutos como produtos finais ou 

misturados a outros produtos para obter o blend desejado. Os oleodutos estão 

ligados aos mercados consumidores. 

 Problema de escalonamento de produção de óleo combustível e asfalto com 

gerenciamento de operações que inclui mistura, armazenamento e distribuição. A 

produção de óleo combustível e asfalto é armazenada em tanques para produtos 

finais, que depois serão distribuídos por dois dutos ou por caminhões. 

 

Vale ressaltar que para todos esses problemas foram considerados custos de 

interface dos produtos. 

 

3.2 Um poliduto que interliga uma refinaria a diversos 

depósitos (uma fonte e vários destinos) 

 

Em Hane e Ratliff (1995), o planejamento do transporte de produtos é feito para 

um conjunto de ordens de serviço cíclicas no tempo, em que cada batelada de produto 

tem o seu destino já estabelecido. O objetivo é encontrar o schedule dos produtos que 

minimize o número de vezes que o duto retoma à sua vazão normal, após esta ter sido 

interrompida para fazer uma entrega de um produto. Essa foi a maneira mais viável 

encontrada pelos autores para tratar, de uma forma simplificada, os custos de 

bombeamento. 

Não foram incluídas restrições de armazenagem, de compatibilidade de produtos 

e nem prazos de entrega. Para a solução do problema, foi construído um algoritmo 

guloso e um algoritmo branch-and-bound (B&B). O algoritmo B&B utiliza o algoritmo 

guloso para obter uma boa solução realizável inicial. Foram feitos testes computacionais 

para um conjunto de dados, gerados aleatoriamente, com base em um grande oleoduto 

de uma companhia americana. O B&B chegou à solução ótima para todos os problemas 

testados, não ultrapassando o tempo de execução de 2,5 minutos, para o caso no qual o 

duto tinha 24 nós de destino. Já o algoritmo guloso obteve soluções satisfatórias em 

poucos segundos. 
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Em Sasikumar et al. (1997), são apontadas desvantagens dos modelos numéricos 

em relação a problemas de scheduling, sendo a mais crítica a inabilidade de se tolerar 

mudanças de especificação no sistema. As restrições e funções de avaliação podem 

mudar de tempos em tempos, ocasionando modificações significativas na estrutura do 

modelo,  aliado ao fato de que, em sistemas muito complexos, a viabilidade da solução 

é mais importante que a otimalidade, justificando uma abordagem heurística para a 

resolução desse problema. Foi utilizada uma técnica de inteligência artificial 

denominada beam search, que gera uma boa programação mensal para o duto e que leva 

em conta as exigências e disponibilidade de produtos, enquanto satisfaz uma grande 

variedade de restrições, incluindo níveis de estoques permitidos e restrições de 

sequenciamento. 

O modelo faz uso de penalidades incorporadas à função heurística de avaliação, 

devido ao fato de algumas restrições serem mais importantes que outras, como exemplo, 

o fornecimento dos produtos a todos os destinos, ou a minimização de shutdows. O 

problema foi implementado e colocado em uso em um sistema dutoviário indiano. 

Rejowski (2001) e Rejowski e Pinto (2003) estudaram um problema, baseado no 

sistema OSBRA da Petrobras, em que uma Refinaria do Planalto (REPLAN) da 

Petrobras localizada em Paulínia distribui gasolina, óleo diesel, GLP e querosene de 

aviação para cinco bases de distribuição. Foram desenvolvidos dois modelos em 

Programação Linear Inteira Mista com representação discreta do tempo. O primeiro 

modelo divide o duto em lotes de mesma capacidade, enquanto o segundo admite lotes 

de capacidades diferentes. 

Os modelos foram baseados inicialmente em programação disjuntiva e depois 

foram linearizados a partir da envoltória convexa. Em Rejowski (2001), foi utilizada 

também a formulação Big M para a linearização. Os modelos incorporam várias 

restrições de operação como balanço de massa, demanda de produtos, restrições de 

capacidade e restrições de sequenciamento de produtos. O objetivo é determinar, para 

um horizonte de tempo de três dias, as operações de bombeamento de novos produtos 

para o duto e as operações de carga e descarga dos tanques na refinaria e nos depósitos, 

de tal forma que os custos de estoque, bombeamento e de interface dos produtos sejam 

minimizados. Os modelos não encontraram soluções ótimas para os exemplos 

apresentados. 

Com o objetivo de melhorar a eficiência da citada formulação, Rejowski e Pinto 

(2004) propuseram a introdução de restrições e cortes ao modelo de Programação 

Linear Inteira Mista original. As restrições adotadas são não intuitivas e impõem que 

um segmento do duto só pode ficar inativo se estiver preenchido por apenas um 

produto, e os cortes são baseados nas demandas e no estoque inicial dos segmentos do 

duto. Essas alterações foram testadas em três exemplos com diferentes demandas por 

produtos. A solução ótima foi alcançada em todos os exemplos apresentados e, em 

alguns casos, houve uma melhora significativa no tempo computacional. 
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Para resolver o problema de transporte dutoviário, Cafaro e Cerdá (2004) 

utilizaram uma formulação de Programação Linear Inteira Mista com representação 

contínua do tempo. O modelo leva em conta restrições tais como balanço de massa, 

níveis permitidos nos tanques e restrições de sequenciamento de produtos. Se 

necessário, o modelo pode inserir selos para evitar interfaces não desejáveis. O objetivo 

do problema é minimizar os custos de estoque, de interface dos produtos e de 

bombeamento, podendo incluir custos mais altos de bombeamento nos períodos de pico. 

A solução ótima foi encontrada para os dois problemas apresentados, que foram 

extraídos do trabalho de Rejowski e Pinto (2003). Segundo os autores, a representação 

contínua do tempo permitiu uma descrição mais rigorosa do problema, uma severa 

redução das variáveis binárias, das restrições e do tempo computacional. 

Souza Filho (2007) utilizou a metaheurística Variable Neighborhood Search 

(VNS) para abordar o problema de transporte dutoviário do oleoduto São Paulo – 

Brasília (PTD-OSBRA) que consiste em determinar quais dentre os cinco produtos 

serão bombeados, a partir da refinaria (REPLAN), em que quantidade, como serão 

distribuídos dentre os cinco destinos e a sequência de bombeamento a ser seguida, 

considerando um determinado horizonte de planejamento. Algumas restrições foram 

impostas ao problema, tais como restrições de capacidade de armazenagem nas bases e 

compatibilidade de produtos, e o que se deseja é a obtenção de um escalonamento de 

baixo custo. Dentre os custos envolvidos, pode-se citar os custos de estocagem, custos 

de bombeamento, custo de envio nos horários de pico, custos de interface, custo de 

exceder a capacidade nas bases e custo de demanda não atendida. 

A utilização do conceito de dominós e hiperdominós no trabalho foi muito útil, 

permitindo uma descrição simples e de fácil implementação. O algoritmo fez uso em 

seus modelos de uma vizinhança 2-opt com primeira melhoria. Essa vizinhança consiste 

em realizar permutações entre dois dominós até que uma solução melhor que a solução 

inicial seja encontrada. Assim, os modelos propostos apresentaram um desempenho 

satisfatório, em todas as fases do trabalho, mesmo quando as soluções iniciais são 

inviáveis (penalidade elevada: Big M). Nas fases iniciais, os tempos computacionais 

foram menores e foram aumentando à medida que novas particularidades foram 

impostas aos modelos. Os resultados obtidos na primeira fase foram piores que os 

obtidos na segunda, sugerindo que uma melhor aleatorização potencializa os resultados. 

Os modelos com 2-opt de primeira melhoria se comportaram melhor que os sem 

primeira melhoria, ratificando os resultados empíricos obtidos por Hansen e Mladenovic 

(2006). 

Em sua tese, Jittamai (2004) estudou o problema de schedule de produtos em um 

poliduto, considerando-os que  deveriam ser entregues aos terminais de destino dentro 

de janelas de tempo. Para isso, seriam transportados por meio de um conjunto de ordens 

de serviços cíclicas, em que cada ordem de serviço correspondia a uma quantidade de 

produto que deveria ser entregue dentro de uma janela de tempo a um determinado 

destino. Foi provado que este problema é NP-Completo. 

Para a solução do problema, foi desenvolvido um algoritmo de fluxo reverso, 

consistindo em se estabelecer a sequência de entregas desejadas de produtos, fazendo o 
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caminho inverso no duto, obtendo a sequência de entrada. Como o objetivo do problema 

é minimizar sua inviabilidade, essa sequência de entregas de produtos deveria 

minimizar a violação das janelas de tempo. Não foram contempladas as restrições de 

compatibilidade de produtos e de capacidade de armazenamento nos tanques. Para os 

testes computacionais, um conjunto de instâncias foi gerado aleatoriamente com base 

em um grande oleoduto de uma companhia americana. O algoritmo forneceu bons 

resultados quando comparado às soluções ótimas dessas instâncias (obtidas por busca 

exaustiva). O trabalho também traz um estudo preliminar para o caso no qual o poliduto 

tem várias fontes. O algoritmo de fluxo reverso é adaptado para esse problema e 

também é testado com instâncias geradas aleatoriamente. 

Sangineto (2006) utilizou algoritmos genéticos para abordar o problema de 

transporte dutoviário do oleoduto São Paulo – Brasília (OSBRA) que transporta cinco 

tipos de produtos, de uma refinaria (REPLAN) a cinco terminais. Foram consideradas 

restrições de compatibilidade de produtos, de capacidade de armazenamento, 

atendimento à demanda e estocagem (é desejável manter um estoque baixo nos 

tanques), além de custos de bombeamento e interface. Essas restrições foram 

incorporadas à função de avaliação através do método de minimização de energia. 

O algoritmo foi testado e comparado a uma programação real fornecida pela 

Petrobras, com horizonte de planejamento de uma semana, discretizado em períodos de 

uma hora. Os resultados obtidos foram satisfatórios, correspondendo aos objetivos de 

melhorar o atendimento da demanda, reduzir interfaces e custos de bombeamento. O 

pior resultado ocorreu no estoque médio, devido ao alto número de faltas de estoque na 

programação real. 

 

3.3 Uma rede de polidutos que interliga diversas áreas de 

bombeamento e recebimento 

 

O sistema dutoviário, considerado nesta seção, interliga refinarias a depósitos 

em diversas áreas, sendo que cada duto possui apenas uma fonte e um destino. 

A dissertação de Camponogara (1995) trata do problema de transporte de 

derivados de petróleo (gasolina, diesel, querosene de aviação, nafta, GLP, álcool anidro 

e álcool hidratado) por uma rede de dutos bidirecionais, baseado na rede de Claros da 

Petrobras. Inicialmente, foi elaborado um modelo de Programação Matemática, baseado 

no Modelo de Fluxo em Rede com Multiperíodos para o problema. Mas devido à 

dificuldade em se obter soluções para o modelo, a alternativa escolhida pelo autor foi a 

de usar uma abordagem heurística. Assim, o problema foi decomposto em 3 problemas 

menores: a geração das operações de transporte (jobs); a escolha da rota entre a base 

produtora e a consumidora de cada job e a programação das operações (escalonamento). 

Esses componentes foram integrados em um algoritmo de Times Assíncrono (A-Team), 
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que pode ser visto como uma organização de software descentralizada para cooperação 

de algoritmos. 

O modelo heurístico obedece às restrições de demanda, restrições de capacidade 

e restrições de sequenciamento de produtos e tem como objetivo encontrar uma solução 

viável. Com isso, a restrição de atendimento às demandas torna-se o objetivo e o 

modelo procura minimizar a inviabilidade. As rotas são escolhidas dentre um conjunto 

pré-estabelecido com base na experiência da Petrobras. Para os exemplos apresentados, 

não foi encontrada nenhuma solução que atendesse à demanda dos mercados 

consumidores durante o horizonte de tempo de 120 horas. Houve desabastecimento a 

partir de 100 horas e de 80 horas. 

Em Crane et al. (1999), os autores utilizam o algoritmo genético para abordar 

uma versão bem simplificada do problema de transporte em rede de dutos. É 

considerada uma rede de dutos com a topologia de uma árvore direcionada com apenas 

8 terminais e 2 produtos. Os volumes dos tanques de armazenagem em cada terminal 

são discretizados, podendo assumir somente os valores 0, 1 ou 2. Não são consideradas 

restrições de compatibilidade de produtos, as bateladas de produtos têm volume unitário 

e cada trecho de duto comporta apenas uma batelada. 

A estratégia selecionada para usar o algoritmo genético é utilizar uma 

representação binária para o cromossomo, em que cada gene do cromossomo irá 

estabelecer um possível estado para cada terminal e uma ação a ser tomada dentro de 

um conjunto de ações pré-estabelecidas cujo objetivo  é atingir as metas destinadas para 

o nível de cada tanque de armazenagem de todos os terminais. 

O algoritmo foi aplicado a uma pequena instância e chegou à solução ótima. 

Porém, dado que o comprimento do cromossomo é proporcional ao número de estados 

possíveis para cada terminal, para um problema do mundo real o tamanho do 

cromossomo iria crescer exponencialmente, impossibilitando o uso desse método. 

O trabalho de Milidiú et al. (2001) descreve um método heurístico do tipo 

GRASP para resolver o problema de transporte de derivados de petróleo em rede de 

dutos, apresentado por Camponogara (1995). O método desenvolvido utiliza as soluções 

obtidas pela heurística A-Teams, desenvolvida por esse autor, como pontos de partida 

para buscas locais. Essas buscas locais obtêm soluções refinadas dentre as quais a de 

menor custo que é retornada pelo método. O custo da solução representa a soma dos 

volumes totais de produto faltando ou transbordando em cada hora de simulação. Os 

autores resolveram a mesma instância apresentada por Camponogara (1995), com e sem 

o método GRASP para fazer a busca local. Foi obtida solução viável apenas com o uso 

do método GRASP. 

Braconi (2002) também propôs uma abordagem heurística para encontrar 

soluções satisfatórias para o problema de transporte de derivados em dutos 

bidirecionais. Essa heurística foi dividida em duas etapas. Na primeira, obteve-se o 

planejamento dos produtos a serem transportados com suas respectivas rotas e volumes, 

resolvendo-se, assim, um problema de programação linear. Esse problema foi derivado 
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de uma relaxação da sua formulação original como um problema de programação linear 

mista inteira, que teve como base o modelo de fluxo em rede com multiperíodos. Na 

segunda etapa, é utilizada uma heurística para definir o escalonamento dos produtos de 

forma que sejam respeitadas as restrições de sequenciamento de produtos e de 

capacidade de armazenamento dos tanques, entre outras restrições que asseguram o 

funcionamento correto dos dutos. Foram realizadas diversas iterações entre as etapas da 

heurística até que seja encontrada uma solução precisa para o problema. 

Para testar a heurística, foram utilizadas cinco instâncias baseadas na rede de 

Claros e Escuros da Petrobras. Foram encontradas soluções viáveis para todas as 

instâncias, com um horizonte de programação variando de 5 a 30 dias e com tempos 

computacionais inferiores a 20 minutos. 

De la Cruz et al. (2003; 2005) abordam a problemática de distribuição de 

derivados de petróleo em uma rede de dutos bidirecionais mediante algoritmos 

evolucionários multiobjetivo (MOEA) e programação matemática (MILP), obtendo 

resultados similares com ambas as técnicas. No trabalho de De la Cruz et al. (2003), 

consideram-se quatro objetivos a serem otimizados: dois para o tempo e dois para a 

fragmentação e trabalham com cinco restrições, sendo que as três primeiras restrições 

são consideradas como objetivos e as duas últimas são tratadas com funções 

reparadoras. Eles aplicam o algoritmo genético multiobjetivo para uma rede com 12 nós 

e 21 conexões, sendo que uma delas é bidirecional. Em De la Cruz et al. (2005), os 

autores ainda implementaram um método híbrido, em que os dois métodos, MOEA e 

MILP, são executados em paralelo, e as soluções obtidas pelo MILP são usadas como 

soluções imigrantes para o algoritmo evolucionário. Eles aplicam os seus algoritmos 

para uma rede com 7 nós e 7 conexões, sendo que uma delas é bidirecional. 

O uso dessa técnica híbrida permite obtenção de soluções prováveis em um 

menor tempo de execução computacional. Tais resultados foram obtidos para uma rede 

que transporta quatro tipos de produtos de dois terminais fontes para três terminais de 

destino, passando por dois terminais intermediários. Dos dutos dessa rede, apenas, um é 

bidirecional. São considerados prazos de entrega para as demandas e restrições de 

capacidade e de colisão nos dutos bidirecionais. No algoritmo evolucionário, algumas 

dessas restrições são penalizadas na função objetivo, enquanto outras exigem uma 

reparação da solução. Embora não sejam consideradas restrições de compatibilidade de 

produtos, um dos objetivos é reduzir o número de interfaces de produtos dentro de cada 

duto. O outro objetivo é reduzir o tempo final para realizar a entrega de todas as 

demandas. 

O problema de transporte por dutos (PTD), tratado por Pessoa (2003), não 

considera as restrições de interface e de capacidade de armazenamento. É dado um 

conjunto de ordens de serviço com a quantidade de produto a ser transportada (dado em 

bateladas unitárias) e com destino já definido para cada ordem. É definido também um 

subconjunto de ordens proteláveis, que servirão para “empurrar” as outras ordens aos 

seus destinos. Foi provado que esse problema é NP-Difícil, mesmo que o grafo que 

representa a rede de dutos seja acíclico. 
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Foi feita uma simplificação do problema, PTDS, em que todas as bateladas 

proteláveis são armazenadas em nós no estado inicial, permitindo o desenvolvimento de 

um algoritmo polinomial BPA (Batch-to-Pipe Assignment) capaz de obter soluções 

viáveis para qualquer grafo com o objetivo de minimizar uma função de custo de 

operações. E no caso do grafo ser acíclico, essa solução é ótima. 

Para o caso em que se queira minimizar o makespan no PTDS foi demonstrado 

que não existe algoritmo polinomial para a solução do problema, mesmo que o grafo 

seja acíclico e planar. O algoritmo BPA pode fornecer uma solução dita m-aproximada, 

onde m é número de dutos da rede, quando o grafo for acíclico. 

Como o objetivo principal do trabalho foi encontrar resultados teóricos que 

permitam um maior entendimento da estrutura combinatória inerente ao problema, 

nenhuma instância foi resolvida. Esses resultados também são encontrados em Milidiú 

et al. (2002) e Milidiú et al. (2003). 

Em Liporace (2005), o problema de transporte em oleodutos serviu como 

inspiração para a elaboração de um novo domínio para o desenvolvimento de 

planejadores de propósito geral. Esse domínio, Pipesworld, foi especificado em PDDL
1
 

e incorporado ao benchmark oficial da 4th International Planner Competition. A 

primeira versão do Pipesworld também pode ser encontrada em Milidiú, Liporace e 

Lucena (2003). 

O autor também demonstra que problemas de transporte de derivados em uma 

rede com um único duto e com restrições de sequenciamento de produtos é NP-

Completo. O que implica que esses problemas com restrições de sequenciamento são 

difíceis para qualquer topologia de rede, com dutos unidirecionais ou bidirecionais. Essa 

mesma demonstração também é apresentada em Milidiú e Liporace (2003). 

A contribuição maior deste trabalho é uma estrutura de software de código livre, 

PLANSIM, que conta com simuladores a evento discreto, estratégias de busca e buscas 

heurísticas (com técnicas de inteligência artificial) para facilitar a construção de 

planejadores especializados. Utilizando essa ferramenta, foi construído o PLUMBER, 

um aplicativo voltado para a solução do problema de planejamento de transporte em 

redes dutoviárias. Foram consideradas restrições de interface e de capacidade de 

armazenamento, e as bateladas não foram definidas a priori. Foi resolvida uma instância 

para a rede de Claros da Petrobras com 13 bases, 25 dutos e 16 produtos, porém com 

um número bem limitado de demandas. O objetivo é atender às demandas no menor 

número de operações possível. 

Em Más e Pinto (2003), foi estudado o problema de escalonamento de curto 

prazo de petróleo em complexos contendo portos, refinarias e uma infra-estrutura de 

oleodutos unidirecionais capaz de transferir petróleo dos portos para as refinarias. Os 

portos contêm píeres que recebem petroleiros para descarga, tanques de armazenagem e 

uma rede de tubulações que os interconectam. As refinarias possuem sua própria infra-

                                                
1 Planning Domain Definition Language (PDDL) é uma linguagem utilizada como padrão pela 

comunidade de planejamento em inteligência artificial. 
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estrutura de armazenagem. O problema também considera a armazenagem intermediária 

em subestações. 

Devido à sua complexidade, o problema foi formulado por meio de dois modelos 

distintos de Programação Linear Inteira Mista (MILP) de tempo contínuo com base em 

eventos, que giram em torno dos elementos da estrutura física do sistema. O primeiro 

modelo engloba a estrutura do porto e considera uma representação agregada dos 

oleodutos e tancagem intermediária. A sua solução envolve a alocação de petroleiros a 

píeres assim como operações de descarga de petroleiros e carga de oleodutos. Essas 

informações são utilizadas pelo segundo modelo que representa, de forma detalhada, a 

infra-estrutura das subestações que contêm oleodutos e tanques intermediários. As 

variáveis de decisão, neste caso, envolvem operações de carga e descarga de tanques e 

oleodutos. 

Os autores apresentaram um exemplo de escalonamento de óleo cru para um 

complexo contendo um porto, quatro refinarias e duas subestações, treze petroleiros, 

quatro píeres e quatorze tipos de petróleo. Essa instância foi modelada usando uma vez 

o modelo de porto e três vezes o modelo de subestação, que foram resolvidos em 

cascata, obedecendo à direção do porto para as refinarias. Foi encontrada uma solução 

viável para o problema em tempos computacionais razoáveis. Nesse trabalho, algumas 

interfaces indesejáveis de produtos nos oleodutos foram penalizadas através da 

introdução de uma parcela de custos de interface na função objetivo dos modelos. 

Neiro e Pinto (2004) propõem um modelo de otimização para o planejamento de 

uma cadeia de suprimentos de petróleo que compreende terminais de petróleo, refinarias 

e centros de distribuição e uma rede de dutos unidirecionais para suprimento de petróleo 

e outra para distribuição de produtos. A distribuição através dos dutos é definida dos 

terminais de petróleo para as refinarias e das refinarias para terminais intermediários ou 

para centros de distribuição. Foi feito um estudo de caso para um complexo, contendo 

quatro refinarias e cinco terminais (inclusos terminais de petróleo e centros de 

distribuição). Todo esse complexo foi modelado, a partir de três estruturas básicas que 

representam unidades de processamento, tanques e dutos. Essas estruturas compõem o 

conjunto de restrições do problema de otimização de toda a cadeia, que corresponde a 

um problema de Programação Não Linear Inteiro Misto de grande escala. Foi 

encontrada solução para o exemplo apresentado. No entanto, a abordagem para a 

estrutura de dutos é muito simplificada e não leva em consideração as perdas ocorridas 

nas interfaces dos produtos. 

Em sua dissertação de mestrado, Marcellino (2006) trata o problema de 

transporte de derivados de petróleo, em uma rede de dutos bidirecionais, como um 

problema de planejamento para o período de uma semana, com o objetivo mais 

abrangente de encontrar os fluxos de produtos em cada oleoduto durante todo o 

horizonte de tempo, e os estoques de produtos em cada área ao final deste período de 

tempo. 

O trabalho merece destaque por ser o primeiro a levar em conta a realidade atual, 

vivida pela indústria do petróleo no Brasil, que aponta para uma tendência de 
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independência crescente entre os envolvidos com a distribuição dutoviária. Esse novo 

cenário exigirá maior segurança e privacidade da informação trocada entre os 

participantes, impossibilitando um processo de solução centralizado como o atual. 

Sendo assim, o problema é modelado como um Problema de Satisfação de Restrições 

Distribuído com Otimização, cujas variáveis e restrições são distribuídas entre múltiplos 

agentes autônomos, que representam diferentes terminais e refinarias, de forma a manter 

a privacidade das informações associadas a cada um deles. Para a solução, foi utilizado 

o algoritmo Adopt (Assíncrono Distribuído com Otimização). 

Cinco instâncias foram geradas aleatoriamente com base em dados históricos 

reais da Rede de Claros da Transpetro. Cada instância foi ajustada em vários níveis de 

complexidade onde eram variados os números de dutos, bases e produtos transportados 

pela rede. A solução ótima foi obtida para vários níveis de complexidade das instâncias. 

Westphal (2006) apresenta um algoritmo genético aplicado à otimização 

multiobjetivo em um problema de scheduling em uma rede simplificada de distribuição 

de derivados de petróleo com elitização, técnica de escalonamento e formação de nicho. 

Ele considera quatro objetivos de otimização para o modelo e quatro conjuntos de 

restrições, sendo que as duas primeiras restrições são tratadas como objetivos e as duas 

últimas são consideradas como funções reparadoras. Utilizou-se do método de critério 

global para avaliar cada indivíduo, assim, é formulada uma única função objetivo.  

Alves et al. (2007) tratam do problema de transporte de derivados pesados de 

petróleo em uma rede dutoviária, localizada no estado de São Paulo. Inicialmente, foi 

feito um estudo do problema e das dificuldades intrínsecas à elaboração de uma 

programação de transferência de produtos viável. No entanto, devido às dificuldades de 

incorporação de todas as suas restrições, foi adotado um problema simplificado. Esse 

novo problema considera restrições de capacidade de armazenamento nos tanques e de 

atendimento à demanda e tem como objetivo encontrar a programação de transferência 

de produtos que minimize a quantidade de produtos bombeada e o número de interfaces 

entre produtos. Para o problema simplificado, foi proposto e implementado um modelo 

em algoritmo genético e um procedimento para fazer o pós-processamento das soluções 

obtidas pelo algoritmo. Foi testado o uso do elitismo e ainda dois tipos de operadores de 

mutação, que podem ser usados separadamente ou em conjunto. Foram encontradas 

soluções viáveis para as cinco instâncias criadas para o problema, com horizontes de 

programação de 7 e 14 dias, discretizados em períodos de 4 horas. O tempo 

computacional gasto na obtenção destes resultados não ultrapassou 25 minutos. 

Um resumo da literatura existente sobre o problema de transporte dutoviário em 

sistemas compostos por apenas um duto é exibido na Tabela 3.1, e sobre sistemas 

compostos de redes de dutos na Tabela 3.2. 
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Estado da Arte 

Tabela 3.1 - Resumo da literatura existente em relação ao problema de transporte 

dutoviário em sistemas compostos de apenas um duto. 

 

Autor (es) 
Nº de 

fontes 

Nº de 

destinos 
Técnica utilizada 

Horizonte de 

tempo e Solução 

alcançada 

Shah (1996) uma um 

PLIM
1
 (com 

discretização uniforme 

do horizonte de tempo) 

1 mês 

Solução viável 

Magatão et al. 

(2004) 
uma um 

PLIM
1
 (com 

discretização uniforme 

do horizonte de tempo) 

120 horas 

Solução ótima 

Hane e Ratliff 

(1995) 
uma vários 

Algoritmo Guloso + 

Branch-and-Bound 

-- 

Solução ótima 

Sasikumar et al. 

(1997) 
uma vários 

Beam Search 

(Inteligência Artificial) 

1 mês 

Solução viável 

Rejowski (2001 e 

2003) 
uma vários 

PLIM
1
 (com 

discretização uniforme 

do horizonte de tempo) 

75 horas 

Solução viável 

Rejowski e Pinto 

(2004) 
uma vários 

PLIM
1
 (com 

discretização uniforme 

do horizonte de tempo) 

75 horas 

Solução ótima 

Cafaro e Cerdá 

(2004) 
uma vários 

PLIM
1
 (com  

representação contínua 

de tempo) 

75 horas 

Solução viável 

Jittamai (2004) uma/várias vários 
Heurística de Fluxo 

Reverso 

-- 

Solução viável 

Sangineto (2006) uma vários Algoritmo Genético 
168 horas 

Solução viável 
1 
Programação Linear Inteira Mista 
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Estado da Arte 

Tabela 3.2 - Resumo da literatura existente em relação ao problema de transporte em 

rede dutoviária. 

 

Autor (es) 
Nº de áreas de 

bombeamento
5
 

Nº de áreas de 

recebimento 
Técnica utilizada 

Horizonte de 

tempo e Solução 

alcançada 

Camponogara 

(1995) 
várias várias Heurística A-Team

1
 

120 h 

Solução inviável 

Crane et al. 

(1999) 
uma várias Algoritmo Genético 

-- 

Solução viável 

Milidiú et 

al.(2001) 
várias várias GRASP 

120 h 

Solução viável 

Braconi (2002) várias várias 

PL
2
 (com 

discretizaçãodo 

horizonte de tempo) 

+ Heurística 

5 – 30 dias 

Solução viável 

De la Cruz et al. 

(2003 e 2005) 
várias várias 

Algoritmo 

Evolucionário 

Multiobjetivo e 

PLIM
3
 

65 períodos de 

tempo 

Solução viável 

Pessoa (2003) várias várias Heurística 

Solução viável / 

ótima (resultados 

teóricos) 

Más e Pinto 

(2003) 
uma várias 

PLIM
3
 de tempo 

contínuo baseado em 

eventos 

168 horas 

Solução viável 

Neiro e Pinto 

(2004) 
várias várias 

PNLIM
4
 (com 

discretização do 

horizonte de tempo) 

2 períodos de 

tempo 

Solução ótima 

local 

Liporace (2005) várias várias 

Busca Heurísticas 

(Inteligência 

Artificial) + 

Simuladores 

-- 

Solução viável 

Marcellino 

(2006) 
várias várias 

Problema de 

Satisfação de 

Restrições 

Distribuído com 

Otimização 

1 semana 

Soluções 

viáveis/ótimas 

1
 Times Assíncrono 

2
 Programação Linear 

3
 Programação Linear Inteira Mista 

4
 Programação Não Linear Inteira Mista 
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Capítulo 4 

Modelo Proposto para o Problema 

 

distribuição de derivados de petróleo através de polidutos é um dos 

possíveis casos onde a otimização combinatória multiobjetivo pode ser 

aplicada dentro da indústria petrolífera. O problema consiste em determinar a cada 

instante de tempo os produtos e que quantidades destes devem ser enviadas através de 

cada conexão. O problema proposto consiste de dois objetivos: minimizar a 

fragmentação total durante o envio de bateladas e minimizar o tempo necessário para 

transportar o conjunto de bateladas através da rede, realizando assim um problema de 

otimização biobjetivo. Esta decisão ocorre nas centrais de distribuição das refinarias e 

nos centros de armazenamento e distribuição. A grande quantidade de conexões entre as 

refinarias, centrais de distribuição e postos de consumo gera uma grande rede com um 

número grande de decisões a serem tomadas em cada instante de tempo, tornando muito 

difícil alcançar a configuração ideal sem o auxílio de sistemas computacionais. Em 

grandes redes, a configuração ótima não pode ser atingida em tempo aceitável nem por 

sistemas computacionais, já que estes buscam uma solução exata. A partir dessa 

dificuldade, propõe-se a utilização de técnicas heurísticas para a solução do problema.  

 

4.1 O Problema 

 

O propósito principal da programação da produção em refinarias é coordenar as 

operações de uma refinaria com seus objetivos de produção, de modo a otimizar a 

lucratividade do sistema de processamento ou a minimizar os seus custos. Vários são os 

fatores a serem considerados nas diretrizes de produção: alterações nas demandas, 

especificações dos produtos, datas de entrega, qualidade e quantidade das matérias 

primas, disponibilidade e desempenho das unidades de processo são alguns deles. 

Integrada fortemente a estratégias de planejamento, a atividade de programação da 

produção deve ser desenvolvida de maneira otimizada. Nesse contexto, os principais 

fatores associados envolvem desde o suprimento de matéria prima até os sistemas de 

informação de mercado de produtos, passando pela operação da planta e gerenciamento 

ótimo dos recursos disponíveis. 

Um importante problema, quanto ao planejamento de produção em refinaria, é a 

determinação do que deve ser realizado em cada estágio da produção dado um 

determinado horizonte de tempo. Dentre tais problemas, a distribuição de produtos de 

petróleo através de redes de polidutos é um problema bastante significativo devido a 

sua importância econômica. Alguns modelos utilizados para tais situações pertencem à 

classe dos problemas de scheduling (Goldbarg e Luna, 2005). A distribuição de 

derivados de petróleo é uma atividade importante e complexa. Dada à elevada taxa de 

A 
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ocupação das redes, é necessária a otimização. Uma melhor eficiência no uso da rede, 

quando possível, pode ser uma solução mais barata e mais rápida que investimentos na 

ampliação da malha de distribuição. 

Um dos fatores críticos para o sucesso da modelagem é o próprio entendimento 

do problema a ser resolvido. A Figura 4.1 mostra a Rede de Escuros (derivados pesados 

e vários tipos de petróleo) da PETROBRAS no estado de São Paulo, como exemplo da 

complexibilidade de uma rede de polidutos. 

 

 

Figura 4.1 - Esquema da rede de distribuição de petróleo e derivados escuros localizada 

no estado de São Paulo. Em destaque, a Rede de Escuros. (FONTE: PETROBRAS) 

 

Quanto à sua estrutura, a Rede de Escuros pode ser classificada como uma rede 

de polidutos bidirecionais, em que cada duto possui apenas uma fonte e um destino. 

Uma rede de distribuição de petróleo é composta por refinarias, terminais e/ou 

parque de armazenagem, interligadas por um conjunto de oleodutos, ou trechos de 

dutos, os quais operam o transporte de um conjunto de produtos (petróleos, derivados de 

petróleos e produtos orgânicos) entre áreas adjacentes. O transporte destes produtos é 

motivado pelo cumprimento de uma demanda de mercado e/ou uma demanda de 

estoque e/ou por uma demanda de fornecimento de uma produção mínima ou por 

qualquer outro motivo operacional. 

Geralmente, um produto é transportado de refinarias, portos e/ou centro de 

armazenagens para pontos de destino. Os dutos são normalmente unidirecionais. Em 



24 

 

alguns casos especiais, os dutos podem ser bidirecionais, como exemplo, um poliduto 

interligando um porto e uma refinaria. 

Um determinado duto pode ainda vir a apresentar restrições de uso devido a 

janelas de tempo, como consequência de necessidade de manutenção da linha ou em 

virtude das denominadas restrições horosazonais (impedimento de bombeamento em 

determinadas linhas em virtude de pico de consumo de energia elétrica). 

 

4.2 Modelo da Rede de Distribuição de Petróleo 

 

Este trabalho adota o modelo apresentado por De la Cruz et al. (2003) no qual 

uma versão simplificada de uma rede real é apresentada. A rede é composta de nós que 

são divididos em três categorias: fontes (refinarias), terminais (clientes) e nós 

intermediários que representam tanques de armazenamento que podem ser receptores ou 

fornecedores de produtos. Um exemplo é mostrado na Figura 4.2, em que refinarias são 

representadas por nós N1 e N2, N3 e N4 representam nós intermediários e os pontos de 

destino ou terminais são representados por nós N5, N6 e N7. A rede tem 9 polidutos que 

são representados por 10 setas. As direções das setas mostram a direção do fluxo. As 

setas D5 e D8 recorrem ao mesmo poliduto que permite fluxo em duas direções. 

Produtos diferentes são entregues nesta rede. O modelo considera que o número 

de tanques de armazenamento a cada nó corresponde ao número de produtos dos nós 

intermediários ou terminais que são permitidos para receber. Por exemplo, se quatro 

tipos diferentes de produtos podem ser recebidos por um nó, então há quatro tanques 

diferentes, um para cada produto, a este nó. Algumas simplificações de uma rede real 

são adotadas neste trabalho. É assumido que todos os polidutos têm o mesmo diâmetro e 

mesmas características. A mesma taxa de fluxo é considerada para todos os produtos 

que fluem com a mesma velocidade e ocupam o mesmo volume nos polidutos. 

Neste trabalho, é adotada uma abordagem discreta, isto é, o modelo está 

considerando que os produtos diferentes são entregues na forma de bateladas discretas. 

Uma batelada representa um volume mínimo de um determinado produto a ser 

transportado em uma unidade de tempo sobre o poliduto. Na modelagem, o número de 

bateladas é utilizado para apresentar as capacidades de armazenamento dos tanques e as 

demandas. Cada conexão possui uma distância normalizada em termos de unidades de 

tempo necessárias para que uma dada batelada seja transportada de um ponto a outro. O 

modelo assume a discretização do tempo. A Tabela 4.1 mostra as unidades de tempo 

que a batelada leva para atravessar cada conexão mostrada na Figura 4.2. Por exemplo, 

o número 7 que corresponde à conexão D7 no poliduto que une os nós N3 e N6 significa 

que aquela batelada gasta dois períodos de unidade de tempo para ir do nó N3 para o nó 

N6, ou que o poliduto pode conter até duas bateladas. 
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Figura 4.2 - Exemplo de uma rede de distribuição. 

 

Tabela 4.1 - Unidades de tempo necessário para uma batelada atravessar cada conexão. 
 

Conexão D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Distância 1 3 3 2 3 4 2 3 3 2 

 

Dado um horizonte de planejamento, divididos em unidades de tempo, uma 

solução para este problema consiste em definir qual o produto está sendo enviado por 

cada nó fonte ou nó intermediário em cada instante. Sob o ponto de vista das conexões, 

uma solução pode ser representada pelo produto que está sendo enviado a cada instante 

de tempo em cada poliduto.  

O problema requer a satisfação das seguintes restrições. Um envio mínimo de 

produtos é necessário a fim de evitar a paralisação da produção nos nós fontes ou 

exceder a capacidade de armazenamento dos tanques. A demanda de cada nó terminal 

tem que ser satisfeita (e não exceder). Nas conexões bidirecionais, não é permitido 

enviar fluxo em dois sentidos diferentes ao mesmo tempo. 

Para o entendimento da otimização multiobjetivo implementada, a Tabela 4.2 

apresenta a nomenclatura dos principais parâmetros e variáveis utilizadas no modelo. 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros e variáveis usadas para a otimização do modelo.  

Parâmetros Descrição 

Dij Quantidade de bateladas demandada do produto j pelo destino i 

Pij Quantidade mínima de bateladas do produto j que deve ser enviado pela 

fonte i 
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LCmij Limite inferior da quantidade de bateladas do produto j no nó i 

LCMij Limite superior da quantidade de bateladas do produto j no nó i 

Nf Quantidade de nós fontes 

Ni Quantidade de nós intermediários 

Nd Quantidade de nós de destino 

Nti Quantidade de tanques no nó i (o número de produtos) 

LTmi Limite inferior do tempo de chegada das bateladas para o destino i 

LTMi Limite superior do tempo de chegada das bateladas para o destino i 

Variáveis Descrição 

Ti Tempo de chegada de uma batelada de qualquer produto para o destino i 

Rij Quantidade de bateladas recebida do produto j no destino i 

Cij Quantidade de bateladas do produto j armazenado no tanque i 

Eij Quantidade de bateladas do produto j enviado pela fonte i 

NC Número de colisões na conexão bidirecional 

 

O modelo está sujeito às seguintes restrições: 

 

1. A produção mínima em cada nó fonte deve ser cumprida. Uma quantidade mínima de 

bateladas de cada produto deve ser enviada para evitar a paralisação da produção dos 

nós fonte em uma refinaria e, por não haver recursos (tanques disponíveis) para 

armazenagem dos produtos. 

 

Pij ≤ Eij ≤ LCMij 

i = 1,..., Nf 

j = 1,..., Nti 

 

2. A demanda de bateladas em cada nó destino deve ser cumprida e cada nó destino não 

deve receber mais do que o planejado. 

Rij = Dij 

i = 1,....., Nd 

j = 1,....., Nti 
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3. Não deve haver colisões de bateladas em conexões bidirecionais. Um nó não pode 

enviar e receber ao mesmo tempo produtos de uma conexão bidirecional, portanto, ou o 

nó está em um estado de envio ou de recebimento ou ocioso. Assim, não podem existir 

colisões na conexão bidirecional proposta, então o número de colisões deve ser nulo. 

 

NC = 0 

 

4. A capacidade de cada tanque não pode ser violada. 

 

LCmij ≤ Cij ≤ LCMij 

i = 1,....., (Nf + Ni) 

j = 1,....., Nti 

 

5. As bateladas devem ser entregues nos nós terminal no devido tempo. 

 

LTmi ≤ Ti ≤ LTMi 

i = 1,..., Nd 

 

Considerando-se a rede da Figura 4.2 e a transmissão de quatro produtos 

diferentes {1, 2, 3, 4}. O nó N1 é a fonte dos produtos 1 e 2, e o nó N2 é a fonte dos 

produtos 3 e 4. Os nós restantes podem receber os quatro produtos. A Tabela 4.3 mostra 

uma solução para o problema, apresentado na Figura 4.2, com um horizonte de 

planejamento de 10 unidades de tempo. Um elemento 0 na linha i e a coluna j indicam 

que nenhum produto está sendo enviado na conexão Di no instante j. 

 

Tabela 4.3 - Uma solução para a rede da Figura 4.2. 

Poliduto 
Tempo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

D1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 2  4 fragmentações 

D2 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1  4 fragmentações  

D3 0 0 3 3 3 0 4 4 3 3  1 fragmentações 

D4 3 0 4 0 3 4 0 3 3 0  1 fragmentações 

D5 2 3 0 0 2 0 3 0 0 0  1 fragmentações 

D6 3 3 4 4 2 2 1 2 1 2  6 fragmentações 

D7 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2  4 fragmentações 

D8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  0 fragmentações 

D9 2 2 4 3 3 4 0 3 3 0  3 fragmentações 

D10 3 3 4 0 2 1 1 2 4 3  5 fragmentações 

           29 fragmentações 

 



28 

 

De acordo com a ilustração da Figura 4.3, não há separação física entre os 

produtos que são transportados através dos polidutos, portanto, a mistura e uma 

consequente contaminação de parte dos produtos é inevitável (Sasikumar et al., 1997). 

O envio consecutivo de dois ou mais produtos diferentes podem provocar contaminação 

de ambos os fluidos. Nesse caso, os fluidos contaminados devem ser destinados a um 

tanque adequado, e não simplesmente descartá-los, eles têm que voltar à refinaria para 

serem reprocessados, elevando os custos de produção e causando atrasos na entrega. 

Este envio consecutivo de dois produtos diferentes é chamado de fragmentação. É dito 

que há fragmentação quando em uma sequência de envios de bateladas, produtos 

diferentes são enviados alternadamente, ao invés de ocorrer o envio de um mesmo 

produto e depois os outros produtos sequencialmente. A alternância no tipo de produto a 

ser enviado pode provocar contaminações nas fronteiras do produto enviado e, por isso, 

a fragmentação de bateladas não é desejada.  

 

 

 

 

Figura 4.3 – Operação típica de um sistema de poliduto. 

 

A Figura 4.4 mostra quatro fragmentações em um poliduto, considerando sete 

unidades de tempo e quatro produtos (numerados como 1, 2, 3 e 4) na rede.  

 

 

 

Figura 4.4 – Exemplo de fragmentação em um poliduto. 

  

1 

1 1 4 3 2 2 3 

2 3 4 

  1   3   4   5   6   7   2 

fragmentações 

Refinaria 

Mistura de produtos (contaminação) 

Distribuição final de depósitos 
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Os dois objetivos do trabalho são simultaneamente considerados para a 

minimização: a fragmentação total e o tempo de satisfazer a demanda dos nós terminais. 

Em uma rede com nconex conexões, a fragmentação na conexão i, Fi é dada pelo 

número de produtos distintos enviados consecutivamente no poliduto i. A fragmentação 

total é calculada na Equação 4.1, que mostra que a fragmentação total da rede é a soma 

das fragmentações em todas as conexões i da rede. A entrega de uma batelada em um nó 

de demanda j deve ser feito no intervalo de tempo especificado para a entrega dos 

produtos no nó j. Dessa forma, o objetivo é completar o envio dos produtos ao nó j o 

mais rápido possível. Deixa Tkj ser o tempo de batelada k for entregue no nó terminal j. 

Então, o tempo máximo de entrega é dado pelo Tkj máximo, j = 1, ..., nterminais, k = 1, 

..., nbateladas, onde nterminais e nbateladas representam o número de nós terminais e o 

número total de bateladas, respectivamente. 




nconex

i

iF
1

 (4.1) 

 

Considerando a solução do problema apresentado na Tabela 4.3, o valor da 

função objetivo referente à fragmentação total é dado pela das fragmentações em todos 

os polidutos que constituem a rede, neste caso, há no total 29 fragmentações. Como é 

observado na rede da Figura 4.2, a conexão D6 está associada ao nó terminal N5, as 

conexões D7 e D9 estão associadas ao nó terminal N6 e a conexão D10 ao nó terminal 

N7, assim, para calcular o tempo total, é necessária somar o maior instante de tempo de 

chegada das bateladas nos nós terminais. Neste caso, se resume ao valor 10, que se 

refere ao nó N5 e a conexão D6, com o valor 10, refere-se ao nó N6 e as conexões D7 e 

D9 (o maior valor entre 9 e 10), e 10, refere-se ao nó N7 e a conexão D10, resultando no 

tempo total de 30. 
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Capítulo 5 

Otimização por Nuvem de Partículas 

 

Otimização por Nuvem de Partículas (PSO, do inglês Particle Swarm 

Optimization) é uma técnica de otimização baseada em população 

desenvolvida por James Kennedy (psicólogo) e Russell Eberhart (engenheiro eletricista) 

em 1995 (Kennedy e Eberhart, 1995). O método foi descoberto através da simulação de 

um modelo social simplificado análogo ao modelo de cardume de peixes ou bando de 

pássaros à procura de alimento (Vesterstrom e Riget, 2002). 

Em uma nuvem de partículas, não existe um controle central. Cada partícula atua 

e toma decisões com base em informações locais e globais, como as demais técnicas de 

Vida Artificial (Vesterstrom e Riget, 2002). Mais abstratamente, uma partícula seria um 

estado de pensamento, representando nossas crenças e atitudes. Uma mudança de 

pensamento, dessa forma, corresponderia a um movimento da partícula. Ajustamos 

nossas crenças com base nos outros; avaliamos estímulos do ambiente, comparamos 

com as nossas crenças e imitamos o estímulo (Vesterstrom e Riget, 2002). Avaliação, 

comparação e imitação são importantes propriedades do comportamento social humano 

e, por isso, são a base para a nuvem de partículas, que utiliza esses conceitos na 

adaptação a mudanças no ambiente e na resolução de problemas complexos (Kennedy e 

Eberhart, 2001). Na simulação, o comportamento de cada indivíduo é afetado pelas 

experiências dos outros indivíduos. 

O conceito de nuvem de partículas pertence à categoria de Inteligência de 

Enxames (Swarm Intelligence) e tem raízes na Vida Artificial e na Computação 

Evolucionária (CE).  Por exemplo, relacionando-se CE e PSO, vê-se que as duas 

técnicas têm alguns pontos em comum. Uma nuvem consiste em uma população de 

indivíduos que representam uma solução para um problema de otimização. Através de 

modificações probabilísticas e iterativas dessas soluções, procura-se por uma solução 

ótima. A diferença entre as duas técnicas reside em como mudar a população ou nuvem 

de uma geração para outra. Na Computação Evolucionária, essa mudança de uma 

geração para a outra é feita com base nos operadores genéticos de seleção, cruzamento e 

mutação. Além disso, as espécies morrem e são substituídas a cada geração. Já em PSO, 

isso é feito de acordo com as fórmulas de atualização da velocidade e posição. Nessa 

técnica, as partículas se movimentam; não morrem, nem são substituídas. O objetivo é 

alcançado, em PSO, através de uma busca cooperativa, ao passo que, em CE, de uma 

busca competitiva (Vesterstrom e Riget, 2002). 

Embora seja ainda uma técnica recente, PSO já é aplicada com sucesso em 

vários problemas de otimização. A PSO tem sido aplicada em muitas áreas: otimização 

de funções, treinamento em redes neurais artificiais, controle de sistemas fuzzy, além de 

outras áreas (Hu, 2003). A PSO é usada para treinar redes neurais artificiais no lugar do 

conhecido método backpropagation, para treinar a rede com a mesma eficiência em 

A 
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menor tempo (Kennedy e Eberhart, 1995). Em virtude disso, algumas aplicações reais 

nas áreas de diagnóstico médico, indústria, entre outros, usam uma rede neural guiada 

pelo algoritmo PSO. Outras aplicações de PSO relatadas na literatura são: 

 

 Otimização de funções de controle de lógica nebulosa (Esmin, Aoki e Lambert-

Torres, 2002); 

 Análise de tremores humanos (treinamento de uma rede neural) (Eberhart e Hu, 

1999); 

 Evolução de agentes em jogos (Papacostantis, Engelbrecht e Franken, 2005); 

 Controle reativo de tensão elétrica e potência (Yoshida et al., 1999); 

 Roteamento de Redes de Sensores Ad-hoc (Tillet et al., 2002). 

 

Suponha o seguinte cenário: um grupo de pássaros está aleatoriamente 

procurando por alimento em uma região qualquer, sendo que há somente um pedaço 

desse alimento nesta região e nenhum pássaro sabe onde ele está. Mas eles sabem o 

quão distante a comida está em cada iteração. Qual será a melhor estratégia para 

encontrá-la? Uma boa escolha é seguir o pássaro que está mais próximo da comida. 

A PSO tomou como base este cenário e usou-o para resolver os problemas de 

otimização. Todas as partículas possuem valores de adequação os quais são avaliados 

pela função objetivo a ser otimizada, e têm velocidades as quais direcionam o voo das 

partículas sobre o espaço de soluções do problema. A ideia é fazer com que as partículas 

“voem” sobre o espaço de soluções seguindo as partículas ótimas atuais, balanceando 

esforços de intensificação e diversificação.  

De acordo com a proposta clássica para a PSO, uma partícula tem as seguintes 

características: 

 

 Possui uma posição e uma velocidade. 

 Tem conhecimento da sua posição, e, também, do valor da função objetivo 

associado a esta posição. 

 Tem conhecimento dos seus vizinhos, assim como da melhor posição e do melhor 

valor da função objetivo dentre eles. 

 Guarda sua melhor posição já atingida. 

 

No algoritmo PSO, as partículas tendem a seguir a melhor partícula da 

população de soluções. Esta característica se baseia no princípio de que os indivíduos 

são capazes de aprender a partir de experiências bem sucedidas dos seus “vizinhos”. 

Nesse sentido, mais que meramente um equilíbrio entre intensificação e diversificação, 
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a metáfora propõe um balanceamento entre individualidade e sociabilidade. A princípio, 

percebe-se que os movimentos individuais devem ser preferidos. Entretanto, faz-se 

necessário que as partículas estejam atentas às melhores posições visitadas por seus 

vizinhos para que possam aprender bons movimentos. 

 A vizinhança de uma partícula pode ser física ou social. A vizinhança física tem 

como base uma distância entre as partículas obtidas por meio da aplicação de uma 

determinada métrica. Devido ao cálculo da distância entre as partículas a cada iteração, 

esse tipo de vizinhança consume um tempo computacional significativo. A vizinhança 

social, por sua vez, fundamenta-se em relações sociais estabelecidas a priori, no início 

do algoritmo. Na prática, para cada partícula, sua vizinhança é definida com uma lista 

de partículas. Portanto, não é necessário calcular distâncias, sendo uma grande 

vantagem para alguns casos, particularmente, para espaços discretos.  

PSO é iniciado com um grupo de partículas aleatórias (que são as soluções 

potenciais) e, então, procura por soluções ótimas atualizando as partículas a cada 

iteração. Em cada iteração, cada partícula é atualizada seguindo dois valores. O 

primeiro é a melhor solução (adequação) encontrada pela partícula ao longo da busca, 

chamado de pbest. O outro valor é a melhor solução encontrada por todas as partículas, 

chamado de gbest. A cada passo, o comportamento de uma determinada partícula 

depende de três possíveis escolhas: 

 

 Seguir seu próprio caminho. 

 Seguir em direção à sua melhor posição já encontrada (pbest). 

 Seguir em direção à melhor posição do melhor vizinho (gbest). 

 

Cada movimento de otimização de cada partícula é baseada em três parâmetros:  

 

 o peso inercial expressa a tendência de as partículas continuarem no seu próprio 

caminho; 

 o fator de sociabilidade determina a atração das partículas para a melhor posição 

descoberta por um outro elemento do enxame (nuvem); 

 o fator de individualidade determina a atração da partícula pela sua melhor posição 

já encontrada. 

 

Além desses três fatores, têm-se ainda o número de partículas em um enxame, a 

dimensão das partículas, a velocidade máxima que delimita o movimento, os fatores de 

aprendizagem e os critérios de parada do algoritmo. 

Após encontrar esses dois valores “ótimos”, a partícula atualiza sua velocidade e 

posição com as seguintes equações: 
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vi+1 = w.vi + c1.rand().(pbesti – pi) + c2.rand().(gbest – pi) (5.1) 

 

pi+1 = pi + vi+1 (5.2) 

        

em que v é a velocidade da partícula, p se refere à partícula atual (solução), rand() 

corresponde a um número aleatório no intervalo [0,1], w é chamado de peso de inércia 

que determina a diversificação ou intensificação das partículas e c1, c2 são fatores de 

aprendizagem, usualmente c1 = c2 = 2. Os três coeficientes (que representam papéis 

social/cognitivo) w, c1 e c2 respectivamente significam: 

 

 O quanto a partícula confia em si mesma. 

 O quanto ela confia na sua experiência. 

 O quanto ela confia nos seus vizinhos. 

 

A Equação (5.1) é usada para calcular a nova velocidade da partícula de acordo 

com sua velocidade anterior e as distâncias entre sua posição atual, sua melhor posição 

e a melhor posição do grupo. Então, a partícula “voa” para uma nova posição de acordo 

com equação (5.2). O desempenho de cada partícula é medido de acordo com uma 

função de aptidão pré-definida que é relacionada ao problema a ser resolvido. O peso de 

inércia w é empregado para controlar o impacto da velocidade anterior na velocidade 

atual, influenciando, assim, as habilidades de exploração global e local das partículas. 

Um peso de inércia maior facilita exploração global, ou seja, a procura por novas áreas 

dentro do espaço, enquanto um peso de inércia menor tende a facilitar exploração local 

para refinar a área de procura atual. A seleção satisfatória do peso de inércia w pode 

prover um equilíbrio entre habilidades de exploração global e local, podendo dessa 

forma requerer menos repetições, em média, para encontrar o valor ótimo. 

Cada partícula mantém o rastro de suas coordenadas no espaço do problema que 

estão associadas com a melhor solução (fitness) que a partícula tenha encontrado até 

então. O valor do fitness também é armazenado.  

Pode-se dizer que um bom algoritmo PSO clássico é aquele que consegue 

manipular os parâmetros que determinam a velocidade das partículas de maneira a 

equilibrar intensificação e diversificação por meio de uma relação de compromisso 

entre individualidade e sociabilidade. Dessa forma, o enxame tende a se dirigir para 

uma posição globalmente ótima. 

Um pseudocódigo geral do algoritmo PSO é apresentado na Figura 5.1.  
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Procedimento PSO  

    Inicialize a população de partículas  

    Faça  

        Para cada partícula p faça  

            Avalie a partícula p  

            Se o valor de p é melhor que o valor de pbest então  

                 Atualize pbest com p  

         Fim_Para  

         Defina gbest como a partícula com o melhor valor  

         Para cada partícula p faça  

              Calcule a velocidade de p, de acordo com equação (5.1)  

              Atualize a posição de p, de acordo com a equação (5.2) 

         Fim_Para  

    Enquanto (critério de parada) não for satisfeito 

Figura 5.1 - Pseudocódigo geral do algoritmo PSO. 

 

Na Figura 5.1, pbest representa a melhor posição que a partícula p já esteve e 

gbest a melhor posição que alguma partícula do enxame já alcançou. 

A Otimização por Nuvem de Partículas é uma técnica que vem apresentando, 

recentemente, bons resultados em diversos tipos de aplicações, dentre elas as 

industriais. O algoritmo PSO foi primeiro introduzido no contexto de problemas de 

otimização contínuos (Kennedy e Eberhart, 1995) e a pesquisa, nesta área, cresceu 

significativamente nos últimos anos com várias aplicações de sucesso de interesse único 

e de problemas de otimização multiobjetivo (Kennedy e Eberhart, 2001; Coello et al., 

2004). Motivado pelo sucesso dos algoritmos PSO, pesquisadores que lidam com 

problemas de otimização combinatória investigaram maneiras para adaptar a proposta 

original ao caso discreto. Embora exista um número considerável de aplicações de PSO 

para problemas discretos, esses algoritmos não são tão eficazes quanto eles são quando 

aplicados a problemas contínuos, uma vez que eles caem facilmente no ótimo local. 

Para superar os problemas de eficiência, os pesquisadores têm-se enfocado em duas 

linhas principais da investigação: novas versões de PSO e hibridização com outras 

técnicas. 

 

5.1 Otimização de Nuvem de Partículas para Problemas 

Discretos 

 

A PSO foi originalmente desenvolvida para ser utilizada na solução de 

problemas de natureza contínua. Para tornar possível sua utilização em problemas 

discretos, foi preciso realizar algumas adaptações nos algoritmos e na representação das 

partículas e suas velocidades. 
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As modificações propostas para a PSO discreta podem ser ditas de certa forma, 

elegantes, pois elas preservaram toda a estrutura do algoritmo da PSO contínua e, além 

disso, inseriram a PSO discreta em uma nova classe de problemas. As equações de 

atualização de posição e velocidade permaneceram inalteradas. Inicialmente, as 

operações realizadas para atualização da velocidade e da posição das partículas no plano 

discreto foram propostas no trabalho de Clerc (2000). As adaptações propostas por 

Clerc (2000) transformam cada componente das equações (antes simplesmente 

operações matemáticas) em operações discretas. As mudanças sugeridas foram: os 

vetores de posição atual e melhor posição foram substituídos por valores discretos, e o 

vetor velocidade, por probabilidades no qual um valor discreto, em particular, 

modificará uma determinada iteração. 

Kennedy e Eberhart (1997) propõem uma versão discreta de PSO binário, 

definindo trajetórias de partículas e velocidades em termos de mudanças de 

probabilidades de que um bit é definido para 0 ou 1 (Shi et al., 2007). As partículas se 

movem  em um espaço restrito 0 e 1 com uma certa probabilidade, que é uma função de 

fatores individuais e sociais. A probabilidade de xp(t) = 1, Pr(xp = 1), é uma função do 

xp(t-1), vp(t-1), pbestp(t-1) e gbestp(t-1). A probabilidade de xp(t) = 0 é igual a 1 - Pr(xp = 

1). Assim, a equação (5.2) é substituída pela equação (5.3), onde rand3 é um número 

aleatório,  (vp(t)) é uma transformação logística que pode restringir vp(t) para o 

intervalo [0,1] e pode ser considerada como uma probabilidade.  
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PSO para problemas de permutação é investigado por vários pesquisadores. Em 

vários desses trabalhos de pesquisa, o PCV é o problema alvo.  

Hu et al. (2003) definem a velocidade como um vetor de probabilidades em que 

cada elemento corresponde à probabilidade de troca de dois elementos do vetor de 

permutação que representa uma posição da partícula. Operações de troca, também 

chamado de 2-swap ou 2-troca, são vizinhanças muito populares em algoritmos de 

busca local para problemas de permutação. Seja v a velocidade de uma partícula cuja 

posição é dada pela permutação do vetor P. Dado inteiros i e j, V[i] é a probabilidade de 

elementos P[i] e P[j] serem trocados. O elemento P[j] corresponde a Pnbest[i], em que 

Pnbest é o vetor que representa a permutação associada com a posição do melhor vizinho 

da partícula considerada. Os autores introduzem um operador de mutação, a fim de 

evitar a convergência prematura do seu algoritmo. O operador de mutação faz um 

movimento 2-swap com dois elementos escolhidos aleatoriamente no vetor de 

permutação considerado.  

Hendtlass (2003) propõe a inclusão de uma memória para as partículas, a fim de 

melhorar a diversidade. A memória de cada partícula é uma lista de soluções (pontos de 

destino) que pode ser usada como uma alternativa para o ponto ótimo local atual. Há 
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uma probabilidade de escolher um dos pontos de memória da partícula, em vez de o 

gbestp atual. O tamanho da lista de memória e a probabilidade são novos parâmetros 

adicionados ao algoritmo PSO padrão. Os resultados obtidos com versões algorítmicas 

com várias definições de parâmetros são comparados com os resultados de um 

algoritmo de Otimização de Colônia de Formigas. O autor mostra que seu algoritmo 

superou a versão de PSO sem o uso da memória e a qualidade da solução apresentada, 

comparadas aos resultados produzidos pelo algoritmo Otimização de Colônia de 

Formiga. 

Pang et al. (2004a) extenderam o trabalho de Wang et al. (2003). Seu algoritmo 

alterna entre o espaço contínuo e discreto. Vetores |N|-dimensional no espaço 

Cartesiano contínuo são utilizados para as posições e as velocidades. A representação 

discreta das posições das partículas é feita no espaço de permutação. Eles apresentam 

métodos para transformar as posições de um espaço para o outro. Eles alternam entre os 

dois espaços até que uma condição de parada é atingida. A posição da partícula e a 

velocidade são atualizadas no espaço contínuo. Em seguida, eles movem para o espaço 

discreto, em que um procedimento de busca local é aplicado a todas as posições das 

partículas. Dois procedimentos de busca local são testados em seus algoritmos: o 2-

swap e o 2-opt (Flood, 1956). Depois disso, eles fazem a transformação inversa para o 

espaço contínuo. A fim de evitar a convergência prematura, Pang et al. (2004a) utilizam 

um operador caótico. Este operador troca aleatoriamente a posição e a velocidade no 

espaço contínuo, multiplicando esses vetores por um número aleatório. Quatro versões 

do seu algoritmo são aplicadas a quatro instâncias de referência de 14 a 51 cidades: 

burma14, eil51, eil76 e berlin52. As variações do algoritmo incluem a presença ou não 

de variáveis caóticas e os dois procedimentos de busca local. No conjunto de instâncias 

testadas, os resultados mostraram que a versão que inclui variáveis caóticas e a busca 

local 2-opt apresentou os melhores resultados.  

Pang et al. (2004b) apresentam um algoritmo PSO baseado em fuzzy para o 

PCV. A posição de cada partícula é uma matriz P = [pij], onde pij  (0,1) representa o 

grau de pertinência da i-th cidade para a j-th posição de uma determinada rota. A 

velocidade é também definida como uma matriz e as operações resultantes das equações 

(5.1) e (5.2) são definidas em conformidade. Um método para decodificar a posição da 

matriz para uma solução de rota é apresentado. O valor associado com cada partícula é o 

comprimento da rota representada pela posição da partícula. Eles aplicam seu algoritmo 

para as instâncias burma14 e berlin52. Nenhum resultado médio ou comparações com 

outros algoritmos são relatados.  

A abordagem híbrida que une PSO, Algoritmos Genéticos e Busca Local Rápida 

é apresentada por Machado e Lopes (2005) para o PCV. As posições das partículas 

representam rotas PCV como permutações de |N| cidades. O valor atribuído a cada 

partícula (fitness) é a taxa entre uma constante Dmin e o custo da rota representado na 

posição da partícula. Se a solução ótima é conhecida, então Dmin é igual ao custo ótimo 

da rota. Se o ótimo não é conhecido, Dmin é definido como 1. Velocidade é definida 

apenas em relação pbestp e gbestp e a equação da velocidade é reduzida à equação (5.4). 

A distância entre duas posições é calculada com uma versão de distância Hamming para 
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permutações. Com o uso da equação (5.4) para a velocidade, as partículas tendem a 

convergir para pbestp e gbestp. A cada passo de iteração, a distância média entre todas as 

partículas e a melhor solução global são computadas. Se esta distância for menor do que 

0,05|N|, então posições aleatórias são geradas para todas as partículas. Se um 

subconjunto de partículas está próximo o suficiente para a melhor solução local, então, 

as posições das partículas do subconjunto considerado são geradas aleatoriamente. As 

soluções são recombinadas através do operador OX e, portanto, submetidos ao 

procedimento de busca local rápida introduzidos por Voudouris e Tsang (1999).  

 

 

vp(t) = c1.rand1.(pbestp(t-1)  – xp(t-1)) + c2.rand2 .(gbestp(t-1)  – xp(t-1)) 

 

(5.4) 

 

Goldbarg et al. (2006a) apresentam um algoritmo PSO para o PCV, em que a 

ideia de operadores de velocidade distintos é introduzida. Os operadores de velocidade 

são definidos de acordo com os possíveis movimentos que uma partícula é permitida 

fazer. Foram indentificados três movimentos alternativos. Os três movimentos 

alternativos podem ser divididos em duas categorias: movimentos independentes e 

dependentes. O movimento independente se preocupa na primeira parcela das equações 

(5.1) e (5.2). As outras duas parcelas dessas equações dependem de pbestp e gbestp, 

referindo-se assim aos movimentos dependentes. Baseados nessas classes de 

movimento, Goldbarg et al. (2006a) utilizam procedimentos de busca local como 

operadores de velocidade para movimentos independentes e path-relinking (Glover et 

al., 2000) para movimentos dependentes. A cada passo de iteração, um dos três 

movimentos alternativos é atribuído a uma partícula e o operador de velocidade 

correspondente é aplicado a fim de modificar a posição das partículas. Para cada 

partícula, apenas um tipo de movimento é permitido por iteração. A probabilidade é 

atribuída a cada movimento alternativo. Inicialmente, os movimentos independentes são 

mais prováveis de ocorrer do que os movimentos dependentes. Durante a execução do 

algoritmo, as probabilidades são modificadas, de modo que as probabilidades atribuídas 

aos movimentos dependentes estão aumentadas e a probabilidade atribuída aos 

movimentos independentes é diminuída. Essa proposta algorítmica tem obtido 

resultados muito promissores. Aplicou-se a 35 instâncias de referência PCV com 51 a 

7397 cidades. Os resultados foram comparáveis aos resultados dos algoritmos do estado 

da arte para o PCV.  

A busca local é usada para hibridizar algoritmos PSO, uma vez que tais 

algoritmos são fracos em intensificação quando se trata de problemas discretos 

(Machado e Lopes, 2005).   

Em Goldbarg et al. (2006a, 2006b, 2008) a busca local é proposta como um 

operador que modifica a posição da partícula. 

Yuan et al. (2007) e Shi et al. (2007) propõem extensões para a abordagem 

apresentada por Wang et al. (2003). Ambos os algoritmos definem subtração em termos 



38 

 

de sequências de operações 2-swap, como definido no operador de velocidade path-

relinking, apresentado por Goldbarg et al. (2006a), incluindo algumas incertezas para a 

troca de dois elementos. 

Yuan et al. (2007) propõem novos conceitos para as “variáveis caos” e memória 

para as partículas. A memória de cada partícula é um vetor |N|-dimensional das 

variáveis caos. As variáveis caos são números no intervalo (0,1) e serão geradas com o 

método proposto pelos autores. Com base na lista de memória de uma partícula p, eles 

definem a permutação que representa a posição p. Eles classificam os elementos da lista 

de memória. A ordem resultante leva a uma permutação dos elementos na lista de 

memória. Essa permutação é a representação da posição p. Eles aplicam seu algoritmo a 

quatro instâncias de referência com 14 a 51 cidades: burma14, oliver30, att48, eil51. Os 

resultados obtidos para instâncias oliver30 e att48 são comparados com os resultados 

obtidos dos algoritmos baseados em: Simulated Annealing, Algoritmo Genético e 

Sistemas de Colônia de Formigas. Seu algoritmo supera os outros em relação à 

qualidade da solução das instâncias oliver30 e att48. 

Shi et al. (2007) acrescentam ao seu algoritmo um procedimento que visa à 

eliminação de arestas nas travessias das rotas no PCV, representada por posições das 

partículas. Eles aplicam seu algoritmo para cinco casos de referência: eil51, berlin52, 

ST70, eil76 e Pr70. 

Zhong et al. (2007) apresentam uma abordagem PSO no qual um fator de 

mutação (c3) é introduzido na fórmula que atualiza a posição da partícula (equação 

(5.2)). A nova fórmula é apresentada na equação (5.5). O fator introduz alguma 

diversidade no algoritmo. A posição de uma partícula é representada como um conjunto 

de arestas em vez de uma permutação como nas abordagens anteriores. A velocidade é 

definida como uma lista de arestas com uma probabilidade associada com cada 

elemento da lista. Durante as iterações, se pbestp é idêntico ao gbestp, então, pbestp não 

substitui a posição atual de p. Os autores aplicam seu algoritmo para seis instâncias de 

referência de PCV: burma14, eil51, eil76, berlin52, kroA100 e kroA200. Os resultados 

são comparados com os resultados de Pang et al. (2004a) e com um algoritmo de 

Otimização de Colônia de Formigas. Eles mostram que seu algoritmo supera os outros 

em relação à média das soluções.  

 

xp(t)  = c3.rand.xp(t-1) + vp(t) (5.5) 

 

Fang et al. (2007) apresentam um algoritmo PSO para o PCV, em que um 

esquema de recozimento é usado para aceitar o movimento de uma partícula. Eles 

aplicam seu algoritmo para instâncias oliver30 e att48. Os resultados são comparados 

com os resultados dos algoritmos baseados em: Simulated Annealing, Algoritmos 

Genéticos e Colônia de Formiga. Nas duas instâncias testadas, seu algoritmo apresenta 

os melhores resultados médios. 
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Este presente trabalho é baseado em uma versão de PSO para problemas 

discretos apresentados também para um problema de otimização biobjetivo (Goldbarg et 

al., 2006). Assim, conforme sugerido no trabalho de Goldbarg et al. (2006a, 2006b, 

2008), são usados procedimentos de busca local e path-relinking como operadores de 

velocidade.  

 

5.2 Otimização de Nuvem de Partículas para Problemas 

Multiobjetivo 

 

5.2.1 Introdução a Problemas Multiobjetivo  

 

Um Problema de Otimização Multiobjetivo (MOOP, do inglês Multi Objective 

Optimization Problem) trabalha com mais de uma função objetivo. Muitos problemas 

de tomada de decisões implicam vários critérios que devem ser balanceados. Técnicas 

tradicionais de otimização têm sido usadas para solucionar esses problemas no passado.  

Um exemplo de problema com objetivos conflitantes seria o projeto de uma 

ponte que se deseja minimizar o peso (custo) da estrutura e maximizar as frequências 

naturais de vibração (melhor desempenho dinâmico): à medida que se reduz o peso da 

ponte também se diminuem suas frequências naturais de vibração. Portanto, não existe 

uma solução ótima única e sim um conjunto de soluções. Tais soluções são ótimas 

porque não existem outras soluções no espaço de busca melhores do que elas, quando 

todos os objetivos são simultaneamente considerados, sendo conhecidas como soluções 

ótimas de Pareto. 

Outro exemplo comum de problema multiobjetivo é a tarefa de comprar um 

computador. A aquisição ótima é aquela que fornece o custo mínimo enquanto 

maximiza o desempenho do equipamento. Esses objetivos são conflitantes entre si,uma 

vez que existirão desde computadores com elevado custo e desempenho até aqueles com 

baixo custo e desempenho. Um computador com o mais alto desempenho pelo menor 

custo, embora ideal, não existe no mundo real. 

Assim, nenhuma solução que tenha menor custo e desempenho pode ser 

considerada como superior a outra com maior custo e desempenho. Contudo, dentre 

todas as configurações de equipamentos existem algumas que são superiores a outras, 

isto é, apresentam desempenho maior ou equivalente por um custo menor ou igual. 

Essas configurações (soluções) que superam outras são as soluções não dominadas, 

enquanto que as configurações que são superadas por pelo menos uma outra são as 

soluções dominadas. 

Desse modo, é muito interessante uma ferramenta que encontre o conjunto das 

soluções não dominadas para que o projetista escolha dentre estas aquela que melhor 

atenda suas necessidades de projeto. Essa é a tarefa da otimização multiobjetivo. 
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Dentro da otimização multiobjetivo existem duas correntes para tratamento do 

problema: 

 

i. Definidas prioridades e/ou pesos entre os vários objetivos de interesse, 

encontra-se a solução ótima segundo estas informações fornecidas a priori; 

ii. Sem nenhuma informação adicional, encontra-se o conjunto das soluções 

ótimas de Pareto para dentre estas se escolher uma a posteriori. 

 

Exemplos de métodos da primeira linha seriam: Programação Objetiva, 

Recozimento Simulado ou métodos evolucionários nos quais se combinam as diversas 

funções objetivo dentro de uma única função, obtendo como resultado da otimização 

uma solução única. Por outro lado, existem outros métodos evolucionários que abordam 

o problema pela segunda linha de tratamento, possibilitando a obtenção de um grande 

número das soluções ótimas de Pareto para uma escolha pessoal posterior. 

 

5.2.2 Formulação 

 

Sendo assim, se Π  S  R
n 

é um subespaço praticável do espaço de busca S no 

espaço real n-dimensional R
n
, temos de encontrar x


, tal que:  

 

( x


) ≤ ( y


),               para problemas de minimização, 

 ( x


) ≥ ( y


),               para problemas de maximização,   

     

para cada y

  e para cada   , onde é o conjunto de funções de aptidão que 

devem ser otimizadas. Logo, | | é o número de objetivos que queremos otimizar. 

Porém, para alguns problemas, não há tal solução. As melhores soluções são 

aquelas que se aproximam da perfeição, formando uma fronteira de valores conhecida 

como Fronteira de Pareto (Pareto, 1927). Assim, a solução para problemas 

multiobjetivo é encontrar soluções ótimas de Pareto. Essas soluções são encontradas 

buscando-se por soluções não dominadas do problema, que são aquelas que não são 

piores que nenhuma outra solução. Assim, formalizando: 

 

 Uma solução x

  (onde  é um subconjunto do espaço de busca) para um 

problema multiobjetivo é não dominada se não houver nenhuma solução y

  que 

domine x


. 
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  Uma solução x

 domina fortemente outra solução y


 ( x


 y


) se      

(minimização): 

       , ( x


) ≤ ( y


), e 

       , ( x


)  ( y


).    

 

 Uma solução x

  domina fracamente outra solução y


  ( x


 = y


) se 

(minimização): 

       , ( x


) ≤ ( y


). 

 

Grande parte dos recentes trabalhos em algoritmos multiobjetivo é formulada em 

termos da não dominância e soluções ótimas de Pareto (Fieldsend, 2004). A Figura 5.2 

mostra um exemplo de soluções na Fronteira de Pareto para um problema biobjetivo. 

 

 

 

Figura 5.2 - Soluções não dominadas formando uma fronteira em direção ao ponto 

ótimo (0,0). 

 

A técnica de nuvem de partículas tem sido utilizada, com sucesso, na resolução 

de problemas de otimização mono-objetivo discretos e contínuos. No entanto, há 

problemas em que se tem de otimizar não apenas um aspecto, mas dois ou mais. Nesse 

caso, trata-se de um problema de otimização multiobjetivo, em que se tem mais de uma 

função de aptidão. Distintas abordagens multiobjetivo têm sido empregadas na 

implementação de Algoritmos Evolucionários, em especial para otimizadores PSO. Para 

resolver esse tipo de problema, deve-se então considerar todos os objetivos. 
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Um algoritmo de nuvem de partículas para a solução de problemas multiobjetivo 

foi apresentado por Coello e Lechunga (2002). No MOPSO (Multiple Objective Particle 

Swarm Optimization), o que muda em relação ao PSO é o número de funções de aptidão 

e o conceito de melhor global. Nesse caso, uma solução é melhor que outra se esta 

solução domina a outra. Logo, não existe um melhor global, mas um conjunto de 

soluções não dominadas. 

Dessa forma, o melhor global g


(t) da partícula deve ser uma das partículas não 

dominadas do problema, até o tempo t . Para isso, o registro histórico das melhores 

soluções encontradas por uma partícula pode ser usado para guardar soluções não 

dominadas (similarmente a noção de elitismo usada na computação evolucionária 

multiobjetivo) (Coello e Lechunga, 2002). 

O algoritmo se baseia na ideia de haver um repositório global para que cada 

partícula deposite suas experiências de movimentação a cada ciclo. Se alguma 

experiência da partícula não for dominada por nenhuma solução do repositório, a 

solução é incluída. Esse repositório é usado pelas partículas para que escolham um líder 

para seguir. Assim, para que as partículas não escolham, todas, o mesmo líder, existe 

um mecanismo baseado na geração de hipercubos, dividindo-se o espaço objetivo. 

Dessa forma, cada partícula não dominada possuirá uma região do espaço objetivo 

reservada para ela. Com isso, toda partícula cujos objetivos se posicionarem dentro 

desse espaço seguirá a partícula não dominada dona da região. Essa é a diferença básica 

entre PSO e a MOPSO.  

Na sequência, são mostradas as estratégias para transformar a PSO no algoritmo 

multiobjetivo (MOPSO). 

 

5.2.3 Hu e Eberhart (2002) 

 

Hu e Eberhart (2002) propõem um algoritmo MOPSO em que cada partícula da 

nuvem escolhe como o melhor global uma das partículas m previamente selecionadas da 

nuvem, onde m é um parâmetro próprio desta abordagem definida a priori. 

Em vez de um único gbest, um local lbest é encontrado para cada membro da 

nuvem selecionado, a partir do “mais próximo” dois membros da nuvem. O conceito de 

proximidade é calculado em termos de apenas uma das dimensões objetivas que são 

avaliadas, com a seleção do local ótimo das duas com base em outro objetivo.  

A seleção do melhor global para cada partícula é feita selecionando a nuvem das 

m partículas mais próximas do valor de avaliação de um objetivo especificado para o 

efeito. Dessas m partículas, aquela com uma melhor avaliação sobre os objetivos 

restantes é selecionada como a melhor global para a partícula em questão. 

Cada partícula mantém, como melhor local, a última posição não dominada que 

ela encontrou, que é atualizada toda vez que a partícula encontra uma solução que a 

domina. Isso é mostrado na Figura 5.3 com as partículas mais próximas de b em 
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destaque (em termos de “simples” do objetivo 2), significando que o lbest para b é c 

(montador dos dois vizinhos em termos do objetivo 1). Uma única pbest é mantida para 

cada membro da nuvem, que é apenas substituída quando uma nova solução é 

encontrada que a domina. Isso é demonstrado na Figura 5.3 com uma partícula se 

movendo para uma posição mais apta na geração t + 1 (uma que domina a sua posição 

anterior). Essa nova posição é mutuamente não dominada de um pbest, no entanto, 

como a avaliação multiobjetivo da nova partícula que não se encontra no quadrante 

inferior da pbest (representada na Figura 5.3 com um quadrado), Pa permanece 

inalterada. 

 

 

 

                             × Partículas na nuvem 

                                   □ Pbest atual 

                                   * Nova posição da partícula 

 

Figura 5.3 - O método de otimização multiobjetivo de nuvem de partículas de Hu e 

Eberhart (2002). 

 

5.2.4 Parsopoulos e Vrahatis (2002) 

 

Parsopoulos e Vrahatis (2002) introduzem dois métodos que utilizam uma 

abordagem de soma ponderada e o outro que é baseado no de MOEA de Schaffer 

(1985). Nas duas primeiras abordagens, a soma ponderada dos algoritmos necessários 

Objetivo 1 

  Objetivo 2 
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para ser executado K vezes para produzir um estimado de K pontos ótimos de Pareto (ou 

seja, cada execução tinha um único melhor global). Embora Parsopoulos e Vrahatis 

(2002) afirmam que esta abordagem tem um baixo custo computacional, a necessidade 

de uma execução separada para cada solução encontrada não suporta necessariamente 

isso. Seu método final - o Vector Evaluated Particle Swarm Optimizer (VEPSO), usa 

um enxame para cada objetivo (conforme ilustrado na Figura 5.4, onde os dois enxames 

são mostrados empurrando em direção ao eixo oposto). A melhor partícula da segunda 

nuvem é usada para determinar as velocidades da primeira nuvem (atuar como seu 

melhor global), e vice-versa. 

 

 

 

                                  

                                 × Partículas na nuvem 1 

                                 * Partículas na nuvem 2 

 

Figura 5.4 - O modelo de otimização de nuvem de partículas multiobjetivo de 

Parsopoulos e Vrahatis (2002). 

 

A comparação entre os algoritmos foi qualitativa, (baseada em inspeção visual 

das fronteiras encontradas), realizada sem comparação com recentes métodos 

competitivos no domínio MOEA. Além disso, o modelo VEPSO atual é concebido 

apenas para problemas de duas dimensões. 

 

 

Objetivo 1 

  Objetivo 2 
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5.2.5 Coello e Lechunga (2002) 

 

Coello e Lechunga (2002) propõem um método que se inspira nos 

desenvolvimentos mais recentes na literatura MOEA. Dois repositórios, que armazenam 

as soluções não dominadas encontradas durante o processo de busca, são mantidos além 

da população de busca. Um dos indivíduos do melhor global encontrado até agora pelo 

processo de busca, F, e um contendo um único melhor local para cada membro da 

nuvem.  

Nesse repositório, o espaço da função objetivo explorado é representado por 

regiões chamadas hipercubos (um grid adaptativo, apresentado por Knowles (2002)), 

onde cada hipercubo recebe uma classificação igual ao resultado da divisão por 10 entre 

o número de soluções localizadas na mesma. 

O repositório é atualizado após cada iteração, inserindo-o todos os elementos 

não dominados da população atual e eliminando os elementos dominados. Se este 

repositório estiver cheio, as soluções localizadas nos hipercubos mais povoados são 

eliminadas. O repositório também facilita a seleção do melhor global para qualquer 

indivíduo em particular (Coello e Lechunga, 2002).  Um fitness é dado a cada hipercubo 

que contém membros do arquivo. Assim, a um hipercubo mais densamente povoado é 

dada uma pontuação mais baixa, uma ilustração do que é dada na Figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5.5 - Ilustração do grid de 2 - dimensão baseado no esquema de seleção usado 

em Coello e Lechunga (2002), com o fitness dos hipercubos povoados. 

 

Objetivo 1 

  Objetivo 2 
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A seleção do melhor global para cada partícula é feita, selecionando um dos 

hipercubos, usando o método da roleta (Goldberg, 1989) através de seus valores de 

classificação e, em seguida, é escolhida aleatoriamente qualquer elemento (membro) 

dentro do hipercubo selecionado. Esse método, portanto, faz a seleção para as áreas sub-

representadas da estimada fronteira de Pareto (ao contrário do método original 

desenvolvido em Knowles e Corne (2000)). Apenas uma solução melhor local é 

mantida para cada membro do enxame, no entanto, se uma partícula Xi é avaliada e 

encontrada para ser mutuamente não dominada com Pi, uma das duas partículas é 

aleatoriamente escolhida para ser a nova Pi. 

Uma ilustração do enxame é mostrada na Figura 5.6, mais uma vez a partícula a 

está em destaque em seu movimento geracional. No entanto, nesse modelo, ao contrário 

(Hu e Eberhart, 2002), a(t + 1) tem 50% de probabilidade de se tornar a nova pbest de a. 

 

 

 

                         × Partículas da nuvem 

                               □ Pbest atual 

                              Nova posição da partícula 

                               ○ Partículas não dominadas 

 

Figura 5.6 - O modelo de otimização de nuvem de partículas multiobjetivo de Coello e 

Lechunga (2002). 

 

 

Objetivo 1 

  Objetivo 2 
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5.2.6 Fieldsend e Singh (2002) 

 

Fieldsend e Singh (2002) propõem um algoritmo MOPSO que é utilizado em 

uma estrutura de dados chamada árvore dominada (Fieldsend e Singh, 2001), que 

consiste de uma lista de L pontos compostos, ordenados pela relação que domina 

fracamente. 

O melhor global para uma partícula é escolhido para um repositório global, 

usando a árvore dominada (Fieldsend e Singh, 2001). Além disso, cada partícula 

mantém uma lista de soluções não dominadas entre si que foram encontradas 

aleatoriamente, uma para ser utilizada como melhor local na sua atualização. 

Esta abordagem introduz também um parâmetro chamado de turbulência, que 

basicamente funciona como um operador de mutação sobre o novo valor de velocidade 

de cada partícula. Este parâmetro é aplicado na equação (5.6) como segue: 

 

xij
t+1

 = xij
t
 + vij

t+1
 + t (5.6) 

 

onde t é um valor aleatório no intervalo [-tMAX, tMAX] e tMAX é o valor máximo absoluto 

para o parâmetro de turbulência. 

 

5.2.7 Mostaghim e Teich (2003) 

 

Mostaghim e Teich (2003) introduziram um novo método chamado de método 

Sigma como abordagem alternativa para direcionar as partículas em direção às soluções 

não dominadas armazenadas em um repositório global.  

Nessa abordagem, cada partícula da nuvem é atribuída a um vetor σ, onde || = 

N (onde N é número de objetivos do problema), que define uma linha de gradiente de 

solução da partícula que conecta o ponto em relação à origem das coordenadas no 

espaço objetivo (Mostaghim e Teich, 2003). Além disso, esta função tem a 

característica de atribuir o mesmo vetor σ para todas as partículas cuja solução dos 

vetores está na linha de gradiente para a origem das coordenadas.  

Cada partícula escolhida como melhor global no elemento do repositório para 

que a distância euclidiana entre os vetores σ seja a menor. Todas as partículas mantêm o 

melhor local para a última posição não dominada encontrada, dessa forma, é atualizada 

cada vez que a partícula encontra uma nova solução que a domina. 

O método da distância sigma divide o espaço objetivo em linhas da posição da 

partícula à origem. Isso é feito calculando o vetor sigma, abaixo, para cada partícula do 

repositório e da nuvem: 
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onde N é o número de objetivos do problema; i é a i-ésima função de aptidão, para i de 

1 a N. Nesse caso, a partícula Rh seria a partícula do repositório que detém o vetor sigma 

com a menor distância euclidiana do vetor sigma da partícula da nuvem. A Figura 5.7 

mostra o comportamento dessa divisão em um espaço 2-objetivo. 

 

 

 

Figura 5.7 - Método Sigma. Pontos brancos são partículas não dominadas. Pontos 

pretos são as partículas da nuvem. As flechas indicam qual partícula não dominada é 

selecionada para cada partícula da nuvem. 

 

5.2.8 Comparação de Algoritmos Multiobjetivo 

 

Para efetuar a comparação entre dois algoritmos, vários fatores devem ser 

levados em conta, tais como a qualidade das soluções obtidas, o tempo de 

processamento despendido, o ajuste de parâmetros, etc. Em otimização mono-objetivo, 

a qualidade de uma solução pode ser avaliada simplesmente pela diferença relativa entre 

os valores da solução heurística e da solução ótima. 

De acordo com Arroyo (2002), não há uma métrica simples e natural que seja 

capaz de aferir a qualidade de um conjunto aproximado em relação ao conjunto Pareto 

ótimo. Assim, uma questão crucial na otimização multiobjetivo é de que forma realizar 

a comparação entre algoritmos. 
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O primeiro passo para efetuar a comparação entre conjuntos de aproximação 

(obtidos pelos algoritmos) é estender os conceitos de dominância de Pareto para os 

referidos conjuntos. Para tanto, considere A e B dois conjuntos de aproximação. 

Diz-se que A domina B (A B), se toda solução z
2
 em B for dominada por pelo 

menos uma solução z
1
 em A. Analogamente, A domina estritamente B (A B) se toda 

solução z
2
 em B for estritamente dominada por pelo menos uma solução z

1
 em A e A 

domina fracamente B (A  B) se toda solução z
2
 de B for fracamente dominada por 

pelo menos uma solução z
1
 de A. Diz-se que A é incomparável com B (A || B) no caso 

em que nem A domina fracamente B nem o contrário ocorre. 

Ao se estender a dominância de Pareto para os conjuntos de aproximação, 

surgem duas novas situações. Pode ser que A  B e B  A, mesmo que A e B sejam 

conjuntos diferentes. Neste caso, A e B são considerados indiferentes (A ~ B). Por outro 

lado, se todo z
2 B é fracamente dominado por pelo menos um z

1 A B, então A é 

considerado melhor que B, o que se escreve AB. 

Desse modo, a partir dos conceitos de dominância de Pareto, têm-se quatro 

situações de interesse (Knowles et al., 2006): 

(i) A é melhor que B; 

(ii) B é melhor que A; 

(iii) A e B são incomparáveis e 

(iv) A e B são indiferentes. 

Isso é tudo o que se pode obter acerca da qualidade dos conjuntos de 

aproximação se nenhuma prioridade for estabelecida. Entretanto, muitas vezes é 

necessário saber, também, o quão melhor um conjunto de aproximação é em relação ao 

outro (nos casos (i) e (ii)) e se um conjunto de aproximação é melhor que o outro 

considerando alguns aspectos de interesse (no caso (iii)). Com a finalidade de obter tais 

medições, fez-se necessário o desenvolvimento de métricas específicas. 

As métricas desenvolvidas visam estabelecer uma ordem total entre os conjuntos 

de aproximação e podem ser divididas em duas classes, as Pareto concordantes e as 

Pareto não concordantes. 

Uma métrica é Pareto concordante se a ordem que ela estabelece é coerente com 

o que a dominância de Pareto estabelece, independentemente dos conjuntos de 

aproximação em questão. Por exemplo, uma métrica Pareto concordante não pode 

inferir que um conjunto de aproximação A é pior que um conjunto de aproximação B se, 

pela dominância de Pareto, A dominar B. 

Por outro lado, uma métrica é dita Pareto não concordante se, para alguma 

comparação entre os conjuntos de aproximação A e B, a métrica inferir que A é 

preferível a B quando a dominância de Pareto mostrar que B é preferível a A. 

Este trabalho utiliza indicadores de qualidade Pareto concordantes, dentre os 

quais se podem mencionar a métrica S e o ε-binário. 
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5.2.8.1 Métrica S 

 

A métrica S, proposta por Zitzler (1999), infere que um conjunto de 

aproximação A é preferível a um conjunto de aproximação B se A apresenta um maior 

hiper-volume (ou hiper-área, no caso de dois objetivos) que B em relação ao mesmo 

ponto de referência. Tal hiper-volume (ou hiper-área) representa o volume (ou a área) 

do espaço de objetivos que é fracamente dominado pelo respectivo conjunto de 

aproximação. Na Figura 5.8, a hiperárea de B é maior que a de A e, por isso, B é 

considerado preferível a A. 

O ponto de referência (Zref na Figura 5.8) adotado para limitar o espaço de 

objetivos, deve ser pelo menos fracamente dominado por todos os pontos dos conjuntos 

de aproximação sob avaliação. Em geral, é composto pelo pior valor obtido para cada 

um dos objetivos, dentre todos os conjuntos de referência. 

Figura 5.8 - Métrica S para os conjuntos de aproximação A e B (Souza, 2006). 

 

O uso da métrica S tem várias vantagens, dentre elas a de que não é necessário 

conhecer o conjunto Pareto ótimo para usá-la. Entretanto, While (2005) e While et al. 

(2005) mostram que o tempo computacional gasto para calcular o hiper-volume é 
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exponencial com relação ao número de objetivos e polinomial com relação ao número 

de pontos no conjunto de aproximação. 

 

5.2.8.2 -binário 

Os indicadores épsilon foram introduzidos por Zitzler et al. (2003) e envolvem 

uma versão aditiva e multiplicativa. Sejam A e B dois conjuntos de aproximação, o 

indicador ε-binário multiplicativo, Iε (A, B), fornece o menor fator ε pelo qual cada 

ponto de B pode ser multiplicado de forma que o conjunto de aproximação gerado seja 

fracamente dominado por A. O ε-binário aditivo, Iε+ (A, B) é definido de forma análoga, 

fornecendo o menor valor ε com o qual cada ponto de B pode ser somado de forma que 

o conjunto de aproximação gerado seja fracamente dominado por A. Logo: 

 

 
(5.7) 

 
(5.8) 

 
No caso do indicador ε-binário multiplicativo, diz-se que uma solução z

2
 é ε-

dominada por uma solução z
1
 (z

1  z
2
) se, e somente se, 1  i  k, z 1

i   .z 2

i , ou seja, 

se, para todos os objetivos, o valor de z
1
 não for pior que ε vezes o correspondente valor 

em z
2
. Analogamente, para o ε-binário aditivo, diz-se que uma solução z

2
 é ε-aditivo 

dominada por uma solução z
1
 (z

1   z
2
), se, e somente se, 1  i  k, z 1

i    + z 2

i . 

A Tabela 5.1, extraída de (Souza, 2006), mostra o significado da aplicação dos 

indicadores Iε e Iε+ em dois conjuntos aproximados A e B, de acordo com a dominância 

de Pareto. 

 

Tabela 5.1 - Interpretação dos resultados fornecidos pelos indicadores binários. 

 

 Compatível com respeito à relação: 

  
 

   = = || 

Iε Iε (A, B) < 1 - 
Iε (A, B) ≤ 1 

Iε (B, A) > 1 
Iε (A, B) ≤ 1 

Iε (A, B) = 1 

Iε (B, A) = 1 

Iε (A, B) > 1 

Iε (B, A) > 1 

Iε+ Iε+ (A, B) < 0 - 
Iε+ (A, B) ≤ 0 

Iε+ (B, A) > 0 
Iε+ (A, B) ≤ 0 

Iε+ (A, B) = 0 

Iε+ (B, A) = 0 

Iε+ (A, B) > 0 

Iε+ (B, A) > 0 
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Capítulo 6 

Algoritmos Genéticos Multiobjetivo  

 

6.1 Introdução 

 

primeira implementação prática para tratamento de problemas 

multiobjetivo foi apresentada por Schaffer (1984). Após esse trabalho, 

nenhum estudo significante foi apresentado por quase uma década, à exceção de um 

revolucionário esboço de 10 linhas de um novo procedimento de ordenamento de 

soluções não dominadas apresentado no livro de Goldberg (1989). Este livro tornou-se 

um marco dos algoritmos evolucionários e alavancou o tratamento de problemas de 

otimização multiobjetivo. Muitos pesquisadores desenvolveram diferentes versões de 

algoritmos de otimização multiobjetivo baseados nas ideias conceituais apresentadas 

por Goldberg (1989). 

Os métodos evolucionários apresentam certas características que os tornam mais 

apropriados para a resolução dos problemas multiobjetivo, principalmente, quando se 

deseja conhecer o conjunto das soluções ótimas de Pareto. Por esse motivo, o restante 

desse trabalho enfoca principalmente esta linha de pesquisa. 

Duas são as finalidades quando se deseja determinar o conjunto de Pareto de 

problemas multiobjetivo via métodos evolucionários: 

 

1. Guiar a busca na direção da região ou conjunto ótimo de Pareto; 

2. Manter a diversidade da população na fronteira de Pareto. 

 

Essas duas tarefas são as medidas usualmente empregadas para avaliar a 

eficiência e desempenho dos algoritmos desenvolvidos. O papel da segunda meta é tão 

relevante quanto ao da primeira, pois fornece ao projetista maior alternativa de escolha 

para o projeto, já que é possível encontrar um conjunto ótimo de Pareto com uma boa e 

contínua distribuição de soluções. 

 

6.2 Alguns Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo 

 

Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm modificado as ideias iniciais 

propostas por Goldberg (1989) para tratamento de problemas multiobjetivo, bem como 

aplicado as implementações desenvolvidas em problemas mais complexos do mundo 

A 
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real. Assim, atualmente existem inúmeras implementações e, por esse motivo, a 

enumeração de todas é uma tarefa impossível. Logo, serão enumeradas e posteriormente 

apresentadas as características fundamentais apenas das principais correntes e/ou 

implementações no campo dos algoritmos evolucionários multiobjetivo (Coello, 1999), 

(Deb, 1999), (Zitzler e Thiele, 1998), (Zitzler, 1999): 

 

 MOGA, Fonseca e Fleming; 

 VEGA, Schaffer; 

 Agregação dos objetivos por pesos variáveis, Hajela e Lin; 

 NPGA, Horn e Nafpliotis; 

 NSGA, Srinivas e Deb; 

 SPEA, Zitzler e Thiele; 

 Outros algoritmos. 

 

6.2.1 MOGA (MultiObjective Genetic Algorithm) 

 

Fonseca e Fleming (1993) implementaram as sugestões de Goldberg (1989) de 

um modo diferente, o Multiobjective Optimization Genetic Algorithm ou algoritmo 

MOGA foi o primeiro a dar ênfase ao conceito de dominância e à diversidade das 

soluções (Deb, 2001). MOGA usa um procedimento de ordenamento não dominado. 

MOGA se diferencia dos AGs clássicos pela forma com que atribui o valor de 

aptidão às soluções de uma população. A cada solução é associado um valor de ranking 

que é igual ao número de soluções ni que a dominam mais um. 

               

ri = 1 + ni (6.1) 

 

Assim, as soluções não dominadas possuem ranking 1. Pelo menos um indivíduo 

da população possui valor de ri = 1, o valor máximo de ri não é maior do que o tamanho 

da população (N). A Figura 6.1a mostra um conjunto de soluções e seus valores ri na 

Figura 6.1b. Pode-se observar que alguns valores de ri não são usados (7, 9, e 10). 

Associa-se um contador para μ(ri) para cada valor de ri. 
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Figura 6.1 - Cálculo do ranking do algoritmo MOGA (Deb, 2001). 

 

A seguir, a população é ordenada conforme ri, e se dá um valor de aptidão 

preliminar (raw fitness rawi) para cada solução, usando uma função linear ou outro tipo 

de função (Fonseca e Fleming, 1993). Posteriormente, o valor de aptidão média para as 

soluções no mesmo ranking é calculada, fazendo com que soluções com melhor ranking 

tenham valores de aptidão mais altos. Dessa forma, as soluções não dominadas são 

destacadas. 

 

 

(6.2) 

 

 

onde μ(ri) é o número de soluções no ranking ri. Para manter a diversidade entre 

soluções não dominadas, os autores propuseram usar nichos para cada ranking. Uma vez 

obtidos os nichos é calculada a aptidão compartilhada '

iF de cada solução no ranking r = 

1, depois no ranking r = 2 e, assim, sucessivamente. Finalmente, esse valor é 

multiplicado por um fator de conversão de escala. 

 



55 

 

 

(6.3) 

 

Após esses cálculos, o MOGA comporta-se como um AG simples, com 

operadores de seleção, cruzamento e mutação usuais. 

 

Complexidade Computacional 

 

Para obter os valores de ri, cada uma das N soluções deve ser comparada com 

N−1 soluções, em cada um dos M objetivos. O número de comparações necessárias é da 

ordem O(M N
2
).  

O cálculo da aptidão média, dos nichos e da aptidão final, no pior caso, quando 

todas as soluções estão no mesmo ranking e no mesmo nicho, é da ordem O(N
2
). 

Portanto, a complexidade de MOGA é de O(M N
2
) (Deb, 2001). 

 

Vantagens e Desvantagens 

 

A principal vantagem do MOGA é a sua simplicidade no cálculo do valor de 

aptidão. Dado que o cálculo de nichos é realizado no espaço de objetivos, esse 

algoritmo é facilmente aplicável em outros problemas (Deb, 2001). Coello afirma que 

MOGA tem desempenho melhor quando comparados com outros algoritmos não 

elitistas (Coello Coello, 2001). 

O valor ri não fornece os mesmos valores para soluções que se encontram na 

mesma fronteira, exceto a primeira, podendo gerar um ruído não desejado em algumas 

soluções do espaço de busca. Deb afirma que este algoritmo é sensível à forma da 

Fronteira de Pareto e à densidade das soluções no espaço de busca (Deb, 2001). 

 

6.2.2 VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm) 

 

Tido como o pioneiro na implementação de algoritmos evolucionários para 

solução de problemas multiobjetivo, Schaffer desenvolveu o chamado Vector Evaluated 

Genetic Algorithms (Schaffer, 1984), mais conhecido como VEGA. Schaffer modificou 

o software de domínio público GENESIS pela criação de um laço no procedimento de 

seleção original que faz com que o procedimento seja repetido para cada objetivo 

separadamente até atingir-se um determinado número pré-definido de indivíduos para 
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cada objetivo para reprodução. Em seguida, esses indivíduos são aleatoriamente 

sorteados para as etapas de recombinação e mutação. Schaffer implementou esse 

método em combinação com o procedimento de seleção proporcional à aptidão dos 

indivíduos. 

O algoritmo funcionou eficientemente por algumas gerações, porém, em alguns 

casos, deixou de pesquisar alguns indivíduos ou regiões. A seleção independente dos 

indivíduos provocou a especialização da população e como resultado desse fato a 

população inteira convergiu na direção da região das soluções ótimas individuais após 

um grande número de gerações. Essa característica de especialização não é interessante, 

já que não adianta uma solução apresentar alta qualidade em um objetivo se conseguida 

à custa de valores ruins ou inaceitáveis para algum(uns) outro(s) objetivo(s). É 

importante haver e destacar o compromisso entre os objetivos. 

Schaffer tentou minimizar os efeitos da especialização através do 

desenvolvimento de dois procedimentos heurísticos de seleção que foram denominados: 

seleção não dominada e seleção cruzada ou de companheiro. 

Na seleção heurística não dominada, os indivíduos dominados são penalizados 

pela subtração de uma pequena penalidade fixa sobre o número esperado de cópias 

durante a seleção. A penalidade total sobre estes indivíduos é então dividida entre os 

não dominados por uma adição ao número esperado de cópias na seleção. Contudo, esse 

algoritmo não funciona adequadamente quando a população tem poucos indivíduos não 

dominados, resultando num grande valor de aptidão para os mesmos e 

consequentemente numa alta pressão de seleção. 

A seleção heurística cruzada promove o cruzamento de indivíduos 

especializados de diferentes subgrupos. Esse procedimento foi implementado pela 

seleção aleatória de um indivíduo para reproduzir com seu companheiro, isto é, o 

indivíduo que tem a máxima distância Euclidiana em relação ao indivíduo 

anteriormente selecionado, procedimento, que, também não funciona satisfatoriamente, 

por não prevenir a participação de indivíduos piores na primeira seleção aleatória e pela 

possibilidade de haver uma grande distância Euclidiana entre um indivíduo campeão e 

um medíocre. 

Depois dessas duas tentativas Schaffer concluiu que os procedimentos 

tradicionais randômicos de seleção são largamente superiores aos seus procedimentos 

heurísticos. 

 

6.2.3 Agregação dos objetivos por pesos variáveis 

 

Um outro algoritmo que é baseado na agregação dos objetivos foi introduzido 

por Hajela e Lin (1992). Nesse procedimento é usado o método da soma dos produtos 

entre os objetivos e seus correspondentes pesos para o cálculo da função de aptidão: (f = 

Σwi.fi). Normalmente, os valores dos objetivos devem ser normalizados para o caso de 
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magnitudes muito diferentes, embora, neste estudo, a normalização não tenha sido 

empregada devido à natureza dos problemas - teste usados. 

Os pesos variam no intervalo ]0, 1[ tal que o somatório de todos resulte na 

unidade. Para buscar por múltiplas soluções em paralelo, os pesos não são fixos e sim 

codificados no próprio genótipo. Os autores enfatizam a necessidade de restrições na 

reprodução para promover: velocidade de convergência e estabilidade para a busca 

genética. 

 

6.2.4 NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) 

 

Horn e Nafpliotis (1993) implementaram um algoritmo genético geracional com 

sobreposição, isto é, nem todos os indivíduos são substituídos de uma geração para 

outra que foi denominado Niched Pareto Genetic Algorithm ou NPGA, que faz uso de 

um procedimento de ordenamento na etapa de seleção.  

Esse método se caracteriza porque não precisa calcular um valor de aptidão que 

destaque soluções não dominadas. Ao contrário, utiliza um método de seleção por 

torneio denominado de Torneio de Pareto, baseado no conceito de dominância. 

Durante o Torneio de Pareto, duas soluções i e j são escolhidas aleatoriamente 

da população P. Essas soluções são comparadas com um subconjunto T de P de 

tamanho tdom < |P|. Podem acontecer os seguintes casos: 

 

1. Se a solução i domina o subconjunto T e a solução j é dominada por algum 

elemento de T, a solução i é a vencedora. Reciprocamente, se a solução j domina o 

subconjunto T e a solução i é dominada por algum elemento de T, a solução j é a 

vencedora. 

2. Caso contrário, se acontecer de ambas soluções dominarem T, ou que ao 

menos uma solução em T domine i e j, calcula-se o contador de nicho para escolher a 

solução vencedora. 

Um conjunto de comparação compreendido de um número específico de 

indivíduos (tdom) é tomado aleatoriamente da população no início de cada processo de 

seleção. Em seguida, dois indivíduos são retirados da população para a seleção de um 

vencedor conforme o seguinte procedimento: ambas soluções são comparadas com os 

membros desse conjunto de comparação para determinação da dominância segundo as 

funções objetivo. Se um deles é não dominado e o outro é dominado, então o ponto não 

dominado é selecionado, mas caso ambos sejam não dominados ou dominados, um 

contador de nicho é criado para cada indivíduo, levando em conta toda a população. O 

contador é baseado no número de soluções na população com uma certa distância 

(share) do indivíduo. Assim, a solução que apresentar o menor contador de nicho é 

selecionada. 
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O sucesso desse algoritmo é altamente dependente do parâmetro tdom. Se um 

tamanho apropriado for escolhido, pontos não dominados (ótimos de Pareto) podem ser 

achados. Caso tdom seja pequeno, podem existir poucos pontos não dominados na 

população e valores grandes de tdom podem levar à convergência prematura do 

algoritmo. 

O conceito de formação de nichos entre os pontos não dominados é o aspecto 

mais relevante do trabalho, que tem como inconveniente à introdução de mais 

parâmetros a serem configurados para o funcionamento do algoritmo genético. 

 

Complexidade Computacional 

 

Considerando o pior caso, tem-se que: 

 

 Cada uma das duas soluções candidatas deve ser comparada com um 

subconjunto T com |T| = tdom em cada objetivo. Supondo que são M objetivos, 

existem 2Mtdom comparações. Para os N elementos da população existem 

2NMtdom comparações. 

 

 No pior caso, para cada torneio é necessário calcular o valor de nicho, e  também 

as distâncias em relação ao conjunto Q, o qual vai crescendo linearmente com 

|Q| = 2, 4, 6, . . . , N − 2. Para cada solução candidata se deve realizar este 

processo calculando 2|Q| distâncias. 

 

Assumindo que tdom é pequeno comparado a N, tem-se que a complexidade total 

é governada por o cálculo do nicho, com uma complexidade total de O(N
2
). Quando tdom 

é um valor da mesma ordem de N, a complexidade estará determinada pelos torneios 

realizados, obtendo-se, assim, uma complexidade de O(M N
2
) (Deb, 2001). 

 

Vantagens e Desvantagens 

 

A principal vantagem do algoritmo NPGA é que não precisa de um método para 

calcular o valor de aptidão das soluções. O NPGA está livre da subjetividade da função 

aptidão, diferente do MOGA. 

Outra vantagem desse método é o uso do operador de seleção por torneio. 

Quando o parâmetro tdom é muito menor que o tamanho da população, o algoritmo 

NPGA é computacionalmente eficiente, pois as comparações de dominância se realizam 

apenas em um subconjunto pequeno. 
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Como desvantagem, o NPGA usa dois parâmetros adicionais share e tdom. 

Quando o parâmetro tdom é muito pequeno, as comparações de dominância podem levar 

ao não destacamento das soluções não dominadas. Porém, quando tdom é muito grande, 

aumenta-se a complexidade computacional do algoritmo NPGA. Uma escolha adequada 

dos valores de ambos os parâmetros é necessária. 

 

6.2.5 SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm) 

 

Recentemente, foi sugerido por Zitzler e Thiele (1998) o Strength Pareto 

Evolutionary Algorithm ou SPEA, um algoritmo evolucionário multiobjetivo elitista, 

com conceitos de não dominância. 

O algoritmo funciona com a manutenção de uma população externa a cada 

geração que armazena um conjunto de soluções não dominadas, determinado desde a 

população inicial e que participa nas operações genéticas. 

A aptidão de cada indivíduo na população corrente e na população externa é 

decidida com base no número de soluções dominadas pelo seguinte procedimento. 

Inicialmente, uma população combinada pela população corrente e a externa é 

construída. A seguir, todas as soluções não dominadas nesta população recebem um 

valor de aptidão baseado no número de soluções que elas dominam, mantendo a 

diversidade. Toma-se o cuidado de não atribuir para as soluções não dominadas uma 

aptidão pior que o das melhores soluções dominadas, para garantir que a busca caminhe 

na direção da fronteira não dominada e simultaneamente a diversidade entre os 

indivíduos dominados e não dominados. 

No problema da mochila, os autores obtiveram melhores resultados que qualquer 

outro método utilizado nas comparações de seus estudos, o que reforça a importância do 

elitismo no estudo de problemas de otimização multiobjetivo. 

Como destaque do método, cita-se a ausência de quaisquer parâmetros de 

distância, tais como raio de nicho e compartilhamento e o fato da aptidão dos indivíduos 

ser determinada apenas pelas soluções armazenadas no conjunto de Pareto externo. 

SPEA introduz um método baseado na dominância de Pareto que não requer 

uma ordenação por não dominância, como no NSGA-II (como será descrito na seção 

6.2.7). Cada solução tem uma aptidão proporcional ao número de indivíduos que 

domina, e, também, ao número de indivíduos que a dominam. Além disso, a aptidão 

conta com uma informação sobre a densidade do indivíduo. O uso de uma população 

externa garante que as soluções Pareto-ótimas sejam conservadas para a geração 

seguinte. 
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6.2.6 Outros algoritmos 

 

Vários outros algoritmos têm sido desenvolvidos e publicados durante os 

últimos anos, tais como: 

Ishibuchi e Murata (1996) introduziram uma combinação de um algoritmo 

evolucionário que é baseado na soma dos objetivos ponderados por pesos com um 

algoritmo de busca local que previne a perda de soluções não dominadas pelo 

armazenamento delas externamente. Depois de atualizar o conjunto de Pareto externo, 

são escolhidos pares de indivíduos na fase de seleção de acordo com pesos 

randomicamente gerados, então, uma fração do conjunto externo de Pareto é injetada 

dentro da população. Finalmente, uma busca local é efetuada para cada indivíduo com o 

intuito de melhorar as soluções correntes. 

Greenwood, Hu e D'Ambrosio (1996) propuseram uma combinação entre 

métodos de nenhuma informação preferencial (caso de ordenamento puro de Pareto) e 

métodos de agregação como soma dos objetivos ponderados por pesos. Eles estenderam 

o conceito de dominância de Pareto por elementos de valor com vários atributos 

imprecisos para incorporar preferência no processo de busca. 

Um algoritmo genético multi-sexual para otimização multiobjetivo foi proposto 

por Lis e Eiben (1997) que, em contraste com os algoritmos evolucionários 

convencionais, atribui a cada indivíduo um sexo próprio que é relacionado com um 

objetivo particular. O número de sexos corresponde ao número de objetivos. Enquanto a 

seleção é executada para cada sexo distinto (objetivo), o operador de recombinação gera 

herdeiros de pais que pertençam a todos os sexos diferentes. O conjunto final de Pareto 

é obtido pelo monitoramento das soluções não dominadas durante a execução do 

algoritmo. 

Partindo do Niched Pareto Genetic Algorithms, NPGA, Valenzuela-Rendón e 

Uresti-Charre (1997) desenvolveram um algoritmo evolucionário não geracional que 

incorpora seleção baseada em dominância e compartilhamento de aptidão. A aptidão de 

cada indivíduo é composta de duas contribuições: o contador de dominância e o 

contador de nichos em movimento. O contador de dominância reflete o número médio 

de indivíduos pelo qual o indivíduo é dominado e o segundo parâmetro representa o 

número de indivíduos que se encontram próximos de uma certa solução. Em cada passo 

evolucionário, ambos os valores são ajustados de acordo com as mudanças na 

população. 

Cunha, Oliveira e Covas (1997) abordaram o problema de conjuntos 

extremamente grandes de ótimos de Pareto. Eles apresentaram um algoritmo 

evolucionário que aplica agrupamentos para reduzir e ordenar as soluções do conjunto 

não dominado. 

Outras aproximações baseadas nos conceitos de alvos e desvios são também 

encontradas, contudo, elas utilizam na maioria das vezes fundamentos matemáticos, 
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herdando suas vantagens e desvantagens frente aos algoritmos evolucionários. As 

técnicas mais populares dessa corrente são: Programação Objetiva, Obtenção Objetiva e 

os algoritmos de min-max. A maior desvantagem dessas estratégias é a forte 

possibilidade de prenderem-se a ótimos locais e a usual obtenção de uma solução única, 

já que operam iterativamente com um candidato por vez. 

 

6.2.7 NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) 

 

Esta subseção visa apresentar detalhadamente o funcionamento do NSGA II, 

pois se trata de um algoritmo aplicado ao problema proposto neste trabalho.  

O NSGA II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) é um algoritmo 

multiobjetivo, baseado em Algoritmos Genéticos (Mitchell, 1998) e que implementa o 

conceito de dominância, ou seja, classificar a População Total em fronts de acordo com 

o grau de dominância. 

Para proporcionar uma comparação mais justa entre os vários objetivos, foi 

implementado o conceito de Dominância (Coello Coello et al., 2002) que é uma 

característica dos algoritmos multiobjetivo. Essa classe de algoritmos leva em 

consideração a otimização de mais de um objetivo (vários objetivos são minimizados ou 

maximizados dependendo do tipo de problema), sendo estes normalmente conflitantes. 

 

O critério de dominância segue a seguinte regra: 

 

Dado dois indivíduos p e q pertencentes a uma mesma população P, então: 

 

 Um indivíduo p domina um indivíduo q, se no mínimo o valor em um dos 

objetivos de p é melhor que o mesmo objetivo em q e o restante dos valores dos 

objetivos de p não podem ser piores que o restante dos mesmos valores nos 

objetivos em q. Ou seja, isso significa dizer que p não pode possuir nenhum 

objetivo com menos qualidade do que q. 

 

Ao final de cada análise, um determinado grupo de indivíduos é classificado 

como pertencente a uma categoria específica denominada front. Ao ser concluído o 

processo classificatório, todos os indivíduos estarão inseridos em um dos n fronts. 

O front 1 é constituído de todas as soluções não dominadas. O front 2 pode ser 

conseguido considerando todas as soluções não dominadas excluídas as soluções do 

front 1. Para determinação do front 3, excluem-se as soluções previamente classificadas 

no front 1 e 2, e, assim por diante, até que todos os indivíduos tenham sido classificados 

em algum front. 
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Segundo o NSGA II, os indivíduos, que estão localizados no primeiro front, são 

considerados as melhores soluções daquela geração, enquanto que no último front 

encontram-se as piores. Usando esse conceito, pode-se encontrar resultados mais 

consistentes (pontos mais próximos da região de Pareto) e que se adaptam melhor ao 

tipo do problema. Alguns aspectos são importantes na solução de problemas 

multiobjetivo: 

 

 Dividir a população em diferentes níveis (fronts), utilizando critério de 

dominância. 

 Indivíduos do front n são melhores do que indivíduos do front n+1. 

 

Através do critério de dominância, o algoritmo agrega o conceito de elitismo que 

classifica a população total em diferentes categorias de qualidade ao invés de tratá-las 

como pertencentes a um único grupo. Isso permite ao algoritmo a priorização daqueles 

que foram melhor classificados. 

O funcionamento do NSGA-II se destaca por possuir dois mecanismos 

importantes no processo de seleção, são eles: o Fast Non-Dominated Sorting e o 

Crowding Distance. O fluxograma da Figura 6.2 descreve o funcionamento da seleção 

do algoritmo NSGA II. 

O que existe inicialmente é uma população inteira ainda não classificada, que irá 

passar por um processo em que serão atribuídos a cada indivíduo um grau de 

dominância em relação a todos os outros indivíduos da população inteira. Isso é obtido 

comparando uns com os outros e, assim, classificando-os de acordo com o critério de 

dominância descrito anteriormente.  

Após todos os indivíduos estarem classificados dentro de um front, eles irão ser 

classificados pelo Operador de Diversidade, ou seja, o Crowding Distance. Esse perador 

utiliza como métrica a distância de cada indivíduo aos indivíduos mais próximos. 

Assim, o operador irá ordenar cada indivíduo de acordo com a sua distância em relação 

aos pontos vizinhos no mesmo front (em relação a cada objetivo). 
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Figura 6.2 - Diagrama de Blocos do Algoritmo NSGA II, descrevendo o 

funcionamento da etapa de seleção. 

 

6.2.7.1 Seleção 

 

6.2.7.1.1 Fast Non-Dominated Sorting 

 

O algoritmo de seleção Fast Non-Dominated Sorting é executado em duas 

etapas: a primeira delas será referenciada, neste trabalho, como sendo o processo 1 

(pseudocódigo do processo 1 na Figura 6.3), e a segunda como o processo 2 

(pseudocódigo do processo 2 na Figura 6.4). 

Em geral, o processo 1 na Figura 6.3 irá analisar todos os indivíduos da 

População P, comparando-os uns com os outros para classificá-los de acordo com o 

grau de dominância np (número de indivíduos que dominam p, em que p é um indivíduo 

da população P). Dessa forma, se um indivíduo p é dominado por um número x de 

indivíduos da população P, o seu valor correspondente de np é igual a x. 
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Se ao final do processo 1, o indivíduo possuir o valor de np igual a 0, significa 

dizer que esse indivíduo não é dominado por ninguém dentro da População P e que tais 

indivíduos farão parte do primeiro front, no qual estão os melhores indivíduos de toda a 

população atual. 

O processo 2 irá separar cada indivíduo em diferentes categorias (os fronts) de 

acordo com os seus valores de dominância, indicados pelos seus respectivos valores de 

np. Cada indivíduo incluído em um dos fronts é retirado totalmente do contexto do 

sistema, decrementando os valores de np de cada indivíduo dominado por esses. Isso se 

repete até que não sobrem mais indivíduos na população restante. 

Observando passo-a-passo o funcionamento do pseudocódigo do processo 1 na 

Figura 7.9, é selecionado um indivíduo p da população P (linha 1) e para cada indivíduo 

q restante na população P (linha 2) é verificado se o indivíduo p domina o indivíduo q 

(linha 3), caso seja verdade o indivíduo q será armazenado em Sp (na lista dos 

indivíduos dominados por p) (linha 4). Caso contrário, se q dominar p (linha 5) o valor 

de np é incrementado (pois np é um contador de quantos indivíduos dominam p) (linha 

6). Logo em seguida, é testado se o np é igual a 0 (linha 7), se for verdade isso 

significará que p não foi dominado por ninguém da população o que quer dizer que ele 

irá fazer parte do primeiro front (linha 8). 

 

1  para cada p (pertencente a) P 

2     para cada q (pertencente a) P 

3        se (p domina q) então 

4             Armazena q em Sp (Sp = q) 

5        senão se (q domina p) então 

6             Incrementa np (np = np+1) 

7   se np (é igual a) 0 então 

8       Armazena p em F1 (F1 = p) 

Figura 6.3 - Pseudocódigo Processo 1 do fast non-dominated sorting. 

 

Como foi anteriormente descrito, o fast-nondominated-sorting irá comparar 

indivíduo a indivíduo para poder determinar o grau de dominância np de cada 

componente da população. Ou seja, quanto menores os valores de np encontrados, 

melhores soluções irão representar. 

Analisando-se agora o funcionamento do processo 2 na Figura 6.4, é observada 

uma variável i (que funcionará como um contador para o número de fronts) a qual é 

inicializada com o valor unitário (linha 1), enquanto houver novos fronts sendo gerados 

(ou seja se o tamanho de Fi (o atual front) for diferente de 0) o processo 2 será 

executado (linha 2). A variável Q é inicializada (que será um armazenador temporário 

dos próximos fronts) com o valor 0 (linha 3). 

Nas linhas 4 e 5, um indivíduo p do front Fi é selecionado, e uma verificação é 

realizada a fim de se achar quais os indivíduos em q dominados por p (que se encontram 



65 

 

na lista Sp) e os valores dos nq desses indivíduos são decrementados com o objetivo de 

se tirar do contexto os indivíduos que já foram classificados no front anterior ao atual. 

O decréscimo dos valores de nq tem também como objetivo que esses se 

aproximem cada vez mais do valor 0, pois tornar esses valores iguais a 0 significará que 

em uma próxima iteração tais indivíduos com nq igual a 0 farão parte do novo front 

(linhas 6 a 7). 

Posteriormente na linha 8, o valor de i será incrementado e os valores 

armazenados em Q serão copiados para o novo Fi (que representa o novo front) (linha 

9). A Figura 6.5 ilustra este procedimento aplicado as soluções que minimizam f1 e f2. 

Em (Deb, 2001), é demonstrado que a complexidade computacional desse 

método é dada por O(M N
2
). 

 

1  Inicializa uma variável i com o valor 1 (i = 1) 

2  Enquanto Fi (for diferente de) 0 

3     Q = 0 

4     para cada p (pertencente a) Fi 

5        para cada q (pertencente a) Sp 

6            decrementa o valor de nq (nq = nq-1) 

7            se nq ( é igual a ) 0 então Q = q (insere em Q o valor de q) 

8                Incrementa o valor de i em uma unidade (i = i+1) 

9            Armazena os valores de Q no Fi (que será o front atual no próximo loop) 

Figura 6.4 - Pseudocódigo Processo 2 do fast non-dominated sorting. 

 

 

 

Figura 6.5 – Ordenação por dominância (Deb, 2001). 
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6.2.7.1.2 Crowding distance 

 

O crowding distance é o Operador de Diversidade, usado no NSGA-II, a fim de 

se garantir um maior espalhamento dos resultados ao longo da linha de Pareto. Evita-se 

assim a concentração de soluções em cima de um mesmo ponto ou região, como 

também é utilizado como método de ordenação dos indivíduos dentro de um mesmo 

front. O Crowding Distance utiliza como métrica a distância de cada indivíduo aos 

indivíduos mais próximos. 

O algoritmo de Crowding Distance calcula a distância média entre um ponto 

central i selecionado dentro da população e dois pontos localizados nas extremidades do 

ponto central (i-1) e (i+1). A ideia é que, a partir de um ponto central, o operador de 

diversidade possa encontrar pontos extremos e priorizar os pontos mais distantes 

durante o processo de seleção a fim de espalhar os resultados ao longo do Pareto. A 

disposição dos pontos extemos forma um cubóide em relação ao ponto central. 

A função Crowding Distance é definida como sendo o perímetro formado pelo 

cubóide criado a partir de um ponto, cujos vértices são os seus vizinhos mais próximos 

deste ponto. Só há sentido em calcular seu valor entre as soluções de um mesmo front. 

As soluções extremas dos fronts, que possuem apenas um vizinho, recebem um valor 

infinito e sempre terão preferência no método elitista. Na Figura 6.6, apresentada 

inicialmente em Deb et al. (2000), é exibida uma representação gráfica do que vem a ser 

a crowding distance de uma solução i em um front. Quando maior o cubóide de i, mais 

afastada se encontra i dos seus vizinhos. O cálculo da função crowding distance 

necessita do ordenamento em ordem crescente dos objetivos. Em seguida, cada solução 

extrema do front recebe um valor arbitrariamente grande. Todas as soluções 

intermediárias receberão um valor igual à diferença absoluta normalizada em função 

dos valores das duas soluções adjacentes pertencentes ao mesmo front. O cálculo é 

repetido para cada objetivo. O valor global de cada solução corresponde à soma dos 

valores em relação a cada objetivo, calculado da forma supracitada. Antes de calcular a 

função crowding distance, cada objetivo é normalizado.  
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Figura 6.6 - A Figura mostra qual o conceito do cálculo da distância feito pelo 

Operador de Diversidade (Crowding distance) (Deb, 2001). 

 

A Figura 6.7 mostra o pseudocódigo do algoritmo Crowding Distance. Antes de 

tudo (linha 3), é criada uma variável l que servirá para armazenar a quantidade de 

valores existentes no conjunto de entrada S. Posteriormente, são inicializados todos os 

valores do conjunto S[i]distância (que é o vetor que irá conter todas as distâncias de cada 

indivíduo do conjunto S) com o valor 0 (linha 4). O operador de diversidade irá levar 

em consideração os m objetivos em questão, ordenando em relação a cada um deles 

(linha 6). 

Depois, são inicializadas as posições S[0]distância e a última posição S[l]distância do 

vetor distância com um valor muito alto (linha 7), isso é uma estratégia para que esses 

indivíduos, que se situam nas extremidades, sejam sempre selecionados (visto que o 

crowding distance escolhe sempre aqueles que possuem os maiores valores de 

distância). A partir da linha 8, existe um laço que irá chamar o cálculo do valor médio 

dos pontos em relação ao ponto central i. 

Segundo a fórmula da linha 9, S[i+1].m e S[i -1].m significa respectivamente a 

posição i+1 e i-1 do vetor S em relação ao objetivo m. No caso deste trabalho, são os 

dois objetivos a minimizar fragmentação e o tempo necessário para o conjunto de 

bateladas pela rede (ou seja m = 2). 

Ao final do Crowding Distance, os resultados serão ordenados dando preferência 

às soluções com distâncias médias maiores. O algoritmo visa encontrar soluções 

diversificadas e que não se encontrem concentradas em uma região limitada do gráfico, 

permitindo ao tomador de decisão ter uma ampla visão sobre as melhores soluções que 

ele poderá aplicar para gerar outras. 

A Fórmula (6.4) é usada para calcular a distância de cada um dos indivíduos em 

relação ao ponto médio (isso levando-se em consideração cada um dos m objetivos no 

caso: fragmentação e o tempo). 
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1   distância de cada ponto no conjunto S: 

2   atribuição do crowding-distance(S) 

3   l = |S| (|S| representa o número de elementos do conjunto S e que será atribuído à l ) 

4   para cada i, do conjunto S[i]distância = 0 

5   para cada objetivo m: 

6        ordenar(S, m) (ordena cada indivíduo do grupo S em relação a cada objetivo m) 

7   S[0]distância e S[l]distância  valor alto 

8   para i = 1 até (l-1) (para todos os outros pontos) 

9        S[i]distância = S[i]distância + (S[i+1].m - S[i -1].m) 

Figura 6.7 - Pseudocódigo do algoritmo Crowding Distance. 

 

A distância atual dI
m

j  significa a distância do j-ésimo elemento do conjunto I em 

relação ao objetivo m. A distância será somada com a razão da diferença dos valores 

consecutivos dos objetivos, correspondentes aos elementos das posições j+1 e j-1 do 

conjunto I, que são valores oriundos do m-ésimo objetivo, e representados por f 
m
jI

m
1  e f 

m
jI

m
1 . E esse valor dividido pela diferença entre seus objetivos máximo e mínimo também 

pertencentes ao m-ésimo objetivo, ou seja, f max

m - f min

m . A fórmula descrita está abaixo 

representada. 

 

 

(6.4) 

 

Esse procedimento será repetido dependendo do número de objetivos existentes 

no problema, ou seja, m vezes, isso com a finalidade de contemplar todos os aspectos 

considerados importantes durante a busca das soluções. 

A principal vantagem do NSGA-II é a maneira como mantém a diversidade 

entre as soluções não dominadas. O método de comparação por crowding distance é 

usado para a seleção por torneio e para escolher os elementos da fronteira front i. 

 

6.2.7.1.3 Operador de Seleção por Torneio 

 

O NSGA-II emprega um processo de seleção por torneio. Em tal abordagem, 

duas soluções são comparadas para escolher qual delas vai gerar descendentes na nova 

população. Uma solução i é escolhida sobre uma solução j, se: 
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Algoritmos Genéticos Multiobjetivo 

 

1. A solução i possui um ranking menor (melhor nível de não dominância) que j, 

ou seja, ranki  rankj; 

2. Se ambas as soluções possuem o mesmo ranking (estão no mesmo nível) e i 

possui um maior valor de crowding distance, ou seja, ranki = rankj e S[i]distância  

S[j]distância. 

 

A Figura 6.8 ilustra uma iteração para o NSGA-II. 

 

 

Figura 6.8 - Esquema do modelo NSGA-II (Deb, 2001). 
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Capítulo 7 

Algoritmos Aplicados ao Problema 

 

 

ste capítulo apresenta os algoritmos propostos neste trabalho: 

 

 Um algoritmo baseado no Algoritmo Genético na Seleção de Soluções Não 

Dominadas (NSGA-II), aplicado ao Problema de Distribuição de Produtos de 

Petróleo. 

 Um algoritmo baseado na Otimização por Nuvem de Partículas (PSO), com 

procedimentos de busca local e path-relinking propostos como operadores de 

velocidade, aplicados ao Problema de Distribuição de Produtos de Petróleo (PDPP). 

 

Geralmente, a solução de problemas multiobjetivo envolve a obtenção de um 

conjunto de soluções ótimas, ao invés de uma única solução como é o caso para 

problemas com apenas um objetivo. A população baseada em algoritmos é muito 

adequada nestes cenários, uma vez que ela lida com um conjunto de soluções durante a 

sua execução. Algoritmos evolucionários têm sido aplicados com sucesso a problemas 

multiobjetivo que surgem em diferentes áreas. Para o problema investigado, os 

algoritmos evolucionários foram propostos por De la Cruz et al. (2003, 2005) e 

Westphal (2006).  

Ao longo dos últimos anos, novas propostas de algoritmos evolucionários foram 

apresentadas na literatura (Srinivas
 
e Deb, 1995; Zitzler, 1999; Knowles e Corne, 1999; 

Deb et al., 2002). Dentre eles, o NSGA-II mostrou ser o mais eficiente dentre os outros 

algoritmos evolucionários multiobjetivo em um número de problemas, (Deb et al., 

2002; Milickovic et al., 2001) e está baseado em um ordenamento elitista por não 

dominância. Ele é um algoritmo genético que gera um conjunto de aproximação. 

Portanto, neste trabalho, os algoritmos genéticos de De la Cruz et al. (2003, 2005) e 

Westphal (2006) são implementados no NSGA-II e um estudo experimental de novas 

versões desses algoritmos é realizado. Eles servem de base de comparação para o 

algoritmo PSO, proposto para o problema apresentado por Souza et al. (2009). Os 

resultados do experimento mostram que, apesar do melhor framework utilizado para os 

algoritmos genéticos multiobjetivo, o algoritmo PSO ainda supera esses outros 

algoritmos. 

 

 

 

 

E 
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7.1 Algoritmo PSO 

 

Nos algoritmos PSO mono-objetivo clássico, cada partícula tem uma posição e 

uma velocidade, conhece a sua própria posição e o valor associado a ele, sabe qual a 

melhor posição já alcançada e o valor associado a ele e conhece seus vizinhos, suas 

melhores posições e os seus valores. Em diversas aplicações, os melhores vizinhos são 

substituídos por um melhor vizinho selecionado de acordo com algum critério 

especificado. Com esse conhecimento, as partículas podem fazer movimentos 

compondo três possíveis escolhas (Onwubolu e Clerc, 2004): seguir seu próprio 

caminho, seguir em direção à sua melhor posição já encontrada e seguir em direção à 

melhor posição do melhor vizinho. 

Adota-se uma abordagem discreta, neste trabalho, para lidar com o problema de 

distribuição de derivados de petróleo, um algoritmo PSO discreto é desenvolvido para o 

problema. O algoritmo PSO proposto considera estratégias de busca para modificar a 

posição das partículas. Portanto, cada estratégia de busca é considerada como uma 

opção de movimento. A primeira opção, que é a partícula seguir seu próprio caminho, é 

implementada por meio de um procedimento de busca local, ver em (Aarts e Lenstra, 

1997) sobre o processo de busca local (descrito no Apêndice I) em otimização 

combinatorial. As outras duas opções de movimento dizem respeito a uma trajetória 

entre a posição atual de uma dada partícula e outra posição que pode ser a melhor 

posição anterior que tem considerado a partícula sempre alcançada ou a posição da 

partícula do melhor vizinho. Nesses casos, a estratégia de busca utilizada neste trabalho 

é o Path-relinking (Glover, 1963) (descrito no Apêndice II). 

A composição de velocidades pode ser considerada como uma combinação de 

operadores de velocidade. Essa combinação define a sequência que determina a ordem 

de aplicação de cada operador de velocidade de uma dada partícula (Goldbarg et al., 

2008). 

A busca local e path-relinking são considerados operadores de velocidade. 

Assim, a composição de velocidades consiste em interromper o path-relinking e inicar o 

procedimento de busca local, pois quando se tem uma solução no meio do processo do 

path-relinking que seja melhor em relação à solução inicial, então termina-se o path-

relinking e aplica-se um outro operador de velocidade, nesse caso, realiza-se uma busca 

local com essa nova solução encontrada. Na seção 8.9, encontram-se os testes 

estatísticos, que foram realizados para o algoritmo PSO proposto, usando composição 

de velocidades, denominado de PSOcomp, e o algoritmo PSO sem composição de 

velocidades apresentado em Goldbarg et al. (2006a), chamado de PSOscomp. 

No algoritmo proposto, a cada passo de iteração, uma opção de movimento é 

atribuída aleatoriamente a cada partícula e o operador de velocidade correspondente é 

aplicado a fim de modificar a posição da partícula. A probabilidade é atribuída a cada 

opção de movimento. O pseudocódigo do algoritmo proposto é dado na Figura 7.1. 
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No início, o algoritmo define as probabilidades associadas com cada velocidade 

para as partículas, onde pr1, pr2 e pr3 correspondem, respectivamente, à probabilidade 

de que a partícula siga seu próprio caminho, siga em direção a sua melhor posição já 

atingida (pbest) e siga em direção à melhor posição encontrada até o momento (gbest). 

Então, o algoritmo procede modificando a posição das partículas de acordo com o 

operador de velocidade aleatoriamente escolhido. No fim, as probabilidades são 

atualizadas. 

Inicialmente, é atribuído um valor alto para pr1 e valores baixos para pr2 e pr3. O 

objetivo é permitir que a partícula siga movimentos próprios mais frequentemente nas 

primeiras iterações. Durante a execução do algoritmo, esta situação vai sendo alterada e, 

nas iterações finais, pr3 terá o maior valor, a fim de intensificar a busca em boas regiões 

do espaço de busca nas iterações finais. 

 

 

 Figura 7.1 - Pseudocódigo do algoritmo PSO. 

 

Quando um problema biobjetivo está sendo investigado, os conceitos de “melhor 

posição já encontrada” e “melhor posição do vizinho” são revisados. Em vez de uma 

/* Definir probabilidades iniciais x + y + z = 1 (100%) */ 

pr1 = x  /* seguir o próprio caminho, v1 */ 

pr2 = y  /* seguir pbest (repositório local: arc_Local), v2 */ 

pr3 = z  /* seguir gbest (repositório global: arc_Global), v3 */ 

iter = 0 

Para i =1 até #partículas faça 

     gerar_partícula(p[i]) 

Fim_Para 

Repita 

     reparaTempo(); 

     reparaDemanda();  

     reparaCapacidade(); 

     reparaColisão(); 

     Para i = 1 até #partículas faça 

           atualiza_arc(arc_Local_p[i], p[i]) 

           atualiza_arc(arc_Global, p[i]) 

     Fim_Para 

     Para i = 1 até #partículas faça 

           altera_posição(p[i],pr1, pr2, pr3) 

     Fim_para 

     pr1 = pr1 * 0,95 

     pr2 = pr2 * 1,01 

     pr3 = 1 - (pr1 + pr2) 

     iter = iter + 1 

 Até que (iter > #max_iter) 

Retornar (arc_Global)    
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solução única para cada um desses conceitos, o algoritmo lida com arquivos limitados 

de soluções não dominadas. Um conjunto de, no máximo, 10 soluções é atribuído a cada 

partícula i, chamado arc_Local_p[i], arquivo esse que armazena soluções não 

dominadas que correspondem às posições anteriormente atingidas pela partícula i, ou 

seja, o arc_Local_p[i] é um arquivo que faz o papel do pbest. Assim, cada partícula tem 

seu próprio arquivo local. Um conjunto de soluções não dominadas encontradas pelo 

algoritmo é armazenada no arc_Global, um arquivo limitado com, no máximo, 20 

soluções. Este arquivo substitui o conceito de melhor vizinho, ou seja, esse arquivo faz 

o papel de gbest. No início, os elementos do arc_Global são as soluções não dominadas 

geradas na população inicial. O gerenciamento do arquivo arc_Global é baseado na 

proposta apresentada por Knowles (2002). Novas soluções não dominadas são sempre 

adicionadas ao arquivo até que ele atinja o tamanho máximo. Um grid bidimensional é 

usado para gerenciar este arquivo. O grid tem tamanho fixo. Se uma nova solução não 

dominada é gerada e o arquivo já está cheio, então uma solução é escolhida 

aleatoriamente a partir da região mais populosa do grid para ser substituída por uma 

nova solução.  

As soluções que deixam o arquivo global são armazenadas em outro arquivo, 

arc_Lixo, esse arquivo não é verificado até ao final da execução do algoritmo. A saída 

do algoritmo é um conjunto de soluções não dominadas entre as soluções do arc_Global 

e arc_Lixo. 

  Cada solução, considerada como uma posição da partícula, é codificada em 

uma matriz como ilustrado na Tabela 7.1 quando uma solução para um problema com 

quatro produtos, dez conexões e um horizonte de planejamento de dez unidades de 

tempo é esboçada. Os produtos são numerados de 1 a 4, um 0 indica que nenhum 

produto será enviado pela correspondente conexão a correspondente unidade de tempo. 

As conexões bidirecionais são desdobradas em duas conexões, cada uma representando 

uma direção de fluxo. Nesse exemplo, é possível observar que o produto 1 está sendo 

enviado da conexão D1 no tempo 1 e da conexão D2 no tempo 10. O produto 2 está 

sendo enviado por conexões D5 e D9 no tempo 1 e nas conexões D1, D6 e D7 no tempo 

10, e assim por diante. 

 

Tabela 7.1 - Exemplo de vetor de soluções. 

Tempo Instante 1 ... Instante 10 

Conexão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produto 1 0 0 3 2 3 3 0 2  3 ... 2 1 3 0 0 2 2 3 0  3 

 

A população inicial foi gerada aleatoriamente, escolhendo, a cada instante, um 

produto a ser enviado em cada conexão, dentro de uma variedade de produtos possíveis 

para cada conexão (De la Cruz et al., 2003). Para a geração da população inicial, um 

vetor é utilizado como máscara para codificar em cada instante de tempo o tipo de 

produto enviado por cada conexão no vetor solução. A Tabela 7.2 apresenta um 
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exemplo de máscara de codificação sobre a rede representada na Figura 4.2, em que 

cada conexão irá assumir valores inteiros que são a quantidade de produtos permitido 

e/ou produzido em cada conexão da rede. Portanto, dado o vetor de Ninst * Nconex 

elementos, em que cada elemento no índice chamado index representa o produto que 

está na conexão j, no determinado instante i, no qual index é dado por Nconex * (j-1) + 

i. Ninst e Nconex são o número de instantes e conexões, respectivamente. 

A heurística de defragmentação apresentada por Westphal (2006) é utilizada 

neste trabalho. Essa heurística visa evitar a alternância no envio de bateladas dos 

produtos, ou seja, tenta enviar sequências de bateladas do mesmo produto que se 

encontram na mesma conexão. 

 

Tabela 7.2 - Máscara (cor cinzenta) de codificação de produtos. 

 Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 

Conexão 1,3 1,4 2,3 2,4 3,4 3,5 3,6 4,3 4,6 4,7 

Nº conexão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº produtos 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

 

O procedimento altera_posição( ) recebe 4 parâmetros de entrada: a posição da 

partícula e os valores de pr1, pr2 e pr3. De acordo com os valores dessas 

probabilidades, uma opção de movimento é escolhida para cada partícula. A estratégia 

de busca correspondente é, então, aplicada à partícula que modifica sua posição. 

 

7.1.1 Busca Local 

 

Na busca local, uma solução  é gerada a partir de uma solução inicial ’ 

alterando o valor de uma posição de . Isso é feito através da alteração do produto que 

está sendo enviado em uma determinada conexão e instante. Todos os produtos 

possíveis são testados para todas as conexões e instantes.  

Tem-se como critério de parada da busca local, os dois seguintes casos:  

 

 Se a solução  é não dominada em relação ao arquivo global (arc_Global), então 

ela fica no arquivo. 

 

 Se a solução gerada  é não dominada em relação ao arquivo local da partícula, 

ela fica no arquivo, mas se essa solução é dominada, então a solução fica 

sorteando um vetor de escalarização  aleatoriamente, na região menos populosa 

do grid do arquivo global, porque o objetivo é diversificar. Assim, se a solução 

 tiver menor valor (escalarizado com ) do que a solução inicial ’, ela é aceita 

no arquivo.  
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A Figura 7.2 mostra dois exemplos que podem ocorrer no processo de busca 

local. 

                       

 

 

 

 

Figura 7.2 - Exemplos do procedimento de busca local para o problema PDPP. 

 

Na Figura 7.2, o primeiro exemplo, mostra o produto 1 na conexão 1 que pode 

ser substituído pelos produtos 0, 1 e 2. Nesse caso, o produto 1 é substituído pelo 

produto 2. O mesmo procedimento ocorre no segundo exemplo da Figura 7.2, no qual o 

produto 4 na conexão 5 pode ser substituído pelos produtos 0, 1, 2, 3 e 4. Assim, nesse 

caso, o produto 4 é substituído pelo produto 0, e assim por diante.   

 

7.1.2 Path-Relinking 

 

Nesse trabalho, o path-relinking usou a estratégia forward, porque foram 

realizadas comparações entre as estratégias forward, backward e mixed, e através de 

testes estatísticos foram mostrados que a estratégia utilizando forward no algoritmo 

PSO proposto é melhor do que as outras estratégias (ver nas seções 8.7 e 8.8 os 

experimentos computacionais). 

A fim de ter uma partícula a partir de uma posição para outra, a técnica de path-

relinking é utilizada. A posição da partícula é considerada como o início da solução. No 

caso das partículas irem para o seu melhor vizinho, então, uma solução do arc_Global é 

escolhida aleatoriamente, com probabilidade uniforme, como a posição do melhor 

vizinho. No caso da partícula seguir em direção a sua melhor posição já encontrada, um 

arquivo local de soluções não dominadas é mantido para cada partícula. Uma solução 

desse arquivo local é escolhida aleatoriamente, com probabilidade uniforme, a 

desempenhar o papel da melhor posição já encontrada da partícula. O arquivo local 

 2 1 

1 0 3 4 4 2 0 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

0 1 2 3  4 

1 0 3 4 0 2 0 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

2 0 3 4 4 2 0 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 0 3 4 4 2 0 

0 
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armazena soluções não dominadas que foram geradas durante modificações da posição 

da partícula correspondente. Arquivos locais têm no máximo 10 soluções. Se uma nova 

solução não dominada é gerada e o arquivo local já atingiu seu tamanho máximo, então 

uma solução escolhida aleatoriamente no arquivo local é substituída por uma nova 

solução. Soluções não dominadas geradas durante a operação do path-relinking em 

relação ao arquivo local e o global atualizam esses repositórios em conformidade com 

as estratégias anteriormente explicadas.  

O operador de path-relinking, neste algoritmo, é ilustrado através de um 

exemplo na Figura 7.3. Dada a solução inicial e a solução final, então o algoritmo 

substitui iterativamente o produto a ser enviado na conexão i, i = 1, ..., nconex, e no 

instante j, j = 1, ..., ninst, pelo produto na conexão i e no instante j na solução final. 

Nconex e ninst são o número de conexões e instantes, respectivamente. Se a solução não 

é viável terá que utilizar as funções reparadoras para se tornar viável. 

 

 

 

Figura 7.3 - Exemplo do operador de path-relinking para o problema PDPP. 

 

7.1.3 Funções Reparadoras 

 

Os operadores podem violar as restrições e, portanto, são necessárias funções 

reparadoras. A estratégia das funções reparadoras consiste em reparar uma solução 

transformando-a em uma solução factível. 

O algoritmo faz uso de quatro funções reparadoras apresentados em De la Cruz 

et al. (2003, 2005):  

 

 reparaTempo( ): verifica se os limites de tempo de chegada dos pacotes estão 

sendo violados. Os pacotes que violam o limite de tempo máximo de chegada 

são removidos.  

 

1 0 3 0 4 2 1 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 0 0 3 1 2 3 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 2 3 0 4 2 1 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 0 0 3 4 2 1 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 0 0 3 1 2 1 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1 0 0 0 4 2 1 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Solução Final 

Solução Inicial 
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 reparaDemanda( ): verifica a cada instante de tempo se a demanda de cada 

produto foi satisfeito. Se o número demandado de pacotes de um determinado 

produto tenha sido excedido, então, os pacotes excedidos serão removidos.  

 

 reparaCapacidade( ): lida com a capacidade dos tanques. O procedimento 

verifica para cada instante de tempo se o pacote que está chegando viola a 

capacidade mínima dos nós de origem e a capacidade máxima dos nós de 

destino. Caso ocorra a violação da capacidade mínima dos tanques, o pacote é 

retirado da conexão e adicionado ao tanque de origem. Se a capacidade máxima 

no nó destino é violada os pacotes que violam esta restrição são removidos.  

 

 reparaColisão( ): verifica a ocorrência de colisões em conexões bidirecionais. 

Se dois pacotes enviados no tempo t1 e t2, t1 < t2, colidem na mesma conexão, 

então o pacote que foi enviado no tempo t2 é removido. Se t1 = t2, então um 

pacote é selecionado aleatoriamente, com probabilidade uniforme, é removido. 

 

7.1.4 Critério de Parada 

 

O critério de parada do algoritmo apresentado na Figura 7.1 estabelece-se em 

função das probabilidades, que nesse algoritmo os valores iniciais para as 

probabilidades são pr1 = 0,90, pr2 = 0,05 e pr3 = 0,05. 

No fim, o algoritmo retorna o arquivo global (arc_Global) e o arc_Lixo. 

 

7.2 Algoritmo NSGA-II 

 

O NSGA-II foi introduzido por Deb et al. (2000), a fim de superar alguns 

problemas apontados para a versão anterior, o NSGA (Srinivas
 
e Deb, 1995). É um dos 

mais eficientes algoritmos evolucionários multiobjetivo e está baseado em um 

ordenamento elitista por não dominância. Sua principal vantagem de interesse é no 

processo de seleção que é baseado nas relações de dominância e de uma distância de 

melhorar a diversidade da população, denominado crowding distance. 

Esta seção descreve as versões com base no NSGA II para os algoritmos 

apresentados por De la Cruz et al. (2003) e Westphal (2006). O pseudocódigo geral para 

esses algoritmos é apresentado na Figura 7.4. 

NSGA-II trabalha com a população pai P para gerar a população filha Q como 

nos AGs convencionais. Na primeira iteração (passo 1), gera-se aleatoriamente uma 

população inicial P0. Cada cromossomo é codificado em um vetor conforme ilustrado na 
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Algoritmos Aplicados ao Problema  

Tabela 7.1, em que uma solução para o problema com quatro produtos, dez conexões e 

um horizonte de planejamento de 10 unidades de tempo é esboçada. A população é 

sorteada baseada na não dominância.  

O fitness atribuído a cada cromossomo é baseado em não dominância. Os 

cromossomos são classificados de acordo com seu nível de dominância. Cada nível de 

dominância contém soluções incomparáveis que são dominadas apenas por soluções 

que estão em níveis mais baixos. Cada solução é associada a um fitness (um valor de 

aptidão) igual ao seu nível de não dominância (1 é o melhor nível, 2 é o próximo melhor 

nível e assim por diante). Portanto, a minimização do fitness é assumida.  

Depois, no passo 5, são aplicados os operadores de seleção de torneio, 

recombinação e mutação a Pt para gerar a população filha Qt com tamanho de N 

indivíduos. Tanto P como Q são de tamanho N. Nesse passo, devido aos operadores de 

recombinação e de mutação, as duas versões dos algoritmos genéticos são diferenciadas. 

Após a aplicação dos operadores de recombinação e de mutação, algumas 

restrições podem ser violadas, portanto, as funções reparadoras são utilizadas (passo 6). 

Há quatro pontos que devem ser reparados por essas funções: tempo de entrega, 

demanda, capacidade e colisão (são descritas na seção 7.1.3).  

No passo 7, a população Rt é formada com os indivíduos da população Pt e Qt, 

com |R| = 2N. Para as seguintes gerações t = 1, 2, ..., o algoritmo NSGA-II trabalha com 

a população Rt. Os cromossomos de Rt são classificados de acordo com os níveis de 

dominância que são agrupados nos conjuntos de F1, F2, ... O conjunto F contém os 

fronts de F1, F2, ... (passo 8). A população Pt+1, de tamanho N, é formada, 

iterativamente, com os elementos de cada front Fi, i = 1, 2, ... Se Ffinal é o último front 

que contribui com os elementos para Pt+1, então, espera-se que o número de elementos 

de Pt+1 mais Ffinal exceda N. Assim, os elementos de Ffinal são ordenados de acordo com 

um operador de comparação baseado no rank de não dominância do indivíduo e 

crowding distance (Deb et al., 2002) (passo 16). As N - |Pt+1| melhores soluções de Ffinal 

de acordo com o operador de comparação são incluídas na população Pt+1. 

Algumas variáveis utilizadas para implementação do algoritmo NSGA-II são 

descritas na Tabela 7.3. 

Tabela 7.3 - Descrição de variáveis utilizadas no algoritmo. 

Variável Descrição 

P População pai 

Q População filha 

N Tamanho fixo para P e Q 

Fi Conjunto de soluções na fronteira i 

t Número da geração atual 
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Figura 7.4 – Pseudocódigo do algoritmo NSGA-II. 

 

7.2.1 Geração da População Inicial 

 

A geração de números aleatórios é comumente usada na aplicação de algoritmos 

genéticos. Algoritmos genéticos assumem uma população inicial para iniciar o processo 

de aplicação dos operadores genéticos bem como a seleção de cada indivíduo da 

população.  

As partículas são codificadas em um cromossomo. O procedimento de 

inicialização do algoritmo NSGA-II é o mesmo usado para a geração da população 

inicial no algoritmo PSO. 

A geração da população inicial é realizada conforme o algoritmo descrito na 

Figura 7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

1   gerar_população_inicial(P0)  

2   Q0 =  

3   t = 0 

4   Repita 

5        Qt = seleção_recombinação_mutação(Pt) 

6        reparar_funções(Qt) 

7        Rt = Pt  Qt 

8        F = fast_nondominated_sort(Rt)                                               

9        Pt+1 =   

10      i = 1 

11      Enquanto ( |Pt+1 + Fi |  N) 

12           crowding_distance(Fi)   

13           Pt+1 = Pt+1  Fi                      

15           i = i +1                          

16       Ordenar_comparação_distância(Fi) 

17       Pt+1 = Pt+1  primeiros_membros(Fi , N − |Pt+1|)  

18       t = t + 1 

19   até  (t > tmax) 
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Figura 7.5 - Algoritmo de geração da população inicial. 

 

Observa-se que População é a matriz de representação da solução de toda a 

população. Cada linha dessa matriz representa um indivíduo. Nessa matriz, Nind é o 

número de linhas e Ngenes o número de colunas e Mascara é o vetor usado para 

representar a máscara mostrada na Tabela 7.2. 

 

7.2.2 Operadores Genéticos 

 

Os Algoritmos Genéticos baseiam-se nos operadores genéticos para seleção, 

recombinação, mutação e substituição da população (Chambers, 1995). 

Os operadores genéticos são aplicados aos cromossomos da população com o 

objetivo de reproduzir novos e melhores indivíduos a partir dos já existentes. As 

operações são necessárias para permitir a diversidade dos indivíduos, bem como 

explorar outras regiões do espaço de busca. Os principais operadores são crossover 

(recombinação) e mutação. 

O operador de crossover é responsável pela troca de informação genética entre 

os indivíduos, sendo o principal mecanismo na geração de novos pontos no espaço de 

otimização. Já a mutação tem a função de introduzir novas características, ou mesmo 

restaurar características que tenham sido perdidas pela operação de crossover. 

Dada a população intermediária, construída pelo método de seleção, cada 

indivíduo tem uma probabilidade, chamada de taxa de crossover, de participar dessa 

operação. O operador atua sobre os indivíduos selecionados (pais), gerando novos 

indivíduos (filhos), que substituem seus pais na população intermediária. 

Após a operação de crossover, é aplicado o operador de mutação. Na maioria 

dos Algoritmos Genéticos, a mutação é executada de tal forma que cada gene do 

indivíduo tem uma probabilidade, denominada taxa de mutação, de participar da 

operação.  

São duas as versões baseadas no NSGA-II para os algoritmos apresentados por 

De la Cruz et al. (2003) e Westphal (2006). Essas duas versões de NSGA-II diferem em 

relação ao uso do operador de recombinação. Conforme no algoritmo apresentado por 

1 Para i de 0 até Nind – 1 faça 

2        Para j de 0 até Ngenes – 1 faça 

3               Para k de 0 até Nconex – 1 faça 

4                      População[i][j + k] =  int (rand() * Mascara[k]); 

5                      j = j + Nconex; 

6               fim-para 

7        fim-para 

8 fim-para 
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De la Cruz et al. (2003), a primeira versão utiliza a recombinação de dois pontos e o 

algoritmo correspondente é chamado de NSGAII-C. A segunda versão de NSGA-II, 

chamada de NSGAII-W, usa a recombinação de um ponto conforme no trabalho de 

Westphal (2006).  

A seguir são apresentados os operadores utilizados no NSGAII–C e no NSGAII–

W. 

 

7.2.2.1 Recombinação 

 

A operação de recombinação é um dos métodos utilizados para promover a 

evolução genética da população. O operador de recombinação cria novos cromossomos 

através da combinação de dois ou mais indivíduos selecionados aleatoriamente, 

permitindo a obtenção de novas soluções a partir de outras já existentes. O objetivo 

desta aplicação é a troca de informação entre diferentes soluções candidatas 

(Michalewicz, 1996) (Goldberg, 1989). 

A recombinação ocorre com uma probabilidade Pr a ser definida no projeto. 

Altas taxas de recombinação reduzem as chances de convergência para um máximo 

local, mas acabam por resultar em maiores perdas computacionais devido à exploração 

de regiões não promissoras dentro do espaço de busca. Existem grandes quantidades de 

operadores de cruzamento propostos na literatura, com aplicação direcionada a 

diferentes tipos de codificações e problemas. Os mais comuns são recombinação ponto 

único, recombinação multiponto e recombinação uniforme (Castilho, 2003). 

 

Recombinação de dois pontos 

 

No NSGAII-C é utilizada uma recombinação de dois pontos, apresentada na 

Figura 7.6. A recombinação de k-ponto é apresentada por Holland (1975). Duas novas 

soluções são obtidas a partir de dois pais com esse operador de recombinação, através 

da troca de k+1 segmentos das sequências do pai. Os pontos de recombinação são 

selecionados aleatoriamente com probabilidade uniforme.  

Tanto para este, quanto para os exemplos das operações de mutação serão 

utilizados indivíduos para um problema com uma rede composta por dois dutos 

(conexões), que transporta quatro tipos diferentes de produtos e um horizonte de seis 

períodos de tempo. 
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1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 

 

1 0 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 

 

1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 

 

1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 0 

 

Pai 2 

Filho 1 

Filho 2 

Pai 1 

 

 

 

Figura 7.6 - Exemplo da operação realizada pela Recombinação de Dois Pontos. 

 

A recombinação de dois pontos pode ser implementada de acordo com o 

algoritmo da Figura 7.7. 

 

Figura 7.7 - Algoritmo para recombinação de dois pontos. 

 

Recombinação de ponto único 

 

Inicialmente, são escolhidos dois indivíduos da população para serem os pais. 

Após isso, em cada indivíduo escolhido é definido o ponto de corte (ponto de 

1 Procedimento Recombinação (pai1, pai2, filho1, filho2) 

2 Início 

3  ponto1 = random(nGenes); 

4  ponto2 = random(nGenes); 

5  se(ponto1 > ponto2)então 

6   temp= ponto1; 

7   ponto1 = ponto2; 

8   ponto2 = temp; 

9  fim se 

10  para j de 0 até ponto1 faça 

11   Filhos[filho1] [j]= Individuo[pai1] [j]; 

12   Filhos[filho2] [j]= Individuo[pai2] [j]; 

13  fim para 

14  para j de ponto1 até ponto2 faça 

15   Filhos[filho1] [j]= Individuo[pai2] [j]; 

16   Filhos[filho2] [j]= Individuo[pai1] [j]; 

17  fim para 

18  para j de ponto2 até nGenes faça 

19   Filhos[filho1] [j]= Individuo[pai1] [j]; 

20   Filhos[filho2] [j]= Individuo[pai2] [j]; 

21  fim para 

22 fim 

Ponto de Cruzamento Ponto de Cruzamento 

Conexão 1 Conexão 2 
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cruzamento) onde haverá troca de dados entre as características genéticas dos 

indivíduos. Essa troca é ilustrada na Figura 7.8.  

 

 

1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 

 

1 0 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 

 

1 1 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 

 

1 0 2 1 1 1 2 2 0 1 2 0 

 

Pai 1 

Pai 2 

Filho 1 

Filho 2 

 

Figura 7.8 - Exemplo da operação realizada pela Recombinação de Ponto Único 

 

No cruzamento do algoritmo NSGAII-W, é utilizada a recombinação de ponto 

único. Seu funcionamento pode ser observado no pseudocódigo na Figura 7.9. 

 

 

Figura 7.9 - Algoritmo para recombinação ponto único. 

 

7.2.2.2 Mutação 

 

O operador mutação é realizado sobre os novos indivíduos gerados após a 

recombinação, mediante uma taxa que indica a probabilidade da mutação ocorrer. A 

mutação é um importante operador genético, pois é responsável em provocar a 

diversidade na população, percorrendo assim um campo maior do espaço de busca de 

soluções. Seu conceito consiste em mutar aleatoriamente um indivíduo existente de 

forma que um novo indivíduo seja criado. Se essa probabilidade for baixa, pode haver 

comprometimento na diversidade dos indivíduos. Contudo, se a probabilidade for alta 

pode haver perturbações aleatórias de tal forma que os filhos provavelmente perderão 

suas semelhanças com os pais podendo assim comprometer a convergência do modelo.  

1 Para i de 0 até nInd – 2 faça 

2  Se Probabilidade(probCrossover) = VERDADEIRO então 

3                  aux = random(nGenes); 

4                  Para j de aux até nGenes – 1 faça 

5                             backup = População[i][j]; 

6                             População[i][j] = [i+1][j]; 

7                             População[i+1][j] = backup; 

8                  fim para 

9       fim se 

10 fim para                      

Ponto de Cruzamento 
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No caso dos algoritmos de NSGAII-C e NSGAII-W, a mutação é feita em um 

determinado gene, substituindo o produto no poliduto correspondente a esse gene por 

outro produto selecionado aleatoriamente entre aqueles que podem ser atribuídos ao 

poliduto correspondente de acordo com o uso do vetor Mascara que é utilizado para 

codificar em cada tempo o tipo de produto em cada conexão sobre a rede de distribuição 

de petróleo.  

A implementação da mutação dos algoritmos NSGAII-C e NSGAII–W foi feita 

de acordo com o pseudocódigo descrito na Figura 7.10. 

 

1 Para i de 0 até nInd – 1 faça 

2  Para j de 0 até nGenes – 1 faça 

3   Para k de 0 até nConex-1 faça 

4    Se Probabilidade(probMutacao) = VERDADEIRO então 

5     População[i][j+k] = int (rand() * Mascara[k]); 

6    fim-se 

7   fim-para 

8   j = j + nConex; 

9  fim-para 

10 fim-para 

Figura 7.10 - Algoritmo NSGAII–C e NSGAII-W para mutação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Capítulo 8 

Experimentos Computacionais 

 

elatam-se sete experimentos computacionais nesse trabalho. No primeiro 

deles, estudo de caso 1, compara-se a performance da primeira versão do 

algoritmo NSGAII-C com a do algoritmo genético multiobjetivo de De la Cruz et al. 

(2003), AG-C. O experimento de estudo de caso 2 compara a performance da segunda 

versão do algoritmo NSGAII-W com a do algoritmo genético multiobjetivo de 

Westphal (2006), AG-W. Assim, várias razões contribuíram para a escolha do algoritmo 

NSGA-II para comparação com o algoritmo PSO proposto. Primeiramente, as duas 

versões de NSGA-II são algoritmos evolucionários multiobjetivo e, além disso, o 

NSGA-II baseia-se em ordenamento elitista por não dominância. 

Em terceiro experimento computacional, estudo de caso 3, compara-se a 

performance de PSO com a primeira versão do algoritmo NSGAII-C. No estudo de caso 

4, PSO também tem sua performance comparada à segunda versão do NSGAII-W. 

Já, no quinto experimento computacional compara o desempenho de PSO-

Forward e PSO-Backward entre si. O sexto experimento computacional compara o 

desempenho de PSO-Forward e PSO-Mixed. 

Finalmente, no sétimo experimento computacional compara o desempenho de 

PSOcomp e PSOscomp. 

Antes de relatar cada um dos experimentos realizados, apresenta-se o conjunto 

de casos teste utilizados para os testes, bem como a metodologia para comparação 

empregada neste trabalho. 

 

8.1 Casos Teste 

 

Os algoritmos foram aplicados a um conjunto de 15 casos teste. Duas redes 

apresentadas no trabalho de De la Cruz et al. (2003) são usadas nos experimentos 

computacionais. A primeira rede é composta de 7 nós, 8 conexões unidirecionais e uma 

conexão bidirecional. Já, a segunda rede possui 12 nós, 20 conexões unidirecionais e 

uma conexão bidirecional. Os outros treze casos teste são gerados aleatoriamente, 

baseados nos dois casos teste apresentados por De la Cruz et al. (2003, 2005). O 

algoritmo de De la Cruz et al. (2003) e o outro algoritmo genético foram gentilmente 

disponibilizados pelo seu autor.  

Para cada uma dessas redes, as diferentes condições iniciais são estabelecidas. 

Os nomes dos casos teste são ind_XX_YY_AA, em que XX define o número de nós na 

rede, YY refere-se ao número de unidades de tempo no horizonte de planejamento e AA 

R 
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refere-se ao número de conexões bidirecionais. Assim, ind_12_50_1 é o caso teste que 

tem 12 nós e uma conexão bidirecional para um horizonte de planejamento de 50 

unidades de tempo. Casos teste ind_07_15_1 e ind_12_15_1 são introduzidos no 

trabalho de De la Cruz et al. (2003).  

Para todos os casos teste, o tempo mínimo para a demanda ser atendida em cada 

nó de destino é igual a zero. O número de produtos considerados em todos os casos é 

quatro. As condições iniciais dos casos teste são apresentadas no Apêndice III, cujas 

tabelas descrevem os nove casos teste.  

Nas tabelas descritas no Apêndice III, Min e Max representam a capacidade 

mínima e máxima de armazenamento dos tanques correspondentes aos nós, 

respectivamente. O T.Max representa o tempo máximo permitido para atender à 

demanda e Dem representa a quantidade demandada de cada produto por cada nó. 

 

8.2 Metodologia de Comparação 

 
Os algoritmos propostos foram implementados utilizando a linguagem C e 

testado em uma máquina Pentium IV, com 1GB de memória RAM, no Linux, com 

compilador gcc. Para cada caso teste, 20 execuções, independentes de cada algoritmo, 

foram realizadas. 

O indicador de qualidade ε-binário aditivo, Iε+, proposto por Zitzler et al. (2003) 

foi adotado para comparar as performances dos algoritmos genéticos. O ε-binário 

aditivo, Iε+, foi descrito na seção 5.2.8. O teste estatístico de Mann-Whitney (U-teste) é 

utilizado para verificar a significância estatística dos resultados (Conover, 2001). 

O U-teste é um teste não paramétrico que avalia se duas amostras de 

observações independentes advêm da mesma distribuição. Este é um dos testes de 

significância mais conhecidos. A hipótese nula do Mann-Whitney é que as duas 

amostras foram obtidas da mesma população. 

O teste envolve o cálculo de uma estatística cuja distribuição na hipótese nula 

seja conhecida (Wikipédia, 2009). A partir de 20 amostras, os resultados do U-teste têm 

elevada precisão, haja vista o emprego da distribuição normal. Para conjuntos de 

amostras menores, o resultado do Mann-Whitney é uma aproximação.  

Como resultado do teste de Mann-Whitney, obtém-se p-valores. O nível de 

significância adotado é de 5% (0,05). Assim, se um algoritmo apresentar p-valor menor 

ou igual a 0,05, o resultado é favorável a este algoritmo. 

Além da qualidade dos conjuntos de aproximação encontrados, a comparação 

entre algoritmos envolve, também, o tempo computacional despendido. 
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8.3 Estudo de Caso 1: Comparação entre NSGAII-C e AG-C 

 
Para cada caso teste, 20 execuções independentes foram realizadas para ambos 

os algoritmos. Os parâmetros dos algoritmos NSGAII-C e AG-C são exibidos na Tabela 

8.1. 

 

Tabela 8.1 – Parâmetros para a execução dos algoritmos NSGAII-C e AG-C 

 

Parâmetro Valor 

Tamanho da população 21 

Número de gerações 2500 

Número de pontos de recombinação 2 

Probabilidade de recombinação 0,8 

Probabilidade de mutação 0,008 

 

A Tabela 8.2 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para os seis casos 

teste que foram testados. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste 

estatístico, a Tabela 8.2 mostra que há evidências de que o algoritmo NSGAII-C seja 

melhor que o AG-C para 5 casos teste. Dessa forma, o algoritmo NSGAII-C não é 

considerado pior que o AG-C em nenhum dos casos teste testados. 

 

Tabela 8.2 - p-valores obtidos da comparação entre NSGAII-C e AG-C pelo  - binário 

aditivo. 

 

Caso teste NSGAII-C AG-C 

Ind_07_15_1 0 1 

Ind_07_50_1 0 1 

Ind_07_150_1 0,022 0,978 

Ind_12_15_1 0,014 0,986 

Ind_12_50_1 0,059 0,941 

Ind_12_150_1 0,043 0,957 

 

A Tabela 8.3 exibe os tempos médios de computação, em segundos, obtidos 

pelos dois algoritmos testados. Como se pode observar, os tempos médios de 

processamento de NSGAII-C são significativamente melhores que os do AG-C.  

Tabela 8.3 - Tempos médios computacionais obtidos por NSGAII-C e AG-C. 

Caso teste NSGAII-C AG-C 

Ind_07_15_1 42,83 75,19 

Ind_07_50_1 58,17 92,38 

Ind_07_150_1 95,42 145,74 

Ind_12_15_1 265,68 450,18 

Ind_12_50_1 282,37 486,73 

Ind_12_150_1 331,80 548,62 
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8.4 Estudo de Caso 2: Comparação entre NSGAII-W e AG-W 

 
Para cada caso teste, 20 execuções independentes foram realizadas para ambos 

os algoritmos. Os parâmetros dos algoritmos NSGAII-W e AG-W são exibidos na 

Tabela 8.4. 

 

Tabela 8.4 – Parâmetros para a execução dos algoritmos NSGAII-W e AG-W. 

 

Parâmetro Valor 

Tamanho da população 20 

Número de gerações 2500 

Número de pontos de recombinação 1 

Probabilidade de recombinação 0,8 

Probabilidade de mutação 0,008 

 

A Tabela 8.5 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para os seis casos 

teste que foram testados. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste 

estatístico, a Tabela 8.5 mostra que há evidências de que o algoritmo NSGAII-W seja 

melhor que o AG-W para 4 casos teste. Dessa forma, o algoritmo NSGAII-W não é 

considerado pior que o AG-W em nenhum dos casos teste testados. 

 

Tabela 8.5 - p-valores obtidos da comparação entre NSGAII-W e AG-W pelo  - 

binário aditivo. 

Caso teste NSGAII-W AG-W 

Ind_07_15_1 0 1 

Ind_07_50_1 0 1 

Ind_07_150_1 0,287 0,713 

Ind_12_15_1 0 1 

Ind_12_50_1 0,008 0,992 

Ind_12_150_1 0,054 0,946 

 

A Tabela 8.6 exibe os tempos médios de computação, em segundos, obtidos 

pelos dois algoritmos. Como se pode observar, os tempos médios de processamento de 

NSGAII-W são significativamente melhores que os do AG-W. 

Tabela 8.6 - Tempos médios computacionais obtidos por NSGAII-W e AG-W. 

Caso teste NSGAII-W AG-W 

Ind_07_15_1 64,27 97,52 

Ind_07_50_1 78,98 118,16 

Ind_07_150_1 123,82 171,83 

Ind_12_15_1 274,46 478,64 

Ind_12_50_1 291,77 506,37 

Ind_12_150_1 356,14 569,48 
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8.5 Estudo de Caso 3: Comparação entre PSO e NSGAII-C 

 

Para cada caso teste, 20 execuções independentes foram realizadas para ambos 

os algoritmos. Os mesmos parâmetros são utilizados em ambas versões do algoritmo 

NSGA-II, são: #tmax = 2500, #tamPop = 21, probabilidade de recombinação 0,8 e 

probabilidade de mutação 0,008. As probabilidades usadas nos operadores de 

recombinação e mutação são as usadas por De la Cruz et al. (2003). 

Considerando os algoritmos PSO e NSGAII-C, a comparação entre 

PSOXNSGAII-C, e um nível de significância de 0,05, são apresentados os resultados na 

Tabela 8.7 que pode ser interpretado da seguinte forma: valores inferiores a 0,05 

indicam que os conjuntos de aproximação gerados com o algoritmo PSO são 

significativamente melhores do que os gerados com o algoritmo NSGAII-C; valores 

superiores a 0,95 indicam que os conjuntos de aproximação gerados com o algoritmo 

NSGAII-C são significativamente melhores do que os obtidos com o algoritmo PSO, e 

valorores no intervalo [0,05,0,95] indicam que não se pode chegar a uma conclusão 

sobre as diferenças significativas entre os dois algoritmos. 

 

Tabela 8.7 - p-valores obtidos da comparação entre PSO e NSGAII-C pelo  - binário 

aditivo. 

Caso teste PSO NSGAII-C 

Ind_07_15_1 0 1 

Ind_07_50_1 0 1 

Ind_07_150_1 0 1 

Ind_09_15_1 0 1 

Ind_09_50_1 0,008 0,992 

Ind_09_150_1 0,029 0,971 

Ind_12_15_1 0 1 

Ind_12_50_1 0 1 

Ind_12_150_1 0 1 

Ind_12_15_2 0 1 

Ind_12_50_2 0,016 0,984 

Ind_12_150_2 0,094 0,906 

Ind_14_15_2 0 1 

Ind_14_50_2 0 1 

Ind_14_150_2 0,788 0,212 

 
 

A Tabela 8.7 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para cada caso teste 

testado. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste estatístico, a Tabela 8.7 

mostra que há evidências de que o algoritmo PSO seja melhor que o NGAII-C para 13 

casos teste. O algoritmo PSO não é considerado pior que o NSGAII-C em nenhum dos 

casos testados. 
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Tabela 8.8 - Tempos médios computacionais obtidos por PSO e NSGAII-C. 

 

Caso teste PSO NSGAII-C 

Ind_07_15_1 13,28 42,83 

Ind_07_50_1 19,54 58,17 

Ind_07_150_1 37,73 95,42 

Ind_09_15_1 68,07 138,29 

Ind_09_50_1 83,41 163,84 

Ind_09_150_1 114,16 210,51 

Ind_12_15_1 143,18 265,68 

Ind_12_50_1 171,56 282,37 

Ind_12_150_1 202,75 331,80 

Ind_12_15_2 235,38 387,15 

Ind_12_50_2 264,27 409,94 

Ind_12_150_2 298,92 464,11 

Ind_14_15_2 334,61 518,62 

Ind_14_50_2 353,09 546,49 

Ind_14_150_2 397,02 606,11 

 
A Tabela 8.8 exibe os tempos médios de computação (em segundos) requeridos 

para PSO e para NSGAII-C na execução de cada caso teste. Perceba que o tempo 

despendido por PSO é significativamente melhor que o tempo gasto por NSGAII-C. 

  

8.6 Estudo de Caso 4: Comparação entre PSO e NSGAII-W 

 

A Tabela 8.9 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para cada caso teste 

testado. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste estatístico, a Tabela 8.9 

mostra que há evidências de que o algoritmo PSO seja melhor que o NSGAII-W para 14 

casos teste. Dessa forma, o algoritmo PSO não é considerado pior que o NSGAII-W em 

nenhum dos casos teste testados. 

 

Tabela 8.9 - p-valores obtidos da comparação entre PSO e NSGAII-W pelo  - binário 

aditivo. 

Caso teste PSO NSGAII-W 

Ind_07_15_1 0 1 

Ind_07_50_1 0 1 

Ind_07_150_1 0 1 

Ind_09_15_1 0 1 

Ind_09_50_1 0 1 

Ind_09_150_1 0 1 

Ind_12_15_1 0,006 0,994 

Ind_12_50_1 0 1 

Ind_12_150_1 0,018 0,964 

Ind_12_15_2 0 1 

Ind_12_50_2 0,049 0,951 
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Ind_12_150_2 0,022 0,978 

Ind_14_15_2 0 1 

Ind_14_50_2 0,035 0,965 

Ind_14_150_2 0,114 0,772 

 

A Tabela 8.10 exibe os tempos médios de computação, em segundos, obtidos 

pelos dois algoritmos. Como se pode observar, os tempos médios de processamento de 

PSO são significativamente melhores que os do NSGAII-W. 

 

Tabela 8.10 - Tempos médios computacionais obtidos por PSO e NSGAII-W. 

Caso teste PSO NSGAII-W 

Ind_07_15_1 13,28 64,27 

Ind_07_50_1 19,54 78,98 

Ind_07_150_1 37,73 123,82 

Ind_09_15_1 68,07 151,56 

Ind_09_50_1 83,41 180,38 

Ind_09_150_1 114,16 219,63 

Ind_12_15_1 143,18 274,46 

Ind_12_50_1 171,56 291,77 

Ind_12_150_1 202,75 356,14 

Ind_12_15_2 235,38 398,78 

Ind_12_50_2 264,27 419,83 

Ind_12_150_2 298,92 475,31 

Ind_14_15_2 334,61 517,65 

Ind_14_50_2 353,09 552,18 

Ind_14_150_2 397,02 602,23 

 

8.7 Comparação entre PSO-Forward e PSO-Backward 

 

Para cada instância, 20 execuções independentes foram realizadas para os 

algoritmos PSO-Forward e PSO-Backward. Como resultado do teste de Mann-Whitney, 

obtém-se p-valores. O nível de significância adotado é de 5% (0,05). Assim, se um 

algoritmo apresentar p-valor menor ou igual a 0,05, o resultado é favorável a esse 

algoritmo. 

 

Tabela 8.11 - p-valores obtidos da comparação entre PSO-Forward e PSO-Backward 

pelo  - binário aditivo. 

Caso Teste PSO-Forward PSO-Backward 

Ind_7_15_1 0 1 

Ind_7_50_1 0 1 

Ind_7_150_1 0 1 

Ind_9_15_1 0 1 

Ind_9_50_1 0 1 
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Ind_9_150_1 0 1 

Ind_12_15_1 0 1 

Ind_12_50_1 0 1 

Ind_12_150_1 0,047 0,953 

Ind_12_15_2 0 1 

Ind_12_50_2 0,007 0,993 

Ind_12_150_2 0,058 0,942 

Ind_14_15_2 0 1 

Ind_14_50_2 0,036 0,964 

Ind_14_150_2 0 1 

 

 

A Tabela 8.11 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para cada caso 

teste testado. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste estatístico, a Tabela 

8.11 mostra que há evidências de que o algoritmo PSO-Forward seja melhor que o 

PSO-Backward para 14 casos teste. O algoritmo PSO-Forward não é considerado pior 

que o PSO-Backward em nenhum dos casos testados. 

 

8.8 Comparação entre PSO-Forward e PSO-Mixed 

 

A Tabela 8.12 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para os 15 casos 

teste que foram testados. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste 

estatístico, a Tabela 8.12 mostra que o algoritmo PSO-Forward é melhor que o PSO-

Mixed para 13 casos teste. Dessa forma, o algoritmo PSO-Forward não é considerado 

pior que o PSO-Mixed em nenhum dos casos teste testados. 

 

Tabela 8.12 - p-valores obtidos da comparação entre PSO-Forward e PSO-Mixed pelo 

 - binário aditivo. 

 

Caso Teste PSO-Forward PSO-Mixed 

Ind_7_15_1 0 1 

Ind_7_50_1 0 1 

Ind_7_150_1 0 1 

Ind_9_15_1 0 1 

Ind_9_50_1 0,002 0,998 

Ind_9_150_1 0 1 

Ind_12_15_1 0 1 

Ind_12_50_1 0 1 

Ind_12_150_1 0 1 

Ind_12_15_2 0 1 

Ind_12_50_2 0,105 0,895 

Ind_12_150_2 0,021 0,979 

Ind_14_15_2 0 1 

Ind_14_50_2 0 1 

Ind_14_150_2 0,069 0,931 



93 

 

 

8.9 Comparação entre PSOcomp e PSOscomp 

 

Para cada instância, 20 execuções independentes foram realizadas para os 

algoritmos PSOcomp e PSOscomp. Foram realizadas comparações entre os dois 

algoritmos PSO: o algoritmo PSOcomp e PSOscomp, que usa composição de 

velocidades e sem composição de velocidades, respectivamente. 

 

Tabela 8.13 - p-valores obtidos da comparação entre PSOcomp e PSOscomp pelo  - 

binário aditivo. 

 

Caso Teste PSOcomp PSOscomp 

Ind_7_15_1 0 1 

Ind_7_50_1 0,012 0,988 

Ind_7_150_1 0,026 0,974 

Ind_9_15_1 0 1 

Ind_9_50_1 0 1 

Ind_9_150_1 0,043 0,957 

Ind_12_15_1 0 1 

Ind_12_50_1 0,021 0,979 

Ind_12_150_1 0,019 0,981 

Ind_12_15_2 0,006 0,994 

Ind_12_50_2 0 1 

Ind_12_150_2 0,234 0,766 

Ind_14_15_2 0 1 

Ind_14_50_2 0,008 0,992 

Ind_14_150_2 0,119 0,881 

 

A Tabela 8.13 mostra os p-valores obtidos a partir do U-teste para cada caso 

teste testado. Seja 0,05 o nível de significância adotado para o teste estatístico, a Tabela 

8.13 mostra que há evidências de que o algoritmo PSOcomp seja melhor que o 

PSOscomp para 13 casos teste. O algoritmo PSOcomp não é considerado pior que o 

PSOscomp em nenhum dos casos testados. 
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Capítulo 9 

Considerações Finais 

 

 

programação da produção e alocação de tarefas continuam sendo um   

problema atual, e sendo um mercado dinâmico em que a tomada de decisão 

precisa ser rápida, boas soluções devem ser encontradas em um curto espaço de tempo. 

A busca pela solução ótima demanda elevado esforço computacional e, 

consequentemente, tempo. PSO vem de encontro a esse problema já que é capaz de 

fornecer boas soluções não dominadas em tempo hábil. Muitos objetivos devem ser 

satisfeitos dentro da programação da produção e, por isso, faz-se necessário o uso da 

otimização multiobjetivo. A vantagem para o uso e desenvolvimento desse 

procedimento é o tratamento simultâneo de todos os objetivos identificados no 

problema, buscando a solução de melhor compromisso nesse cenário. 

Este trabalho apresentou três novos algoritmos evolucionários para a solução do 

problema de distribuição de derivados de petróleo através de uma rede de dutos. A rede 

proposta é uma simplificação de uma rede real. Os métodos propostos foram baseados 

na utilização da técnica de Otimização por Nuvem de Partículas (PSO) e de duas 

versões do algoritmo NSGA-II.  

O tratamento das restrições via função reparadora foi uma contribuição essencial 

para evitar soluções infactíveis. Vale salientar que restrições deixaram de ser vistas 

como objetivo e puderam ser corrigidas dinamicamente sem depender da evolução do 

modelo. Restrições que tornam uma resposta infactível devem ser corrigidas no 

momento em que são detectadas, pois se tratadas como objetivo corre-se o risco de 

inviabilizar a busca por uma solução ótima. Por exemplo, o não cumprimento de uma 

demanda torna a resposta infactível do ponto de vista dos objetivos, mas um tanque 

contendo produto acima da capacidade torna-se irreal e não aplicável. 

A performance do algoritmo de Otimização por Nuvem de Partículas é 

comparada à performance de duas versões do algoritmo NSGA-II em um conjunto de 

15 casos teste. Como também, os algoritmos desenvolvidos NSGAII-C e NSGAII-W 

foram submetidos a experimentos computacionais que os comparavam aos algoritmos 

genéticos de AG-C (De la Cruz et al., 2003) e do AG-W (Westphal, 2006) em conjunto 

de seis casos teste. Os resultados dos experimentos computacionais são submetidos a 

testes estatísticos e apresentam evidências de que o algoritmo PSO supera ambas 

versões do NSGA-II em relação à qualidade dos conjuntos de aproximação gerados e os 

tempos de processamento, levando em conta o indicador de qualidade ε-binário aditivo. 

As duas versões do NSGA-II superam os algoritmos genéticos de De la Cruz et al. 

(2003) e de Westphal (2006). O tempo computacional despendido pelo algoritmo 

proposto PSO é significativamente melhor para todos os experimentos realizados. A 

A 
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execução dos algoritmos desenvolvidos para os casos teste demonstra que a modelagem 

é uma solução possível, na prática, para o problema de distribuição de derivados de 

petróleo através de uma rede de dutos. 

Como trabalho futuro, é interessante comparar as redes de distribuição de 

derivados de petróleo obtidas pela aplicação em mais casos reais. Além disso, sugere-se 

o desenvolvimento de novos experimentos computacionais. Novas heurísticas poderiam 

ser empregadas para gerar a população inicial, como também, novas metaheurísticas 

poderiam ser desenvolvidas para o problema. Poderiam ser empregadas outras maneiras 

de se aplicar a busca local e path-relinking. Diferentes indicadores de qualidade 

poderiam ser utilizados para a comparação entre os algoritmos. 
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Apêndice I: Busca Local 

 

1. Introdução 

 

Uma técnica de busca local tem o objetivo de explotar uma pequena parte do 

espaço de busca. A busca local para quando um mínimo local é atingido. Um mínimo 

local é uma solução que possui um custo inferior ou igual (em um problema de 

minimização) a todos os seus vizinhos dentro de uma determinada vizinhança. A Figura 

1, mostrada a seguir, ilustra o procedimento de busca local, um mínimo local e um 

mínimo global no espaço de busca considerado. O círculo tracejado em vermelho ilustra 

o alcance da vizinhança a partir de uma determinada solução representada pela pequena 

circunferência no centro do círculo. 

 

 

Figura 1 – Funcionamento de um procedimento de busca local. 

 

A busca local é um método tradicional de otimização que inicia com uma 

solução inicial e procede procurando por uma melhor solução na vizinhança definida 

para a solução inicial. Se for encontrada uma solução melhor, então, assume-se como a 

nova solução atual do problema e novamente o processo de busca na vizinhança 

continua até que nenhuma solução melhor da atual seja encontrada (Aarts e Lenstra, 

1997). 

O uso de buscas locais tem-se mostrado essencial na resolução de problemas de 

otimização combinatória. A metaheurística, no caso a Otimização por Nuvem de 
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Partículas, tem uma boa capacidade de diversificação (explorar o espaço de busca como 

um todo), mas tem uma capacidade de intensificação menor. Dessa forma, é interessante 

aplicar buscas locais sobre as partículas para melhorar o nível de intensificação do 

algoritmo e obter, consequentemente, melhores resultados. 

 

2. Busca local no contexto multiobjetivo 

 

Nesta seção, serão detalhadas as buscas Pareto Local Search (PLS) e Pareto 

Double Two-Phase Local Search (PD-TPLS) propostas no trabalho de Paquete e Stützle 

(2006), e também, a busca Pareto Multiple Two-Phase Local Search (PM-TPLS) e a 

busca Pareto Hybrid Search (PHS) que foram propostas por Rocha (2006). 

 

2.1 Pareto Local Search (PLS) 

 

A busca PLS (Paquete; Stützle, 2006) é uma possível extensão natural dos 

algoritmos de busca local mono-objetivo. A diferença básica é que, ao invés de, a cada 

passo, escolher uma única solução vizinha para ser analisada no próximo passo, o 

algoritmo seleciona todas as soluções vizinhas que sejam não dominadas em relação ao 

melhor conjunto de soluções encontradas até agora na busca. Dessa maneira, tem-se um 

grande conjunto de soluções não dominadas, em que algumas já foram analisadas (seus 

vizinhos não dominados colocados no conjunto) e algumas ainda não foram. Basta, 

então, selecionar então uma solução qualquer do conjunto que ainda não tenha sido 

analisada, processá-la e marcá-la como analisada. Uma observação importante é que, 

com a entrada de uma nova solução no conjunto, são removidas deste todas as soluções 

que são dominadas pela nova solução, tentando manter o conjunto o mais “enxuto” 

possível.  

A Figura 2 mostra um exemplo de como as soluções são encontradas pelo 

algoritmo PLS passo-a-passo. Inicialmente, existe a solução inicial, marcada na camada 

1. A partir dela, geram-se os vizinhos não dominados, marcados na camada 2. A partir 

de cada um deles, geram-se novamente vizinhos não dominados, marcados na camada 

3. O processo se repete até que, na N-ésima iteração, as soluções existentes não 

possuem mais vizinhos não dominados e o algoritmo se encerra. 
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Figura 2 - Funcionamento das buscas Pareto Local Search (PLS, à esquerda) e uma 

primeira passagem da busca Pareto Double Two-Phase Local Search (PD-TPLS, à 

direita). Os gráficos mostram como os dois algoritmos utilizam abordagens diferentes 

para chegar à fronteira Pareto.  

 

O algoritmo PLS possui algumas características de um algoritmo de busca 

primeiro em largura (BFS, do inglês breadth first search): existe um laço “escolhe 

solução, analisa solução, coloca vizinhos na fila” e existe uma “fila” de soluções a 

serem visitadas (nesse caso, soluções não dominadas que ainda não foram analisadas). 

O PLS também compartilha uma característica negativa das BFS: dependendo de como 

esteja organizado o espaço de soluções, a fila de soluções a serem analisadas pode ficar 

bastante grande, com milhares ou até milhões de soluções. O fato da fila crescer de 

maneira desordenada poderá ter grande impacto na performance do algoritmo, tanto em 

memória quanto em tempo computacional, já que a cada inserção de uma nova solução 

na fila, toda a fila tem de ser visitada para conferir se a solução que será inserida é 

realmente não-dominada. Outra característica negativa da busca PLS é que, devido ao 

seu critério de seleção, ela faz muita “pressão” em direção ao ponto ideal, concentrando 

suas soluções naquela direção e encontrando poucas soluções nas áreas mais extremas 

da fronteira Pareto (Paquete; Stützle, 2006). 

 

2.2 Pareto Double Two-Phase Local Search (PD-TPLS) 

 

A busca PD-TPLS (Paquete; Stützle, 2006) se encaixa no modelo geral de 

buscas em duas fases (Ulungu; Teghem, 1994).  Na primeira fase, utilizam-se métodos 

exatos para resolver o problema mono-objetivo escalarizado (que gera somente soluções 

suportadas) e na segunda fase, a partir dessas soluções, buscam-se soluções não 

suportadas. No trabalho de Paquete e Stützle (2006), o algoritmo PD-TPLS é mostrado 

como uma evolução do algoritmo D-TPLS e este último como uma evolução do 
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algoritmo TPLS. Para que o funcionamento do PD-TPLS fique mais claro, os dois 

algoritmos originais serão explicados a seguir. 

Na primeira parte do algoritmo TPLS (Two-Phase Local Search), gera-se, a 

partir da solução original, uma solução de alta qualidade em relação a um único 

objetivo, ou seja, faz-se uma busca utilizando um vetor de escalarização  = {1,0}. Na 

segunda parte, a partir dessa solução, são feitas várias (essa quantidade é controlada por 

um parâmetro do algoritmo) buscas utilizando vetores de escalarização sucessivos (por 

exemplo, {0.98,0.02}, {0.96,0.04}, {0.94,0.06}, . . ., {0,1}).  Cada busca é feita, a partir 

da solução que resulta da busca anterior. O resultado das soluções de cada busca são 

armazenados e, no fim, filtrados para que fiquem somente as não dominadas. Um 

problema claro dessa busca é que, por se concentrar principalmente no primeiro 

objetivo no começo, ela poderia apresentar resultados bons para o primeiro objetivo, 

mas não tão bons para o segundo. A partir daí, surge a busca D-TPLS (Double-TPLS), 

em que o algoritmo TPLS é aplicado duas vezes: em cada vez iniciando a busca de um 

objetivo diferente. Na busca D-TPLS, teria então dois passos: na primeira, começa-se 

com  ={1,0} e depois  = {0.98,0.02},{0.96,0.04},{0.94,0.06}, . . . ,{0,1} e na 

segunda, começa-se com  = {0,1} e depois  = {0.02,0.98},{0.04,0.96},{0.06,0.94}, . . 

. ,{1,0}. 

A busca PD-TPLS surge então como uma extensão da busca DTPLS em que, no 

momento em cada solução é otimizada por uma busca escalarizada, os vizinhos da 

solução são analisados e aqueles vizinhos não dominados são adicionados ao conjunto 

que será retornado pelo algoritmo. Com essa ideia, a busca tenta combinar as duas 

estratégias diferentes utilizadas pelas buscas PLS e TPLS, em que a primeira utiliza 

somente critérios de não dominação para aceitar soluções e a segunda tenta encontrar 

boas soluções para o problema mono-objetivo utilizando escalarizações. Um exemplo 

de execução da primeira parte do algoritmo PD-TPLS pode ser visto no lado direto da 

Figura 2, onde estão numeradas as soluções encontradas em sucessivas escalarizações e 

estão demarcadas as soluções encontradas na primeira e na segunda fase. 

 

2.3 Pareto Multiple Two-Phase Local Search (PM-TPLS) 

 

É necessário algum tipo de adaptação para que o algoritmo PD-TPLS possa 

funcionar para um número de objetivos maior que dois. A estratégia do algoritmo é 

começar, a partir de uma boa solução para um objetivo e “percorrer” a fronteira Pareto 

através de sucessivas escalarizações, até terminar com uma solução boa para o outro 

objetivo. Depois fazer tudo de novo, invertendo a ordem dos objetivos e, finalmente, 

retornar um conjunto de soluções não dominadas formado pelas soluções e seus 

vizinhos. Quando se passa a trabalhar com mais de dois objetivos, um problema surge: 

após a escolha do primeiro objetivo a ser otimizado, como escolher a “ordem” em que 

serão percorridos os objetivos restantes? Por exemplo, para o caso de três objetivos, se o 

objetivo 1 tiver sido escolhido como sendo o primeiro, ou seja, o primeiro vetor de 
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escalarização seria  = {1,0,0}. Nos próximos quatro passos, quais vetores seriam 

escolhidos: {0.8,0.2,0}, {0.8,0,0.2}, {0.6,0.4,0}, {0.6,0.2,0.2} ou {0.8,0,0.2}, 

{0.8,0.2,0}, {0.6,0,0.4}, {0.6,0.2,0.2}? Como no algoritmo PD-TPLS a saída da busca 

local anterior é utilizada como entrada para a próxima, as diferentes maneiras de gerar 

os vetores de escalarização podem levar a diferentes resultados. Essas diferentes 

maneiras podem ser vistas como diferentes “ordenações” dos objetivos: caso seja 

escolhido gerar os quatro primeiros vetores, estaria sendo escolhida a ordem (1,2,3), ou 

seja, o primeiro objetivo vem primeiro, o segundo objetivo vem em segundo e o terceiro 

objetivo por último. Caso seja escolhido gerar os quatro últimos vetores, estaria sendo 

escolhida a ordem (1,3,2), ou seja, estaria sendo priorizado o terceiro objetivo antes do 

segundo. 

A maneira trivial de resolver essa questão é simplesmente tentar todas as 

possíveis “ordens” de geração dos vetores l. Para o caso de dois objetivos, existiriam 

duas possíveis “ordens”: (1,2) e (2,1). Para o caso de três objetivos, haveria seis 

possíveis “ordens”: (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2) e (3,2,1). O número de 

possibilidades cresce muito rapidamente e, para o caso de K objetivos existem K! 

diferentes maneiras de gerar os vetores . Apesar dessa ser uma adaptação fiel à 

estratégia original da busca, o alto número de buscas que teria de ser feito para 

problemas com vários objetivos torna essa escolha impraticável. A solução tomada é, 

então, fazer K buscas, onde K é o número de objetivos do problema. Para cada uma das 

K buscas, um objetivo é escolhido como sendo o principal e a ordem dos outros 

objetivos é escolhida aleatoriamente. Para o caso de três objetivos retratados acima, 

poderia ter, por exemplo, a seguinte ordem: (1,3,2), (2,1,3), (3,1,2). Esse algoritmo é 

batizado de Pareto Multiple Two-Phase Local Search (PM-TPLS) devido a suas 

múltiplas buscas priorizando diferentes objetivos. 

 

2.4 Pareto Hybrid Search (PHS) 

 

A busca Pareto Hybrid Search (PHS) possui semelhanças com as buscas PLS e 

PM-TPLS (descritas anteriormente nas seções 2.1 e 2.3). O algoritmo tem um passo de 

busca por soluções vizinhas não dominadas, semelhante ao PLS, e também um passo no 

qual são feitas várias buscas escalarizadas, semelhante ao PM-TPLS, mas tenta juntar 

essas duas características em uma só busca, utilizando também arquivos de soluções não 

dominadas restritas, para impedir que sejam geradas muitas soluções, deixando a busca 

mais lenta. 

A busca Pareto Hybrid Search (PHS) junta diferentes estratégias de busca na 

vizinhança (escalarização e não dominação), e seu objetivo principal é gerar boas 

aproximações do conjunto Pareto de qualquer instância (independente de correlação, 

número de objetivos ou tamanho). Duas ideias básicas fundamentam o funcionamento 

da PHS: rápidas execuções de uma boa busca local escalarizada e a utilização de 
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conjuntos de soluções não dominadas de tamanho limitado, mantendo, assim, no 

conjunto somente as “melhores” e não todas as soluções encontradas.  

O algoritmo recebe como entrada a solução a ser otimizada , o número de 

iteraçoes l e o tamanho máximo de cada conjunto utilizado internamente na busca, 

maxP. Como saída, a busca retorna um conjunto de soluções não dominadas (que pode 

ou não ser limitado em tamanho). Na busca, são utilizados dois arquivos de soluções 

não dominadas, Current e Neighbor, utilizados para, respectivamente, armazenar as 

soluções que estão sendo analisadas na busca e as soluções vizinhas não dominadas. 

A Figura 3 mostra a execução da busca PHS com l = 2 e maxP = 10. No topo da 

figura, pode-se ver a solução inicial (que representa Current0), os primeiros vizinhos 

gerados (Neighbor1) e como cada vizinho foi otimizado através de uma busca local 

(Current1). Não é possível graficamente representar as 100 escalarizações que seriam 

feitas pelo algoritmo. No gráfico do meio, está representado o primeiro momento da 

segunda iteração: a partir do conjunto Current1, foram gerados os vizinhos não 

dominados em Neighbor2. Como o conjunto Neighbor2 é limitado, cabendo somente 10 

soluções, algumas delas (as que estão nos locais mais populosos) são removidas do 

conjunto. Finalmente, o gráfico de baixo mostra o resultado final da execução da busca, 

após cada solução de Neighbor2 ser otimizada por uma busca local escalarizada, 

resultando no conjunto Current2, que é o resultado final da busca. 
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Figura 3 - Execução da busca PHS com l = 2 e maxP = 10 (não são mostradas as 100 

escalarizações que o algoritmo realizaria, somente algumas). No topo, a primeira 

iteração completa, no meio, a metade da segunda iteração (geração dos vizinhos) e, 

embaixo, a conclusão da execução do algoritmo. 
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Apêndice II: Path-Relinking 

 

O Path-relinking é uma técnica de intensificação cuja ideia foi originalmente 

proposta por Glover (1963). A estratégia básica consiste em gerar um caminho entre 

duas soluções, criando novas soluções. Dessa forma, podem-se encontrar melhores 

soluções pela exploração de vizinhanças promissoras. Sendo xs a solução de origem e xt 

a solução de destino, um caminho entre xs e xt leva a uma sequência xs, xs(1), xs(2), ..., 

xs(r) = xt, onde xs(i +1) é obtida a partir de xs(i) por um movimento que introduz no xs(i 

+1) um atributo que reduz, de uma unidade, a distância entre os atributos da origem e 

das soluções de destino. Algumas estratégias para considerar tais situações são: 

 

- Forward: a solução pior dentre as duas soluções envolvidas é a solução origem (xs) e a 

outra é a solução destino (xt).  

 

- Backward: a solução melhor dentre as duas soluções envolvidas é a solução origem 

(xs) e a outra é a solução destino (xt).  

 

- Back and forward: duas trajetórias distintas são exploradas, a primeira usando a 

solução melhor entre xs e xt como origem, e a segunda usando a solução pior como 

origem. 

 

- Mixed: dois caminhos são simultaneamente explorados, o primeiro iniciando com a 

melhor solução, e o segundo iniciando com a pior solução entre xs e xt, até que eles 

encontrem uma solução intermediária equidistante de xs e xt. 
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Apêndice III: Configuração Inicial das Redes 

 

Tabela 1 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_15_1. 

Nó 
Produto A Produt oB Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 100 0 100 0 100 0 100 

N2 0 100 0 100 0 100 0 100 

N3 0 100 0 100 0 100 0 100 

N4 0 50 0 50 0 50 0 50 

N5 0 50 0 50 0 50 0 50 

N6 0 50 0 50 0 50 0 50 

N7 0 50 0 50 0 50 0 50 

N8 0 100 0 100 0 100 0 100 

N9 0 100 0 100 0 100 0 100 

 

Tabela 2 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_09_15_1. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N8 100 20 100 16 100 18 100 13 

N9 100 15 100 22 100 21 100 19 

 

Tabela 3 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_50_1. 

Nó 
Produto A Produt oB Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 400 0 400 0 400 0 400 

N2 0 400 0 400 0 400 0 400 

N3 0 400 0 400 0 400 0 400 

N4 0 200 0 200 0 200 0 200 

N5 0 200 0 200 0 200 0 200 

N6 0 200 0 200 0 200 0 200 

N7 0 200 0 200 0 200 0 200 

N8 0 400 0 400 0 400 0 400 

N9 0 400 0 400 0 400 0 400 

 

Tabela 4 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_09_50_1. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N8 400 3 400 3 400 3 400 3 

N9 400 3 400 3 400 3 400 3 
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Tabela 5 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_09_150_1. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 500 0 500 0 500 0 500 

N2 0 500 0 500 0 500 0 500 

N3 0 500 0 500 0 500 0 500 

N4 0 300 0 300 0 300 0 300 

N5 0 300 0 300 0 300 0 300 

N6 0 300 0 300 0 300 0 300 

N7 0 300 0 300 0 300 0 300 

N8 0 500 0 500 0 500 0 500 

N9 0 500 0 500 0 500 0 500 

 

Tabela 6 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_09_150_1. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N8 500 11 500 12 500 10 500 9 

N9 500 14 500 18 500 20 500 11 

 

Tabela 7 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_15_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 100 0 100 0 100 0 100 

N2 0 100 0 100 0 100 0 100 

N3 0 100 0 100 0 100 0 100 

N4 0 100 0 100 0 100 0 100 

N5 0 50 0 50 0 50 0 50 

N6 0 50 0 50 0 50 0 50 

N7 0 50 0 50 0 50 0 50 

N8 0 50 0 50 0 50 0 50 

N9 0 50 0 50 0 50 0 50 

N10 0 50 0 50 0 50 0 50 

N11 0 100 0 100 0 100 0 100 

N12 0 100 0 100 0 100 0 100 

 

Tabela 8 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_12_15_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 100 20 100 16 100 18 100 13 

N12 100 15 100 22 100 21 100 19 
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Tabela 9 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_50_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 400 0 400 0 400 0 400 

N2 0 400 0 400 0 400 0 400 

N3 0 400 0 400 0 400 0 400 

N4 0 400 0 400 0 400 0 400 

N5 0 200 0 200 0 200 0 200 

N6 0 200 0 200 0 200 0 200 

N7 0 200 0 200 0 200 0 200 

N8 0 200 0 200 0 200 0 200 

N9 0 200 0 200 0 200 0 200 

N10 0 200 0 200 0 200 0 200 

N11 0 400 0 400 0 400 0 400 

N12 0 400 0 400 0 400 0 400 

 

Tabela 10 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_12_50_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 400 3 400 3 400 3 400 3 

N12 400 3 400 3 400 3 400 3 

 

Tabela 11 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_12_150_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 500 0 500 0 500 0 500 

N2 0 500 0 500 0 500 0 500 

N3 0 500 0 500 0 500 0 500 

N4 0 500 0 500 0 500 0 500 

N5 0 300 0 300 0 300 0 300 

N6 0 300 0 300 0 300 0 300 

N7 0 300 0 300 0 300 0 300 

N8 0 300 0 300 0 300 0 300 

N9 0 300 0 300 0 300 0 300 

N10 0 300 0 300 0 300 0 300 

N11 0 500 0 500 0 500 0 500 

N12 0 500 0 500 0 500 0 500 

 

Tabela 12 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_12_150_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 500 11 500 12 500 10 500 9 

N12 500 14 500 18 500 20 500 11 
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Tabela 13 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_15_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 100 0 100 0 100 0 100 

N2 0 100 0 100 0 100 0 100 

N3 0 100 0 100 0 100 0 100 

N4 0 100 0 100 0 100 0 100 

N5 0 50 0 50 0 50 0 50 

N6 0 50 0 50 0 50 0 50 

N7 0 50 0 50 0 50 0 50 

N8 0 50 0 50 0 50 0 50 

N9 0 50 0 50 0 50 0 50 

N10 0 50 0 50 0 50 0 50 

N11 0 100 0 100 0 100 0 100 

N12 0 100 0 100 0 100 0 100 

N13 0 100 0 100 0 100 0 100 

N14 0 100 0 100 0 100 0 100 

 

Tabela 14 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_14_15_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 100 21 100 20 100 20 100 19 

N12 100 20 100 18 100 19 100 18 

N13 100 22 100 22 100 21 100 21 

N14 100 15 100 16 100 16 100 15 

 

Tabela 15 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_50_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 400 0 400 0 400 0 400 

N2 0 400 0 400 0 400 0 400 

N3 0 400 0 400 0 400 0 400 

N4 0 400 0 400 0 400 0 400 

N5 0 200 0 200 0 200 0 200 

N6 0 200 0 200 0 200 0 200 

N7 0 200 0 200 0 200 0 200 

N8 0 200 0 200 0 200 0 200 

N9 0 200 0 200 0 200 0 200 

N10 0 200 0 200 0 200 0 200 

N11 0 400 0 400 0 400 0 400 

N12 0 400 0 400 0 400 0 400 

N13 0 400 0 400 0 400 0 400 

N14 0 400 0 400 0 400 0 400 
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Tabela 16 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_14_50_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 400 3 400 3 400 3 400 3 

N12 400 3 400 3 400 3 400 3 

N13 400 3 400 3 400 3 400 3 

N14 400 3 400 3 400 3 400 3 

 

Tabela 17 - Capacidade mínima e máxima do caso teste Ind_14_150_2. 

Nó 
Produto A Produto B Produto C Produto D 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

N1 0 500 0 500 0 500 0 500 

N2 0 500 0 500 0 500 0 500 

N3 0 500 0 500 0 500 0 500 

N4 0 500 0 500 0 500 0 500 

N5 0 300 0 300 0 300 0 300 

N6 0 300 0 300 0 300 0 300 

N7 0 300 0 300 0 300 0 300 

N8 0 300 0 300 0 300 0 300 

N9 0 300 0 300 0 300 0 300 

N10 0 300 0 300 0 300 0 300 

N11 0 500 0 500 0 500 0 500 

N12 0 500 0 500 0 500 0 500 

N13 0 500 0 500 0 500 0 500 

N14 0 500 0 500 0 500 0 500 

 

Tabela 18 – Número de pacotes demandado e tempo máximo de chegada permitido do 

caso teste Ind_14_150_2. 

Nó 
Produto A Product B Produto C Produto D 

T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem T.Max Dem 

N11 500 21 500 20 500 20 500 21 

N12 500 20 500 18 500 19 500 16 

N13 500 22 500 22 500 21 500 20 

N14 500 15 500 16 500 18 500 19 

 

 


