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RESUMO 
 

 

 

O trabalho em questão aborda o Problema da Programação das Sondas de Produção (PPSP) 

para atender os poços de um campo de petróleo. Embora de difícil resolução, ele é de extrema 

importância econômica, técnica e ambiental. Uma formulação matemática deste problema é 

apresentada, assim como desenvolvida uma abordagem algorítmica. O problema abordado 

pode ser considerado como o de encontrar o melhor escalonamento de atendimento aos poços 

pelas sondas, levando em consideração a minimização da composição dos custos relativos às 

sondas e da perda total da produção de petróleo associada aos poços que estão aguardando por 

atendimento. Tal problema assemelha-se ao Problema de Roteamento de Veículos (PRV), que 

é classificado como pertencente à classe de problemas NP-Difícil. O objetivo da presente 

pesquisa é desenvolver uma abordagem algorítmica para resolver o PPSP, utilizando os 

fundamentos de metaheurísticas como o Algoritmo Memético e o GRASP. Instâncias são 

geradas para a realização dos testes computacionais para análise do desempenho das 

abordagens acima citadas, utilizando dados que se aproximam da realidade. A partir daí, é 

realizada uma comparação de desempenho e qualidade dos resultados obtidos por cada uma 

das técnicas utilizadas. 

 

Palavras-chave: Problema de Roteamento de Veículos, Metaheurística, Algoritmo 

Memético, GRASP, Sondas de Produção, Poços de Petróleo. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work approaches the Scheduling Workover Rigs Problem (SWRP) to maintain the wells 

of an oil field, although difficult to resolve, is extremely important economical, technical and 

environmental. A mathematical formulation of this problem is presented, where an 

algorithmic approach was developed. The problem can be considered to find the best 

scheduling service to the wells by the workover rigs, taking into account the minimization of 

the composition related to the costs of the workover rigs and the total loss of oil suffered by 

the wells. This problem is similar to the Vehicle Routing Problem (VRP), which is classified 

as belonging to the NP-hard class. The goal of this research is to develop an algorithmic 

approach to solve the SWRP, using the fundamentals of metaheuristics like Memetic 

Algorithm and GRASP. Instances are generated for the tests to analyze the computational 

performance of the approaches mentioned above, using data that are close to reality. 

Thereafter, is performed a comparison of performance and quality of the results obtained by 

each one of techniques used. 

 

 

Palavras-chave: Vehicle Routing Problem, Metaheuristic, Memetic Algorithm, GRASP, 

Workover Rigs, Oil Wells. 
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1. Introdução 

 

Este capítulo está organizado em cinco seções, servindo como base introdutória para o 

trabalho. Tais seções descrevem, respectivamente: o objeto de estudo desta pesquisa; os 

procedimentos metodológicos empregados para a solução do problema investigado; a 

motivação; os objetivos e a organização geral deste trabalho. 

 

1.1. Objeto de estudo 

 

O Problema de Roteamento de Veículos (PRV) foi proposto nos anos 1950 por 

Dantzig e Ramser (1959) e desde então vem sendo estudado massivamente a ponto de ser 

referência para a área de otimização combinatória (CORDEAU et al., 2002). O conceito deste 

problema é bastante comum no cotidiano, entre suas aplicações incluem-se a distribuição de 

gás, coleta de lixo, entrega e coleta de encomendas, construção de itinerários de ônibus, 

caminhões, helicópteros, navios, aeronaves, trens, etc. 

O PRV pode ser descrito, conforme Bräysy e Gendreau (2001), como o problema de 

definição do menor custo das rotas de um depósito a um conjunto de clientes distribuídos em 

um plano geográfico. As rotas devem ser definidas para que cada cliente seja visitado somente 

uma única vez por exatamente um único veículo, começando e terminando em um mesmo 

depósito, de forma a não exceder a capacidade do veículo e levando em consideração que 

todas as demandas dos clientes devem ser satisfeitas.  

Existem diversas variações para o PRV, a seguir são exemplificadas algumas delas:  

 Problema de Roteamento de Veículos com Coleta e Entrega (PRVCE): As 

demandas dos clientes necessitam ser transportadas de determinadas posições de 

coleta para outras posições de entrega. O objetivo é encontrar rotas ótimas para uma 

frota dos veículos para visitar as posições de coleta e entrega. 

 Problema de Roteamento de Veículos com Last In First Out: Similar ao PRVCE, 

com a adição da seguinte restrição: em todas as posições de entrega, o produto que 

está sendo entregue deve ser aquele mesmo que foi mais recentemente coletado. 

Este esquema reduz o tempo de carregamento e descarregamento dos veículos. 
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 Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplos Depósitos (PRVMD): 

Similar ao PRV, porém ao invés de apenas um depósito, existem vários.  

 

O objeto de estudo deste trabalho é o Problema de Programação de Sondas de 

Produção (PPSP), que é uma variação do PRVMD aplicada ao contexto das necessidades de 

manutenção dos poços em um campo de petróleo. No Capítulo 2 serão mostradas mais 

detalhadamente as semelhanças e diferenças entre os problemas. 

 

1.2. Procedimentos metodológicos 

 

Conceitualmente, um modelo matemático pode ser apresentado como uma 

representação de um sistema real, o que significa que um modelo deve representar um sistema 

e a forma como ocorrem as modificações no mesmo. 

O uso de modelos ocorre devido à necessidade de uma melhor compreensão da 

realidade, tanto que são utilizados em muitos campos da atividade humana, como: 

Matemática, Economia, Física, Geologia, Química, Biologia, Psicologia, Comunicação, 

Demografia, Astronomia, Engenharia, etc. 

Segundo Goldbarg e Luna (2000), o poder de representatividade é a característica do 

modelo que o torna desejável. O uso de modelos matemáticos proporciona uma melhor 

compreensão da essência dos problemas de otimização, pois neles são representados os 

objetivos que se pretendem alcançar com a resolução do problema, as restrições (limitações) e 

as relações de interdependência existentes entre todos os componentes da situação em estudo. 

Com o desenvolvimento da Teoria da Complexidade Computacional (CAMPELLO; 

MACULAN, 1994), os problemas passaram a ser classificados de acordo com a 

complexidade de seus algoritmos. Aqueles denominados intratáveis são alvo de interesse de 

muitos pesquisadores, inclusive os da área de Otimização Combinatória, pois muitos 

problemas desta área pertencem a esta classe.  

Os problemas ditos intratáveis são aqueles em que não existe algoritmo de 

complexidade polinomial que seja capaz de solucioná-los. O conceito de um problema 

tratável é que tal problema pudesse sempre ser resolvido, para entradas e saídas de tamanho 

razoável. Enquanto isso, um algoritmo de complexidade não polinomial, de algum problema 
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intratável, poderia em certos casos levar séculos para computar dados de entrada e saída de 

tamanhos reduzidos, tornando-o inviável (ROGIA, 1998). 

Um exemplo clássico de problema de otimização combinatória que não apresenta 

solução em tempo polinomial é o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) (BURIOL et al., 

1999), cujo objetivo é fazer um percurso que visite todas as cidades passando uma vez por 

cada uma e retornando ao ponto inicial de partida. Se este problema tiver n cidades, o número 

de soluções viáveis é (n-1)! (onde n = tamanho da instância, que neste caso é o número de 

cidades). Para o caso onde n = 20, têm-se aproximadamente 2 x 10
18

 configurações a serem 

examinadas. Assumindo que 10
9
 percursos por segundo pudessem ser enumerados, um 

computador levaria em torno de 78 anos para estabelecer a rota ótima através da enumeração 

completa, e se n crescer em 1 unidade o tempo passa a ser em torno de 1.642 anos.  

As heurísticas surgiram como métodos de solução mais abrangente para os problemas 

clássicos considerados intratáveis, se tornando assim uma importante área de pesquisa e 

aplicação. Tais procedimentos não garantem achar a solução ótima do problema, porém, em 

muitas ocasiões a alcançam ou proporcionam soluções que estão nas proximidades da mesma. 

Goldbarg e Luna (2000) definem uma heurística como sendo uma técnica que busca alcançar 

uma boa solução utilizando um esforço computacional considerado razoável. 

Historicamente, as heurísticas iniciaram seu desenvolvimento a partir de problemas 

específicos. As primeiras heurísticas relatadas na literatura pretendiam alcançar a solução de 

algum problema em particular e não eram passíveis de serem utilizadas em outros problemas. 

As heurísticas clássicas de roteamento são um bom exemplo disso (GOLDBARG; LUNA, 

2000). Várias estratégias vieram se somar às heurísticas gerando técnicas denominadas de 

metaheurísticas. Segundo Gouvêa (2001), não existe uma formalização para o termo na 

literatura, contudo é cada vez mais aceito no que se refere a uma grande estratégia para o 

desenho de algoritmos heurísticos. 

As pesquisas de grande parte das metaheurísticas têm se caracterizado pela busca de 

modelos inspirados na natureza, onde existe um grande número de exemplos vivos de 

sistemas que podem ser chamados de inteligentes. Por exemplo, o processamento do sistema 

nervoso central e o processo de evolução dos organismos, forneceram inspiração para o 

desenvolvimento de novas metaheurísticas chamadas de redes neurais artificiais e computação 

evolucionária, respectivamente. 
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Este trabalho tem como fundamentação a implementação das metaheurísticas: 

Algoritmo Memético, no Capítulo 4, e Greedy Randomized Adaptive Search Algorithm 

(GRASP), no Capítulo 5. Tais algoritmos serão aplicados para achar a solução do PPSP, 

possibilitando assim a análise da qualidade dos resultados obtidos, tal como o tempo de 

processamento. 

 

1.3. Motivação 

 

 É notável a importância do mercado do petróleo e da grandeza de sua indústria nos 

dias atuais. Além da sua grande utilização como importante fonte de energia, inúmeros bens 

de consumo essenciais ao cotidiano são produzidos a partir da indústria petroquímica. 

Inserido neste contexto, existe a necessidade de redução de custos na produção 

mantendo o alto índice de produtividade, a partir daí é que entra o papel da otimização nos 

processos de produção. E entre estes processos, está o de manutenção dos poços de um campo 

de petróleo, de forma a deixá-los em condições de operar de forma segura e econômica, 

durante todo o seu ciclo de produção. 

A partir disto, foi formulado o Problema de Programação de Sondas de Produção 

(PPSP), que é abordado e explorado neste trabalho.  

 

1.4. Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo geral desenvolver modelos algorítmicos que gerem 

soluções para a programação do atendimento dos poços de petróleo através de sondas. 

Também são visados outros objetivos mais específicos, como: 

 

 Definir o problema. De acordo com Goldbarg e Luna (2000), a definição do 

problema é uma das fases mais importantes do processo e compreende a clara 

percepção do desafio colocado; 

 Fazer a coleta e análise de requisitos que englobam o problema para formular o 

modelo matemático do problema; 

 Formular o modelo matemático do problema através das variáveis de decisão, 

função(s) objetivo(s), restrições; 
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 Construir um Gerador de Instâncias para obter as informações utilizadas como 

dados de entrada para os algoritmos implementados; 

 Implementar um Algoritmo Memético e um GRASP para solucionar o problema; 

 Realizar testes com os algoritmos implementados para as instâncias geradas; 

 Coletar resultados obtidos pelos algoritmos; 

 Comparar e analisar os resultados que foram coletados. 

 

1.5. Contribuições do trabalho 

 

O trabalho proposto aborda uma variação do Problema de Roteamento de Veículos um 

pouco diferentes das demais que são encontradas na literatura. A ideia do problema em 

questão é ser o mais aplicável possível à realidade. Para tornar a abordagem mais completa, o 

trabalho contribui com a proposta de uma modelagem matemática para o PPSP. Além disso, 

são utilizadas diferentes técnicas para a solução da problemática e analisados os resultados 

obtidos com o auxílio de ferramentas estatísticas para uma melhor comparação. 

 

1.6. Organização do trabalho 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 

 Capítulo 2 – trata do Problema de Roteamento de Veículos, definindo o problema em 

si, mencionando variações do mesmo, expondo sua formulação matemática, citando 

uma breve revisão da literatura, etc. Propiciando, desta forma, um melhor 

embasamento teórico a respeito do modelo de problema que originou o PPSP. 

 Capítulo 3 – introduz a funcionalidade das sondas de produção no contexto do 

petróleo e gás e apresenta o problema PPSP. São abordados tópicos referentes à 

importância do problema e à descrição da atividade de sondagem. Além disto, 

apresenta uma formulação do problema, a partir da qual um modelo matemático será 

apresentado. 
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  Capítulo 4 – explica o funcionamento dos Algoritmos Genéticos e Meméticos, tal 

como a história da criação destes, terminologias usadas, áreas de aplicações, etc. 

Também são mostrados detalhes de como foi feita a abordagem do algoritmo utilizado 

para o problema proposto no trabalho. 

 Capítulo 5 – trata sobre a ideia do processo proposto pelo GRASP, além de abordar 

sobre a história da criação dessa técnica, terminologias usadas, áreas de aplicações, 

etc. Também são mostrados detalhes de como foi feita a abordagem do algoritmo 

utilizado para o PPSP. 

 Capítulo 6 – explica como foi definido o valor de alguns parâmetros utilizados no 

trabalho e como foram criadas as instâncias. Também são mostradas as etapas de 

ajuste de parâmetros, assim como os resultados obtidos pelos algoritmos propostos e a 

comparação entre os mesmos.  

 Capítulo 7 – apresenta as conclusões finais acerca do trabalho desenvolvido. 
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2. Problema de Roteamento de Veículos 

 

Neste capítulo será definida a classe de problemas combinatórios denominada de 

Problemas de Roteamento de Veículos (PRV) e uma formulação matemática será sugerida 

para um de seus casos mais comum. Também será vista uma variação do PRV chamada de 

Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplos Depósitos (PRVMD), assim como o 

modelo matemático que o caracteriza. Além disto, serão expostos alguns trabalhos publicados 

que abordam sobre tais problemas. 

 

2.1. Definição do Problema de Roteamento de Veículos 

  

O PRV tem sido estudado com muito interesse nas últimas décadas. O foco no estudo 

desta classe de problemas se deve à necessidade da diminuição de gastos em todo processo, 

que engloba desde a produção de uma mercadoria até sua venda. Um considerável percentual 

do valor da mercadoria que chega aos clientes é proveniente de gastos obtidos através de sua 

distribuição. Em geral, as pesquisas desenvolvidas acerca do PRV têm como objetivo reduzir 

o percentual de gastos com transporte a um nível mais satisfatório, possibilitando reduções de 

preço nos produtos finais.  

O problema pode ser representado na estrutura de um grafo G = (V, E), em que: 

 V – um conjunto de vértices; 

V = {0, 1, ..., n} 

 E – um conjunto de arestas que ligam dois vértices de V.   

E= {(i, j) : i, j ∈ V} 

O vértice i = 0 representa o depósito (origem) e os demais vértices, os clientes. 

Associada a cada vértice cliente existe uma demanda e a cada aresta uma distância, ambas não 

negativas. As demandas são atendidas por uma frota de m veículos, localizados na origem, e 

cada cliente é visitado apenas uma única vez por um único veículo, onde a sua demanda deve 

ser atendida.  

Basicamente, os problemas da classe PRV consistem em definir m rotas (uma para 

cada veículo), saindo do depósito e voltando para este ao final de cada rota, tendo como 

objetivo minimizar a distância total percorrida pelos m veículos e atendendo às seguintes 

restrições: a demanda da rota não deve ultrapassar a capacidade de cada veículo e a distância 
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total de cada rota não deve ultrapassar uma distância máxima pré-estabelecida. Em alguns 

problemas esse número m de veículos é pré-estabelecido e em outros é uma variável do 

problema. Segundo Ball (1995), o PRV é classificado como NP-Difícil. 

 A Figura 1 ilustra um cenário característico para o PRV e uma possível solução para o 

mesmo, onde as bolas representam os clientes, os carros representam os veículos e a casa 

representa o depósito. 

  

  

Figura 1 – Exemplo de problema e solução para o PRV 

 

Uma possível formulação matemática para o PRV é apresentada por Hjorring (1995). 

Nessa formulação consideram-se as seguintes variáveis: 

 

 V – conjunto de vértices (clientes), enumerado por {1, ..., n}, representando os 

clientes e 0 a origem das rotas; 

 E – conjunto de arestas interligando estes vértices; 

 Cij – custo associado a uma aresta, representando o custo de ir do vértice i ao 

vértice j. 

 qj – demanda do cliente j, sendo q0 = 0; 

 Q – capacidade dos veículos; 

 k – quantidade de veículos homogêneos; 

 yij – fluxo que se desloca de um cliente i para o cliente j; 

 xij =       1   se o cliente j é atendido logo após o cliente i; 

       0   caso contrário. 

 

Problema Solução 
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 Assim, tem-se o seguinte modelo: 
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A seguir é dada uma breve explicação dos componentes da modelagem matemática: 

(1) É a função objetivo e requer que se minimize o custo total de viagem; 

(2) Exige que todo cliente seja visitado uma única vez; 

(3) Exige que só se possa partir uma única vez de um cliente; 

(4) Especifica que existem k rotas, fazendo assim, com que todos os veículos sejam 

utilizados; 

(5) Evita a criação de rotas desconexas da origem; 

(6) Estabelece a ligação entre as variáveis xij e yij, assegurando que haverá 

transporte de carga em uma aresta se algum veículo utilizar a mesma; 

(7) Representa a integridade das variáveis de decisão. 

 

Diversas são as variações do PRV, na maioria das vezes, compostas por um grande 

número de restrições, seja de: tempo, distância, composição de frota, limitação de frota, etc. 

Uma das variações mais conhecidas é Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplos 

Depósitos (PRVMD), onde existe mais de um depósito, e cada veículo deve iniciar e finalizar 

sua rota no mesmo depósito (RIBEIRO; SOUMIS, 1994).  
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A Figura 2 ilustra um cenário característico para o PRVMD e uma possível solução 

para o mesmo, onde as bolas representam os clientes, os carros representam os veículos e as 

casas representam os depósitos. 

 

  

Figura 2 – Exemplo de problema e solução para o PRVMD 

 

Uma possível formulação para o problema, segundo Araújo (2007), pode ser definida 

considerando um grafo G = (V, D, E), em que: 

 

 V = (v1, ..., vn} – conjunto de vértices que representam os clientes; 

 D = {d1, ..., dk} – conjunto de vértices que representam os depósitos; 

 E – conjunto de arestas interligando estes vértices; 

 Cij – custo associado a uma aresta, representando o custo de ir do vértice i ao 

vértice j.  

 qj – demanda de um cliente j; 

 rk – número de veículos associados ao depósito k 

 Q – carga máxima comportada pelos veículos homogêneos; 

 yijk – fluxo que se desloca de um cliente i para o cliente j vindo do depósito k; 
 

 xijk =       1   se o cliente j é atendido logo após o cliente i por um veículo 

                              vindo do depósito k; 

        0   caso contrário. 

  

 

 

 

Problema Solução 



22 

Tem-se, então, o seguinte modelo: 
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A seguir, mostra-se uma breve explicação dada aos componentes da modelagem 

matemática: 

(1) É a função objetivo e requer a minimização do custo total de viagem; 

(2/3) Exige que para cada cliente haja exatamente uma entrada e uma saída; 

(4/5)  Trata do número de veículos utilizados por cada depósito, visando que todos os 

veículos sejam utilizados; 

(6) Impede a formação de subrotas; 
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(7/8/9) Exige que as rotas terminem no mesmo depósito que começam; 

(10) Estabelece a ligação entre as variáveis xijk e yijk, exigindo que só haja fluxo em 

uma aresta se esta estiver na solução e assegurando a viabilidade da rota no que 

tange à capacidade dos veículos; 

(11) Representa a integridade das variáveis de decisão. 

 

O PRVMD, dentre os modelos mais populares da literatura, é o que mais se assemelha 

ao PPSP, abordado nesta dissertação. No entanto, todos os modelos de PRVMD existentes se 

diferenciam substancialmente do PPSP. A similaridade entre os mesmos é que ambos 

possuem múltiplas origens e geram um conjunto de rotas. Por outro lado, as diferenças entre o 

PPSP e os demais PRVMD, são tais que: 

 

 O PPSP não gera rotas fechadas, ou seja, os veículos não retornam à sua origem ao 

final do seu escalonamento; 

 O PPSP possui restrições temporais (scheduling), ou seja, existem tempos 

associados pré-definidos, assemelhando-se ao PRVJT (Problema de Roteamento de 

Veículos com Janela de Tempo). 

 

2.2. Trabalhos Propostos para o PRV 

  

Uma revisão sobre diversos métodos de solução para o PRV, bem como a 

apresentação de diferentes variantes do problema é encontrada em Cordeau et al. (2002). 

Nesse trabalho, os procedimentos de solução são classificados em quatro categorias: precisão, 

velocidade, simplicidade e flexibilidade. 

Golden et al. (1998) fazem uma revisão histórica do PRV, apresentando uma 

comparação entre diversas técnicas utilizadas na resolução deste problema. Os autores 

sugerem maneiras de apresentar resultados e parâmetros. Estes ainda recomendam que os 

pesquisadores construam heurísticas capazes de auto-ajustar alguns de seus parâmetros. 
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Laporte e Semet (2001) revisam as heurísticas clássicas apresentadas na literatura para 

o PRV. Eles afirmam que pouco espaço ainda resta para novos melhoramentos na área de 

heurísticas clássicas para o problema, uma vez que as metaheurísticas são capazes de 

encontrar soluções de melhor qualidade. 

Gendreau et al. (2001) realizam uma comparação entre diversas metaheurísticas 

aplicadas ao PRV, chegando à conclusão de que as versões de Busca Tabu são as que 

apresentam os melhores resultados, enquanto as versões de Simulated Annealing e Colônia de 

Formigas usualmente não se mostram competitivas para o problema. 

Toth e Vigo (2002) apresentam um trabalho focado nos métodos exatos que é 

composto por uma revisão dos mais importantes algoritmos de Branch and Bound propostos 

para as versões simétrica e assimétrica do PRV. Os autores afirmaram que ainda há muito 

para ser feito, uma vez que ainda existem instâncias do problema em aberto. 

 

2.3. Trabalhos propostos para o PRVMD 

 

 Uma das primeiras heurísticas para resolver o PRVMD foi proposta por Tillman 

(1969) e usa o critério de economia de Clarke e Wright (1964). Inicialmente, o algoritmo 

associa cada cliente ao depósito que se encontra mais próximo a este, e depois, constrói rotas 

para cada depósito. Estas rotas são gradualmente combinadas usando um critério de economia 

que leva em conta a presença de depósitos diferentes, resultando assim em rotas maiores. Essa 

heurística é apenas construtiva e não possui uma fase posterior de refinamento. 

 Taillard (1998) descreve métodos para resolver problemas de clusterização com 

centróides através da decomposição do problema em partes menores. Apesar dos métodos 

terem sido propostos para a resolução do problema de ρ-medianas, o autor menciona que 

alguns destes métodos podem ser utilizados para o PRVMD. Através de especializações, os 

métodos podem ser usados para fazer a associação de clientes aos depósitos, bem como para 

otimizar os sub-problemas produzidos por esta associação. Porém, o autor não apresenta 

resultados para tais especializações. 

 Tansini et al. (2001) apresentam uma comparação entre vários métodos de associação 

entre clientes e depósitos. Os resultados apresentados apontam que usar métodos exatos para 

resolver o problema de associação é uma boa opção, uma vez que estes apresentam soluções 

de boa qualidade em um tempo computacional viável. 
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 Renaud et al. (1996) propõem uma Busca Tabu composta de uma fase de construção 

inicial, seguida de uma busca local, uma fase de intensificação e uma de diversificação. O 

algoritmo foi testado em diversas instâncias já conhecidas na literatura
1
 que possuem entre 50 

e 460 clientes e entre 2 e 9 depósitos. O algoritmo foi comparado com os trabalhos de Gillett e 

Johnson (1976) e Chao et al. (1993), conseguindo melhores resultados para quase todas as 

instâncias. 

 Nagy e Salhi (2005) abordam o PRV com entrega e coleta de mercadorias, 

apresentando uma breve discussão sobre os modelos existentes para este tipo de problema. Os 

autores apresentam métodos para modificar rotas e mostram como estender suas propostas 

para o PRVMD. Foram apresentados resultados de testes comparativos com outras heurísticas 

da literatura, utilizando tanto um único depósito quanto múltiplos depósitos. 

 Crevier et al. (2007) apresentaram um estudo sobre uma versão do PRVMD na qual os 

veículos podem parar em depósitos intermediários para reabastecimento de carga durante a 

execução das rotas. Uma formulação matemática para o problema é apresentada e um 

algoritmo de Busca Tabu é proposto baseado nas ideias de Cordeau et al. (2002) e Taillard et 

al. (1997). Testes foram feitos para instâncias clássicas e para instâncias criadas 

especificamente para este problema. Resultados mostram uma heurística robusta e que exige 

um tempo computacional aceitável. 

 Laporte et al. (1988) propõem um trabalho que aborda o problema utilizando métodos 

exatos, apresentando um algoritmo baseado em uma formulação com relaxações 

combinatórias. O PRVMD é reduzido a um problema de associação através de uma 

transformação em grafos. Um algoritmo Branch and Bound modificado é então utilizado para 

resolver as inviabilidades geradas para o problema original. 

                                                           
1 Instâncias retiradas dos trabalhos de Gillett (1976), Christofides e Elion (1969) e Chao et al. (1993). 
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3. Sondas de Produção 

 

Este capítulo tem o objetivo de introduzir os conceitos associados à produção de 

petróleo, detalhando as etapas e operações efetuadas nos poços, tal como as dificuldades 

encontradas. As seções a seguir tratam, respectivamente, sobre assuntos como: o histórico do 

petróleo; as atividades das Sondas de Produção; a descrição do Problema de Programação das 

Sondas de Produção (PPSP); a importância do problema abordado nos tempos atuais; revisão 

da literatura para o PPSP; e, a formulação matemática do problema em questão. 

 

3.1. Histórico do Petróleo 

 

O petróleo é um recurso natural conhecido desde a antiguidade, devido a exsudações
2
 

e afloramentos frequentes no Oriente Médio. No Antigo Testamento, é mencionado diversas 

vezes; e, estudos arqueológicos demonstram que foi utilizado há quase 6 mil anos.  

A moderna indústria petrolífera data desde meados do século XIX. Em 1850, na 

Escócia, James Young descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e xisto 

betuminoso, e criou processos de refinação. O primeiro poço moderno foi perfurado no 

Azerbaijão em 1846. O Azerbaijão foi o maior produtor de petróleo no século XIX (no final 

deste século sua produção era superior a 50% da produção mundial). Em 1857, foi perfurado 

o primeiro poço comercial da Romênia. 

O primeiro poço nas Américas foi perfurado no Canadá, em 1858, por James Miller. 

E, em agosto de 1859, o norte-americano Edwin L. Drake perfurou o primeiro poço nos 

Estados Unidos para a procura do petróleo, a uma profundidade de 21 metros, no estado da 

Pensilvânia. O poço revelou-se produtor e a data passou a ser considerada, pelos norte-

americanos, a do nascimento da moderna indústria petrolífera. 

No Brasil, a primeira sondagem foi realizada no município de Bofete no estado de São 

Paulo, entre 1892 e 1896. Ela foi feita por iniciativa de Eugênio Ferreira de Camargo, 

responsável pela primeira perfuração – com profundidade de 488 metros, mas teve como 

resultado apenas água sulfurosa. 

                                                           
2
 Fonte natural de petróleo que ocorre na superfície em função de uma migração a partir de fissuras no 

reservatório em profundidade. 
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O Brasil tem sido considerado uma das grandes promessas para o futuro da produção 

de petróleo no mundo, isto se deve ao fato de que atualmente, foi descoberto o pré-sal, que 

basicamente é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado nas Bacias de 

Santos (SP), Campos (RJ) e Espírito Santo (ES). Estas reservas estão localizadas abaixo da 

camada de sal (que podem ter até 2 quilômetros de espessura). Portanto, se localizam de 5 a 7 

quilômetros abaixo do nível do mar.  

 O processo de perfuração de poços envolve várias etapas e requer conhecimento de 

várias áreas, iniciando com o auxílio da Geologia e Geofísica que investigam a localização de 

reservatórios, fase denominada de exploração. Somente após selecionar possíveis localizações 

de armazenamento do óleo inicia-se a fase de perfuração, que comprova a existência de 

petróleo e analisa a viabilidade financeira da extração do mesmo. 

 Confirmada a existência de poços promissores, tem-se um campo de petróleo. Um 

campo de petróleo, em atividade, requer a manutenção de seus poços periodicamente para 

evitar a diminuição na produção ou até mesmo perda de óleo, o que caracterizariam prejuízo. 

É neste contexto, então, que entram as sondas de produção.  

 

3.2. Atividades das Sondas de Produção 

 

As sondas de produção são equipamentos com características físicas e complexidade 

tecnológica um tanto quanto diversas. São responsáveis por realizar operações de 

Completação e Workover. Estas operações são de extrema importância, pois permitem 

condicionar os poços para a produção. A Figura 3 ilustra uma sonda de produção terrestre e a 

Figura 4 uma sonda de produção marítima. 

  

 

Figura 3 – Sonda de Produção Terrestre 
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Figura 4 – Sonda de Produção Marítima 

 

Após a perfuração de um poço, existe a necessidade de deixá-lo em condições de 

operar, de forma segura e econômica, durante todo o seu ciclo de produção. Completação é o 

conjunto de operações destinadas a equipar o poço para produzir óleo e/ou gás (ou ainda 

injetar fluidos nos reservatórios). 

Segundo Thomas (2001), quando se tratam dos aspectos técnicos e operacionais, deve-

se buscar otimizar a vazão de produção e tornar a Completação a mais permanente possível, 

ou seja, aquela que minimize a necessidade de intervenções futuras para a manutenção do 

poço. 

Levando em consideração que a Completação influencia diretamente em toda a vida 

produtiva do poço e envolve altos custos, faz-se necessário um planejamento criterioso das 

operações e uma análise econômica cuidadosa para evitar perdas dos investimentos. 

Basicamente, pode-se dizer que Completação é o conjunto de operações que sucedem 

a perfuração, possibilitando assim, a colocação de um poço de óleo e/ou gás em produção, 

envolvendo técnicas de isolamento das zonas produtoras e testes de vazão/pressão do poço, 

condicionando-o e equipando-o de forma a deixá-lo em condições adequadas de 

produtividade.  

Inicialmente, na superfície instalam-se os equipamentos que garantem a segurança 

necessária que irão prover acesso ao interior do poço e para a execução das fases seguintes. 

Feito isto, procede a fase de condicionamento do revestimento de produção e a substituição do 

fluido que se encontra no interior do poço por um fluido de Completação. 
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Após concluída a etapa do condicionamento do revestimento de produção, é 

necessário avaliar a qualidade da cimentação. A cimentação é uma etapa de extrema 

importância, uma vez que tem a função primordial de promover vedação hidráulica entre os 

diversos intervalos permeáveis, impedindo a migração de fluidos bem como propiciar o 

suporte mecânico ao revestimento. Caso seja comprovada deficiência na vedação hidráulica, 

correções devem ser feitas. Defeitos na vedação hidráulica podem gerar diversos problemas, 

tais como: produção de fluidos indesejáveis devido à proximidade dos contatos óleo/água ou 

gás/óleo, prejuízo no controle dos reservatórios e operações de estimulação mal sucedidas, 

com possibilidade até mesmo de perda do poço.  

Em seguida, é feito o canhoneio, uma medida de prevenção contra falhas, onde um 

canhão especial desce pelo interior do revestimento e, acionado da superfície, provoca 

perfurações no aço e no cimento, abrindo furos nas zonas portadoras de óleo ou gás e 

permitindo o escoamento desses fluidos para o interior do poço.  

Obtido o acesso às zonas produtoras, é instalada a coluna de produção. As finalidades 

básicas da coluna de produção são: conduzir os fluidos até a superfície, protegendo o 

revestimento contra pressões elevadas e fluidos agressivos; permitir a instalação de 

equipamentos para a elevação artificial; e, possibilitar a circulação de fluidos para o 

amortecimento do poço em futuras intervenções. 

De acordo com o potencial produtor do reservatório, vinculado às propriedades dos 

fluidos do reservatório e às propriedades petrofísicas da rocha, há a necessidade da utilização 

de técnicas de estimulação, tais como: química (acidificação), mecânica (fraturamento 

hidráulico) ou químico-mecânica, para aumentar a produtividade do poço. 

Terminada a etapa de Completação, inicia-se a de produção, onde o petróleo e gás 

natural podem vir à superfície espontaneamente, impelidos pela pressão interna dos gases. 

Ocorrido isto, temos os chamados poços surgentes, a partir daí instala-se um conjunto de 

válvulas conhecido como árvore-de-natal para controlar a produção. Já em casos onde isto 

não ocorre, é necessário usar equipamentos para promover a elevação artificial dos fluidos. O 

bombeio mecânico é feito através do uso de cavalo-de-pau, montado na cabeça do poço, que 

aciona uma bomba colocada no seu interior. Existem ainda os bombeios hidráulicos, 

centrífugos e a injeção de gás, com a mesma finalidade. 
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Durante o ciclo de vida dos poços ativos, existirão momentos em que haverá a 

necessidade da realização de operações que visam manter a produtividade do poço ou até 

mesmo melhorá-la, tais operações compõem o processo de Workover.  Tal processo é 

caracterizado pela ação das sondas de produção, que realizam intervenções para: restaurar 

danos mecânicos causados por falhas na coluna de produção ou revestimento; limpar o 

revestimento do poço; estimular a produção através de técnicas específicas; reduzir a 

produção excessiva de água ou gás; e, alterar a forma pela qual o óleo vem à superfície 

quando a pressão interna fica reduzida. 

As intervenções de Workover nos poços costumam ser classificadas em: 

 Avaliação – intervenção que tem como objetivo diagnosticar as causas da 

baixa produtividade (ou baixa injetividade), ou mesmo avaliar outras zonas que 

não se encontram em produção. 

 Recompletação – visa substituir as zonas que estavam em produção ou 

colocar novas zonas em produção. A recompletação também é realizada 

quando se deseja converter um poço produtor em injetor (água, gás, vapor, 

etc.). 

 Restauração – conjunto de atividades que vistam estabelecer as condições 

normais de fluxo do reservatório para o poço (eliminação de dano de 

formação), eliminar e/ou corrigir falhas mecânicas no revestimento ou 

cimentação, reduzir produção excessiva de gás ou de água. 

 Limpeza – conjunto de atividades executadas no interior do revestimento de 

produção visando limpar o fundo do poço ou substituir os equipamentos de 

sub-superfície, objetivando um maior rendimento. 

 Mudança do método de elevação – quando a vazão está sendo restringida 

devido a um sistema de elevação artificial inadequado ou com defeito, é 

necessário substituí-lo. Normalmente os poços são surgentes durante o período 

inicial de sua vida produtiva, passando a requerer um sistema de elevação 

artificial após algum tempo de produção. 
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 Estimulação – conjunto de atividades que objetiva aumentar o índice de 

produtividade ou injetividade do poço. Os métodos mais utilizados são o 

fraturamento hidráulico e a acidificação, embora este último possa ser 

considerado também como atividade de restauração. 

 Abandono – quando um poço é retirado de operação, este deve ser tamponado, 

de acordo com normas rigorosas que visam minimizar riscos de acidentes e 

danos ao meio ambiente. 

 

3.3. Descrição do Problema de Sondas de Produção 

  

O Problema de Programação das Sondas de Produção (PPSP) consiste, basicamente, 

em um cenário com um campo de petróleo em atividade, ou seja, vários poços extraindo 

petróleo. Dada esta situação, é comum a necessidade da manutenção dos poços em um dado 

momento. Tendo isto em vista, para a abordagem do problema, considera-se que este 

momento é conhecido, ou seja, trata-se de uma informação off-line. 

Então, tem-se um conjunto de sondas disponíveis para o atendimento das necessidades 

dos poços. Todavia, existe um prazo estipulado para o atendimento de todos os poços, prazo 

este conhecido como horizonte de tempo. Entretanto, nem sempre esse conjunto de sondas 

disponíveis será suficiente para atender à demanda de todos os poços. Devido a isto, o 

problema permite a locação de novas sondas para auxiliar nas tarefas. Porém, é importante 

ressaltar que esse aluguel tem um custo, ou seja, antes de alugar uma sonda deve-se pesar 

custos e benefícios. 

Sendo assim, o problema torna-se o de sequenciamento de tarefas, bem semelhante ao 

Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplos Depósitos (PRVMD), contudo, aplicado 

ao contexto do petróleo e gás natural. 

 

3.4. Importância do Problema de Sondas de Produção 

 

O PPSP possui papel fundamental na produção, uma vez que este problema envolve 

além do fator econômico, os fatores técnicos e ambientais. A importância econômica do 

problema é mais fácil de ser avaliada, tendo em vista que o problema está fortemente ligado à 

produção de petróleo, que, por sua vez, em um mundo globalizado significa produção de 
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capital e divisas. Além do mais, o poder de atratividade exercido pelo petróleo estimula a 

aplicação de investimentos. 

Tais investimentos são justificáveis, já que o petróleo é um recurso natural altamente 

valioso e exerce grande importância na economia mundial. Isto se deve ao fato da imensa 

utilização do mesmo, pois, além de produzir combustível e energia, serve como matéria-prima 

para centenas de produtos, entre eles: plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, 

solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos, cosméticos, etc. Com isso, o 

petróleo passou a ser imprescindível às facilidades e comodidades da vida moderna 

(THOMAS, 2001). 

O processo de intervenção de poços utiliza alta tecnologia e processos bastante 

custosos, sendo assim é necessário analisar o grau dos riscos envolvidos para que não ocorram 

acidentes ambientais através de vazamentos de poços, perdas ou até mesmo explosões. Assim, 

é importante considerar o fator ambiental no problema proposto, pois o mesmo, em muitas 

vezes, é responsável por uma visão negativa da imagem da empresa envolvida na exploração 

petrolífera. Isso ocorre principalmente, quando ocorrem falhas técnicas, sendo a de maior 

contundência vazamentos e derrames. 

 É importante ressaltar que também existem outros fatores de riscos presentes na 

atividade de sondagem, tais como a possível perda de um poço devido a danos na estrutura 

interna provocadas pelo tempo, desgastes ou por outros fatores que possam causar destruição.  

O problema proposto neste trabalho, como citado anteriormente, será abordado de 

modo off-line. Portanto, as demandas dos poços são conhecidas dentro de um intervalo de 

tempo e, neste intervalo, os poços estão agendados para receber a intervenção podendo ou não 

ser realizada no prazo definido. 

A função objetivo do problema consiste em obter a melhor solução de atendimento 

dos poços pela frota de sondas, visando minimizar a composição dos fatores perda de petróleo 

pelos poços e o custo associado à utilização das sondas. 
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3.5. Revisão da Literatura para o PPSP 

 

Noronha et al. (2001) apresentam um algoritmo heurístico guloso para um problema 

similar ao PPSP. Este algoritmo constrói soluções utilizando como critério guloso a 

prioridade de cada solicitação, que é definida segundo parâmetros como: vazão dos poços e o 

risco ambiental associado ao serviço.  

Borchardt (2002) aborda o PPSP utilizando algoritmos evolucionários, tendo 

desenvolvido um Algoritmo Genético e um Algoritmo Transgenético. O problema é abordado 

desprezando a distância entre os poços, se tornando similar a um problema de Job Scheduling. 

Utiliza instâncias criadas aleatoriamente e tem por objetivo maximizar a produção de 

petróleo. 

Gouvêa et al. (2002) referem-se a um problema parecido com PPSP, que consiste em 

estabelecer uma programação de trabalho para a operação de uma frota de sondas sobre um 

conjunto de n poços de petróleo. Os custos envolvem montagem e operação das sondas, como 

também sobre a perda de óleo sofrida por um poço desde o momento em que este necessita 

manutenção até o momento em que esta intervenção é realizada. Os autores propõem resolver 

o problema através do emprego de algoritmos evolucionários, dando maior significância aos 

tempos de intervenção em relação aos de deslocamentos. 

Costa e Ferreira Filho (2004; 2005), além de apresentarem um conjunto de instâncias 

para o PPSP baseado em dados reais, propuseram uma formulação matemática para o 

problema. Duas heurísticas construtivas foram propostas pelos autores: a Heurística de 

Máxima Prioridade Tricritério (HMPT) e a Heurística de Montagem Dinâmica (HMD), que 

geram boas soluções para o problema. Um algoritmo GRASP também foi proposto para a 

solução do PPSP com espaços de tempo.  

Costa (2005) implementou um algoritmo GRASP que não obteve um bom 

desempenho quando comparado aos resultados encontrados pelas duas heurísticas 

apresentadas em Costa e Ferreira Filho (2004; 2005). O autor atribui este baixo desempenho 

ao método de busca local empregado. 

Aloise et al. (2006) propuseram uma heurística baseada em Variable Neighborhood 

Search (VNS) para o problema, levando em consideração os custos de transporte das sondas, 

o tempo necessário para cada intervenção e o tempo de deslocamento. Este algoritmo busca, a 

cada iteração, novas vizinhanças para obter melhores soluções. Cada iteração é composta por 

dois procedimentos básicos: perturbação na vizinhança atual e busca local. Soluções iniciais 
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são geradas através de uma heurística construtiva. Foram concebidas 9 definições diferentes 

de vizinhança.   

Alves e Ferreira Filho (2006) apresentaram um Algoritmo Genético para o PPSP. 

Neste algoritmo, um cromossomo é representado por um vetor de números inteiros que 

indicam poços que necessitam de intervenção. A função de aptidão de um cromossomo é 

definida como a perda de vazão gerada pela solução factível correspondente. Para o operador 

de cruzamento foi utilizado o Order Uniform Crossover e, para operador de mutação, a troca 

aleatória de dois poços. Este algoritmo apresentou, em alguns casos, resultados melhores que 

os encontrados por Costa e Ferreira Filho (2004; 2005). 

Neves (2007) realizou uma abordagem para o PPSP propondo um algoritmo GRASP 

tradicional, um GRASP + MA (Memória Adaptativa), uma Busca Tabu e uma Iterated Local 

Search (ILS). Foram utilizadas 10 instâncias geradas pelo próprio autor. Os algoritmos que 

obtiveram melhores resultados foram o GRASP + MA e o ILS. 

Oliveira (2007) apresentaram um Scatter Search para as instâncias propostas por 

Costa e Ferreira Filho (2004; 2005). Os autores desenvolveram 7 versões do método para o 

PPSP. 

Douro e Lorenzoni (2009) propuseram um Algoritmo Genético, que cria a solução 

inicial usando um método similar ao proposto por Alves e Ferreira Filho (2006) para distribuir 

os poços a serem atendidos pelas sondas. Como operador de cruzamento, foi utilizado o 

Single Point. Para o operador de mutação, os autores utilizaram 3 técnicas: o cruzamento 

assexuado, a mutação por inversão e a troca aleatória de dois poços. Eles ainda apresentaram 

uma estratégia baseada na troca de 2 poços (2-Opt) para melhorar as soluções obtidas. 

Pacheco et al. (2009) propõem uma heurística Bubble Swap. Esta heurística é rápida, 

porém em alguns casos as soluções não são boas. Pacheco et al. (2010) apresentam um 

GRASP com Path Relinking para o PPSP. 

 

3.6. Formulação e Modelagem Matemática do Problema 

 

De modo geral, o problema consiste em um cenário onde existem:  
 

 Um conjunto P com p poços {P1, P2, ... , Pp} 

 Um conjunto SD de sondas disponíveis com sd sondas {SD1, SD2, ... , SDsd} 

 Um conjunto SA de sondas alugadas com sa sondas {SA1, SA2, ... , SAsa} 
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O propósito é alocar as sondas para atenderem às demandas dos poços de modo não 

preemptivo, ou seja, uma vez que uma sonda esteja alocada em um poço, deverá permanecer 

até o término da intervenção, sem interrupções. Tem-se como objetivo minimizar o custo 

operacional e a perda de óleo nos intervalos entre o momento em que o poço aguarda pela 

manutenção e o término da intervenção realizada pela sonda neste poço. 

Para cada poço estão associados: 
 

 Qi – momento em que um poço i necessita de manutenção; 

 Vi – vazão de produção de petróleo (por hora) de um poço i; 

 Di – duração da manutenção de uma sonda realizada no poço i. 
 

Para cada sonda estão associados: 

 CAj – custo de aluguel da sonda j; 

 COj – custo de operação (por hora) da sonda j; 

 TOj – tempo total de operação da sonda j; 

 TSj – tipo da sonda j (disponível ou alugada). 

 

As variáveis CAj e COj estão diretamente ligadas a TSj, ou seja, vão ter valores 

diferentes de acordo com o tipo da sonda: disponível ou alugada. Assim, tem-se que: 

 

CAj =         0    se TSj = disponível 

       400.000    se TSj = alugada 

 

Em que CAj corresponde ao preço do aluguel de uma sonda, quando necessário, ou 

seja, todas as sondas que forem alugadas irão possuir o mesmo valor de aluguel. 

 

COj =         1.100   se TSj = disponível 

        800   se TSj = alugada 

Tendo que COj representa os custo de operação das sondas por hora, e seu valor pode 

variar de acordo com o tipo da sonda. 

TOj = ) *( i

k

j i Dx
Pi Ak


 

    j ∈ SD 
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Desta forma, a variável TOj é capaz de mensurar o tempo total de operação que foi 

realizado pela sonda j, o qual irá influenciar diretamente no valor da função objetivo. 

É importante deixar claro que todos os poços precisam ser atendidos pelas sondas. 

Caso as sondas já tenham terminado o serviço em um poço e estejam disponíveis, poderão ser 

alocadas para atender outros poços. Desta forma, tem-se que cada sonda poderá efetuar a 

atendimentos {A1, A2, ... , Aa}. 

 Para a modelagem do problema utilizam-se as seguintes variáveis de decisão: 

 

 Variável binária de decisão para sondas disponíveis: 

 

k

j ix  =        1   se o poço i sofre sondagem no k-ésimo atendimento da sonda j 

     0  em caso contrário 

 i ∈ P, j ∈ SD e k ∈ A 

 

 Variável binária de decisão para sondas alugadas: 

 

k

j iy  =        1   se o poço i sofre sondagem no k-ésimo atendimento da sonda j 

     0  em caso contrário 

 i ∈ P, j ∈ SA e k ∈ A 

 

 Variável que indica o tempo de início da sondagem: 

k

j it  = o tempo de início da sondagem no poço i no k-ésimo atendimento da sonda j 

 i ∈ P, j ∈ SD, j ∈ SA e k ∈ A 

  

Vale ressaltar que para o problema abordado, a distância entre os poços é levada em 

consideração, ou seja, o esforço dos deslocamentos das sondas é analisado e influencia 

diretamente na qualidade do resultado. Então, temos: 

j id  = distância entre os poços i e j 
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 O problema tem como propósito minimizar a composição de perda de petróleo e custo 

do processo obtido no sequenciamento de atividades proposto como solução. Sendo assim, tal 

problema possui a seguinte função objetivo: 

 

    
    


SAwSAwSDjSASD

COTOCACOTOPyPx )*()*(Min ww wjj

P i  w Ak 

k

 wi

k

 wi

P i  j Ak 

k

j i

k

j i     (1) 

 i ∈ P, j ∈ SD, w ∈ SA e k ∈ A 

   

Na equação (1), 
k

j iP  é a perda de óleo em um poço i no k-ésimo atendimento da sonda 

j. Considera-se que um poço encerra sua produção a partir do momento que requisita a 

manutenção. O valor da perda pode ser obtido pelo seguinte cálculo: 

 

 

k

j iP  =        Vi * (
k

j it  - Qi)   se 
k

j it  > Qi     (2) 

               0    caso contrário 

  i ∈ P, j ∈ SD   SA e k ∈ A 

  

Agora, então, é colocada a restrição que garante que cada poço seja atendido uma 

única vez e que todos os poços sofram intervenção: 

 

 
   


SDj Pi SAw Pi

yx 1k

 wi

k

j i      k ∈ A   (3) 

 

É importante notar que os tempos de início dos atendimentos realizados por uma 

sonda estão diretamente relacionados. A equação a seguir mostra como é calculado o tempo 

de início para as demais atividades. E também serve como restrição, garantindo que uma 

sonda não atenda mais de um poço simultaneamente, já que é feita uma vinculação entre o 

tempo do próximo atendimento baseado no atendimento anterior. 

 

          (
k

j it  + Di) + (
1 k 

j w

x * di w)   se TSj = disponível 

1  k

j w

t  =            em que i ≠ w,  i, w ∈ P, j ∈ SD e k ∈ A    (4) 

                               (
k

j it  + Di) + (
1 k 

j w

y * di w)   se TSj = alugada 

        em que i ≠ w,  i, w ∈ P, j ∈ SA e k ∈ A 
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 A restrição seguinte define a quantidade de sondas disponíveis para o atendimento dos 

poços. 

sdx
Pi

k

ji 


       j ∈ SD e k ∈ A    (5) 

Todas as atividades das sondas de produção devem atender a um horizonte de tempo, 

ou seja, existe um limite de tempo para a conclusão das atividades de sondagem, representado 

na restrição a seguir pela variável tempo: 

 

 



Pi

k

j i

k

j i tempoDtx i     j ∈ SD e k ∈ A   (6) 

 



Pi

k

 wi

k

 wi tempoDty i    w ∈ SA e k ∈ A   (7) 

O prazo definido para a liberação do poço não poderá ser violado, logo a sonda 

somente poderá intervir no poço Pi a partir do momento no qual ele fica liberado para sofrer a 

sondagem. 

k

j it  ≥ Qi      i ∈ P, j ∈ SD  SA e k ∈ A (8) 

Restrições de não-negatividade (9) e integridade (10 e 11) das variáveis. 

k

j it  ≥ 1       i ∈ P, j ∈ SD   SA e k ∈ A (9) 

k

j ix ∈ {0, 1}      i ∈ P, j ∈ SD e k ∈ A  (10) 

k

 wiy ∈ {0, 1}      i ∈ P, w ∈ SA e k ∈ A  (11) 
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4. Algoritmos Genéticos e Meméticos 

 

 O capítulo 4 abordas as particularidades dos Algoritmos Genéticos e Meméticos, 

envolvendo a história destas metaheurísticas, as definições, as aplicações, as ideias dos 

algoritmos e como esses algoritmos serão utilizados no trabalho proposto. 

 

4.1. Introdução 

 

Algoritmos Genéticos (AG’s) são métodos de busca estocástica que simulam os 

mecanismos da evolução natural das espécies, compreendendo processos da genética das 

populações e da sobrevivência e adaptação dos indivíduos. 
Na primeira etapa do processo, os AG’s geram um conjunto inicial de soluções 

possíveis aleatoriamente, denominadas como “população”. Cada indivíduo desta população, 

intuitivamente denominado “cromossomo”, constitui uma possível representação completa de 

solução para o problema. O cromossomo é um vetor, cujas características ou “genes” podem 

ser codificados através de representação binária ou real, dentre outras. Os cromossomos 

tendem a evoluir gradativamente através de sucessivas iterações, produzindo novas gerações 

de indivíduos mais aptos ou capazes em termos da função aptidão. 

Durante cada geração, os cromossomos são avaliados através da função objetivo e/ou 

de aptidão. Uma nova geração é formada pelo processo de “seleção”. Pa r a  um prob lem a 

de  max imização ,  o s cromossomos com altos valores da função objetivo têm elevada 

probabilidade de serem preservados para a próxima geração. Já para o de minimização, os 

cromossomos com baixos valores da função de aptidão serão os preservados. 

A base para a formulação desse algoritmo são as ideias de Darwin sobre adaptação, 

seleção natural, sobrevivência dos mais aptos, evolução e origem das espécies. Apresentadas 

em 1859, após regressar de uma viagem pelo mundo afora, a teoria de Darwin sobre a 

evolução através da variação casual e seleção natural foi apresentada em um livro de título 

“On the Origin of Species”, onde ele relata suas análises e conclusões finais sobre o assunto. 

Algoritmos Genéticos são classificados como pertencentes à Computação 

Evolucionária (CE), que é a área da Ciência da Computação que desenvolve técnicas 

inspiradas na analogia dos princípios da evolução biológica para solucionar problemas 

considerados intratáveis.  
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4.2. Definição 

 

Segundo Goldbarg e Luna (2000), a ideia básica do algoritmo genético é mostrada na 

Figura 5. As definições necessárias para um melhor entendimento são dadas nas subseções 

que seguem. 

 

Figura 5 – Meta-Algoritmo Genético 

 

4.2.1. Cromossomo 

 

 Representa um indivíduo na população ou uma estrutura de solução candidata para o 

problema. São os elementos que compõem uma população. 

 

4.2.2. População 

 

A população nos AG’s deve ser considerada em dois níveis: fenótipo e genótipo. 

O fenótipo de cada indivíduo representa a estrutura do cromossomo decodificado. Qualquer 

estrutura conveniente pode ser utilizada para codificar o fenótipo em genótipo 

(ROTHLAUF, 2005). Já o genótipo representa a estrutura do cromossomo codificado. Na 

maior parte dos casos, os genótipos são construídos através de sequências binárias ou reais, 

o que tem como inspiração as sequências genéticas contidas em cromossomos biológicos 

(GOLDBERG, 1989). 

 

Meta-Algoritmo Genético 
Início 
  Gerar uma população inicial 
  Avaliar a fitness dos indivíduos da população 
  Repetir 
       Início 
             Selecionar um conjunto de pais na população 
             Cruzar os pais de modo que se reproduzam 
             Avaliar a fitness dos filhos gerados 

             Substituir os filhos julgados inadequados 

       Fim 

  Até que um critério de parada seja atendido 

Fim 
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4.2.3. Gene 

 

Divisão conceitual ou bloco funcional de um cromossomo, capaz de codificar uma 

característica, ou seja, uma variável do problema. 

 

4.2.4. Alelo 

Característica ou valor numérico que representa um gene, representada pelos possíveis 

valores de uma variável do problema. Como exemplo, um cromossomo que utiliza 

codificação binária, possui em cada posição (locus) dois possíveis alelos: 0 e 1. 

 

4.2.5. Avaliação da Função Fitness 

 

Todos os indivíduos da população são avaliados através da função objetivo que 

define o problema. Os valores da função objetivo calculados são utilizados para atribuição da 

fitness. Dá-se aos indivíduos mais fortes, maior chance de sobreviver e consequentemente 

gerar descendentes. A melhoria da população é consequência da repetida seleção dos 

indivíduos mais aptos, que têm maiores chances de produzir bons descendentes (FONSECA, 

1995). 

 

4.2.6. Seleção 

 

 Geralmente realizada de forma estocástica. O método mais utilizado é a roleta 

estocástica (GOLDBERG, 1989). Este método consiste em uma sequência de eventos de 

seleção independentes, onde a probabilidade de o indivíduo ser selecionado é proporcional 

à sua fitness, assim são realizadas n seleções independentes. Como a roleta estocástica 

provoca polarizações na seleção, Baker (1987) propôs um método de seleção chamado 

amostragem universal estocástica. Neste método, a área de cada seção da roleta referente a 

cada indivíduo também é proporcional à sua fitness, a diferença em relação é que nesta 

técnica é realizada uma única seleção, com uma roleta composta por n ponteiros 

igualmente espaçados. O Torneio ( HANCOCK, 1994), é outro método utilizado para 

seleção nos AG’s, onde para cada passo da seleção são extraídos dois ou mais indivíduos da 

população e o melhor deles é selecionado. 
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4.2.7. Cruzamento 

 

No cruzamento, os genótipos de dois indivíduos “pais” são combinados para a 

criação de dois novos indivíduos “filhos”. Espera-se que estes indivíduos tragam 

informações herdadas dos pais. Os operadores genéticos devem ter a preocupação com as 

redundâncias e perdas das informações que podem resultar das permutações feitas pelo 

operador utilizado. Alguns esquemas foram desenvolvidos para evitar as soluções inviáveis, 

tais como o Operador OX (Order Crossover) (DAVIS, 1991), o Operador PMX (Partially 

Mapped Crossover) (GOLDBERG, 1989) e o Operador CX (Cycle Crossover) 

(GOLDBERG, 1989). 

 

4.2.8. Mutação 

 

Na mutação, o genótipo de cada indivíduo é modificado conforme alguma regra 

probabilística. Como normalmente apenas uma pequena parte do genótipo é modificada, 

pequenas modificações no fenótipo são geradas. Assim, o indivíduo resultante herda a maior 

parte das características do pai. 

 

4.2.9. Critério de parada 

 

Alguns critérios para análise de convergência dos AG’s podem ser citados: 

 

 Obtenção do ótimo conhecido; 

 Estabilização do valor da função objetivo; 

 Execução de um número pré-determinado de gerações, iterações ou 

avaliações de função objetivo. 

 

4.3. Aplicações dos Algoritmos Genéticos 

 

Os principais atrativos dos Algoritmos Genéticos reconhecidos na literatura técnica 

são: a independência do domínio, a não linearidade, a robustez, a facilidade de modificação e 

a sua natureza paralela. Os AG’s trabalham sobre a codificação do problema, de tal forma 

que é possível elaborar um programa computacional geral para resolver muitos problemas de 

otimização.  
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De acordo com Ichihara (1998), não existe um consenso rigoroso sobre o campo de 

aplicabilidade dos Algoritmos Genéticos e o seu uso é interessante para um determinado 

problema se: 

 o espaço a ser pesquisado for grande, ou seja, com um grande número de 

soluções possíveis, é impossível pesquisá-lo exaustivamente até que seja 

encontrado um ponto ótimo global; 

 o espaço é formado por uma simples colina lisa, um algoritmo gradiente-

ascendente é mais eficiente que um algoritmo genético; 

 o espaço de pesquisa não for bem entendido, em caso contrário, os métodos de 

pesquisa que usam heurísticas de domínio específico podem ser utilizadas com 

a mesma desenvoltura de um algoritmo genético; 

 o usuário deve ficar satisfeito com uma boa solução e ser beneficiado pela 

rapidez com que esta solução é encontrada, já que os AG’s podem ou não 

encontrar um ótimo global. 

 

Há uma vasta aplicação dos Algoritmos Genéticos, tanto para problemas clássicos da 

literatura: coloração em grafos (FLEURENT; FERLAND, 1994; RIBEIRO FILHO, 1996; 

LORENA; FURTADO, 1998), caixeiro viajante (ZUBEN, 2000; POTVIN, 1996; BURIOL 

et al. 1999), problemas de sequenciamento (HUSBANDS; MILL, 1994; MENDES, 1999; 

SHI, 1997; YAMADA; NAKANO, 1996), como para problemas de ordem prática. 

A seguir são exemplificados alguns trabalhos publicados que se utilizam de AG’s: 

 Santos e Cunha (2000) propuseram um trabalho associado à realidade virtual para 

determinar a posição da cabine de controle em plataformas de perfuração de poços de 

petróleo. 

 Komosinski et al. (1998) apresentaram algumas considerações teóricas sobre o 

processo de aprendizagem, onde os AG’s seriam utilizados como uma ferramenta 

para compreensão da modelagem de problemas. O sistema funcionaria como um 

instrumento de aprendizagem, a partir do qual um estudante modela um problema e 

avalia a qualidade da solução gerada pelo sistema. Se a solução gerada não for 

satisfatória, cabe ao estudante analisar a modelagem fornecida do problema ao 

sistema. 
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 Ichihara (1998) propõe um método de solução híbrido baseado em regras de 

prioridade e AG para o problema da programação de projetos com restrição de 

recursos na construção de edifícios dotados de múltiplos pavimentos-tipo. O modelo 

se propõe a minimizar os desvios mensais entre os recursos monetários disponíveis e 

as despesas, bem como promover a continuidade do trabalho nas atividades 

repetitivas. 

 Rebello e Hamcher (2000) propõem uma metodologia para resolver o problema que 

envolve o recolhimento da correspondência de 39 agências de correios do Rio de 

Janeiro para a agência central. Foi implementado um algoritmo composto de duas 

fases que se alternam: a primeira fase (AG de zoneamento) busca separar as agências 

em grupos; na segunda fase (AG de roteamento) são geradas rotas de distância 

mínima entre as agências que estão em um determinado grupo. 

 Smiderle (2001) também apresenta um algoritmo de duas fases para determinação do 

caminho mais curto no trabalho de leitura dos medidores de contas de água. Na 

primeira fase dá-se à formação dos subgrupos de atendimento para cada leiturista, na 

fase seguinte determina-se o roteamento em cada subgrupo. 

 Guyaguler e Home (2000) desenvolveram um AG-híbrido para determinar a 

localização dos poços de petróleo num reservatório. 

 

4.4. Algoritmos Meméticos 

 

Metaheurística que, assim com os Algoritmos Genéticos, pertence à classe dos 

algoritmos populacionais. Os Algoritmos Meméticos têm sido amplamente estudados e 

aplicados a vários problemas de otimização encontrados na literatura. Uma ampla lista de 

aplicações pode ser encontrada em Moscato e Cotta (2003).  

O termo “Algoritmo Memético” foi introduzido por Moscato (1989) para descrever 

um processo evolutivo que tinha a busca local como parte decisiva na evolução. Esta busca 

pode ser caracterizada como sendo um refinamento local dentro de um espaço de busca, de 

modo que um agente possa ter seu nível de adaptação aumentado após passar por uma etapa 

de refinamento. 
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Segundo Moscato e Cotta (2003), a ideia básica que sustenta os Algoritmos 

Meméticos é a combinação de conceitos e estratégias de diferentes metaheurísticas, como a 

busca baseada em populações (como nos demais algoritmos evolutivos) e as técnicas de busca 

local, com a intenção de unir as vantagens das mesmas. Conforme Moscato e Norman (1992), 

a ideia principal é explorar a vizinhança das soluções obtidas por um algoritmo genético e 

caminhar em busca do ótimo local (para cada solução) antes de continuar o processo. 

O nome “memético”, derivado do termo “meme”, idealizado por Richard Dawkins, foi 

definido por Radcliffe e Surry (1994), como sendo uma unidade de informação, que se 

reproduz durante um processo argumentativo e de transmissão de conhecimento. 

Todas as etapas dos Algoritmos Genéticos, como os operadores de seleção, 

recombinação e mutação estão presentes nos Algoritmos Meméticos. A diferenciação entre 

essas duas classes de algoritmos ocorre pela inclusão de uma etapa de otimização dos agentes, 

através da adição de operadores de busca local independentes, que particularizam o 

aprendizado para cada agente. 

Enquanto o algoritmo genético é baseado na evolução biológica dos indivíduos, o 

algoritmo memético é baseado na evolução cultural dos mesmos. Deve-se ressaltar que esse 

processo não se limita simplesmente a transmitir a informação inalterada: ela também é 

processada e aumentada, pela comunicação com os outros agentes. 

Uma diferença marcante entre genes e memes está no processo de transmissão aos 

seus descendentes. Quando o meme é transmitido, ele será adaptado pela entidade que o 

recebe, com base no seu conhecimento e para melhor atender às suas necessidades. Quanto 

aos genes, no processo de evolução, eles são transmitidos de tal maneira que o descendente 

gerado vai herdar muitas habilidades e características presentes em seus progenitores. Deste 

modo, os Algoritmos Genéticos são inspirados na tentativa de emulação computacional da 

evolução biológica, enquanto os Algoritmos Meméticos tentam fazer o mesmo em relação à 

evolução cultural. 

Na evolução cultural, a informação envolvida está nos memes, de modo que as 

alterações surgem pela combinação, criação e reorganização das representações mentais, 

sejam conscientes ou não, e pela possível ineficácia dos mecanismos de transmissão de 

informação. A replicação ocorre quando estas representações são transformadas em ações 

passíveis de imitação ou expressas através de alguma linguagem. A incorporação desta nova 

informação por parte de algum indivíduo certamente alterará a pressão seletiva e a influência 

vinculada às limitações impostas pelo ambiente àquele indivíduo. 
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Conforme Merz e Freisleben (1999), em um ambiente que emprega Algoritmo 

Memético, os operadores de recombinação e mutação agem como estratégias de 

diversificação. Os agentes da população podem estar localizados em uma região do espaço de 

busca contendo um ótimo local, chamada base de atração. Utilizando a informação contida na 

população, novos pontos de partida podem ser descobertos após o operador local. Os 

operadores de recombinação e mutação podem gerar agentes que estejam localizados em 

bases de atração de ótimos locais ainda não explorados, de modo que um novo pico 

(maximização) ou vale (minimização) possa ser alcançado. A ideia básica do Algoritmo 

Memético é mostrada na Figura 6. 

Figura 6 – Meta-Algoritmo Memético 

 

Segundo Krasnogor (2002), deve-se ter uma atenção considerável em Algoritmos 

Meméticos para estabelecer o equilíbrio certo entre o trabalho realizado pelos operadores 

genéticos e o trabalho executado pelo operador de busca local. O ideal seria que os dois 

grupos definidos de operadores pudessem trabalhar em cooperação para encontrar a melhor 

solução. A realização de uma busca local muito intensa, por exemplo, pode levar as soluções 

para um local do espaço de busca de onde os operadores de recombinação ou mutação não 

consigam escapar (ótimos locais), deixando de explorar outras regiões e deixando de 

encontrar soluções mais próximas do ótimo global. 

Para a solução dos Problemas de Programação de Sondas de Produção, este trabalho 

propôs, também, a implementação de um Algoritmo Memético. 

 

 

Meta-Algoritmo Memético 
Início 
  Gerar uma população inicial 
  Avaliar a fitness dos indivíduos da população 
  Repetir 
       Início 
             Selecionar um conjunto de pais na população 
             Cruzar os pais de modo que se reproduzam 
             Avaliar a fitness dos filhos gerados 

             Substituir os filhos julgados inadequados 

  Realizar busca local 

       Fim 

  Até que um critério de parada seja atendido 

Fim 
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4.5. Descrição do Algoritmo Memético aplicado ao PPSP 

 

 Nesta seção serão descritos detalhes de como foram implementadas algumas etapas 

do Algoritmo Memético utilizado no trabalho, tal como: a representação de um indivíduo; a 

avaliação da fitness do mesmo; a geração do indivíduo inicial; a reprodução dos indivíduos; o 

tipo de substituição utilizado; a mutação; e, as buscas locais. A Figura 7 dá uma breve ideia 

de como foi estruturada a implementação do Algoritmo Memético aplicado ao PPSP. 

Figura 7 – Meta-Algoritmo Memético aplicado ao PPSP 

 

4.5.1. Representação de um Indivíduo 

 

Um indivíduo é basicamente composto por uma lista contendo todas as sondas e cada 

uma destas sondas possui uma lista de poços a serem atendidos. Ou seja, o cromossomo não 

tem tamanho fixo, uma vez que o número de sondas de um problema é variável, já que existe 

a possibilidade de se alugarem novas sondas. Cada sonda é iniciada em um poço; caso seja 

uma sonda disponível, este poço é definido na instância, caso esta sonda seja alugada, a 

posição inicial é o poço onde a mesma foi locada. Observa-se que cada poço só pode ser 

atendido exclusivamente por uma sonda, ou seja, não pode haver repetições. A Figura 8 

exemplifica a estrutura de um indivíduo, onde: 

 

 S representa a sonda e o número ao lado representa o número da sonda; 

 P representa o poço e o número ao lado representa o número do poço; 

 

Meta-Algoritmo Memético aplicado ao PPSP 
Início 
  Gerar uma população inicial 
  Avaliar a fitness dos indivíduos da população 
  Para i = 1, ..., NUM_ITERACOES faça 
      Selecionar um conjunto de pais na população 
      Cruzar os pais de modo que se reproduzam 
      Avaliar a fitness dos filhos gerados 

      Substituir os filhos julgados inadequados 

      Realizar mutação 

      Realizar busca local 

  Fim_para 

Fim 

 



48 

  

Figura 8 – Representação de um indivíduo 

 

O indivíduo mostrado na Figura 8 pode ser lido da seguinte maneira: S1 P8 P7 P4 S2 

P6 P2 S3 P1 P10 S4 P3 P5 S5 P9. Isto significa que a Sonda 1 (S1) atenderá os Poços 8, 7 e 4 

(P8, P7 e P4) nesta ordem, assim é possível entender quais serão as atividades realizadas pelas 

demais sondas. 

 

4.5.2. Avaliação da Fitness de um Indivíduo 

 

A avaliação da fitness (também chamada de grau de aptidão) de um indivíduo é dada 

pela análise da perda de óleo de cada poço somada ao custo associado ao trabalho da sonda 

responsável por dar manutenção a este poço. 

A perda de óleo de um poço pode ser calculada pela Equação (2) mostrada na seção 

3.6 e depende das variáveis: vazão de óleo do poço, momento em que um poço necessita de 

sondagem e momento em que se inicia a sondagem neste poço. Já o custo do atendimento de 

uma sonda é dado pela Equação (3) mostrada na seção 3.6 e necessita das variáveis: custo de 

operação (por hora) da sonda e a duração da intervenção da sonda no poço (em horas). 

Desta forma, para cada poço atendido por uma sonda, temos uma perda de óleo e um 

custo operacional para o atendimento do poço. A Figura 9 mostra um exemplo de como é 

avaliada a fitness de um indivíduo. 
 

                         

Figura 9 – Representação da fitness de um indivíduo 
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 Na Figura 9, considera-se que P é a variável responsável por armazenar a perda de 

óleo de um poço e a letra C o custo do atendimento realizado pela sonda àquele poço. Então, 

a aptidão de um indivíduo nada mais é do que o somatório de todas estas perdas e custos. 

 

4.5.3. Geração do Indivíduo Inicial 

 

Esta etapa utiliza-se de um processo semi-guloso para a criação de um indivíduo. A 

Figura 10 mostra um meta-algoritmo deste processo seguido da explicação dos passos do 

algoritmo para um melhor entendimento. 

Figura 10 – Meta-Algoritmo da Geração de um Indivíduo 

Meta-Algoritmo da Geração de um Indivíduo 
1.     Início 
2.       Cria conjunto P* contendo todos os poços  
3.       Repita 
4.          Para i = 1, ... N  sondas disponíveis faça 
5.             Criar conjunto POCOS_APTOS para a Sonda i 
6.             Criar conjunto POCOS_INAPTOS para a Sonda i 
7.             Se POCOS_APTOS ≠ Ø 

8.                   poço_atual ← método_roleta1 (POCOS_APTOS) 
9.                   Aloca poço_atual à Sonda i e remove o poço de P* 
10.           Fim_se 
11.           Senão 

12.                  poço_atual ← método_roleta2 (POCOS_INAPTOS) 
13.                  Aloca poço_atual à Sonda i e remove o poço de P* 
14.           Fim_se 
15.         Fim_Para 
16.    Até que todas as sondas disponíveis não possam mais atender 
17.    Se P* ≠ Ø 
18.         Repita 
19.             Alugar uma nova sonda 
20.             Repita 
21.                  Criar conjunto POCOS_APTOS para a sonda alugada 
22.                  Criar conjunto POCOS_INAPTOS para a sonda alugada 
23.                  Se POCOS_APTOS ≠ Ø 

24.                      poço_atual ← método_roleta1 (POCOS_APTOS) 
25.                      Aloca poço_atual à sonda alugada e remove o poço de P* 
26.                 Fim_se 
27.                 Senão 

28.                      poço_atual ← método_roleta2 (POCOS_INAPTOS) 
29.                      Aloca poço_atual à sonda alugada e remove o poço de P* 
30.                 Fim_se 
31.             Até que a sonda alugada não possa mais atender 
32.         Até que todos os poços sejam atendidos 
33.    Fim_se 
34.  Fim 
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Uma descrição do algoritmo visto na Figura 10 pode ser a seguinte: 

 A linha 2 mostra que o conjunto P* contém, inicialmente, todos os poços do 

problema; 

 Da linha 4 até a linha 15 mostra-se o processo de distribuição dos poços a 

serem alocados para o atendimento das sondas disponíveis, onde a cada 

iteração uma sonda disponível diferente participa do processo de seleção dos 

poços; 

 A linha 5 cria o conjunto POCOS_APTOS, composto de poços que podem ser 

atendidos. Ou seja, este conjunto será composto de poços em que após o 

deslocamento da sonda até o poço, o mesmo já esteja precisando de 

manutenção. Vale salientar que a distância usada é medida considerando a 

quantidade de horas necessárias para o deslocamento realizado. Esta distância 

é calculada a partir da posição de origem e o suposto destino para qual a sonda 

se deslocaria; 

 A linha 6 cria o conjunto POCOS_INAPTOS, que possuirá os poços que não se 

enquadraram no conjunto POCOS_APTOS. Ou seja, este conjunto irá conter 

todos os poços que ainda não estão necessitando de manutenção; 

 As linhas 8 e 24 utilizam um método da roleta para selecionar um elemento do 

conjunto POCOS_APTOS. Esta roleta leva em consideração priorizar a menor 

perda de óleo do poço somada ao custo do atendimento ao mesmo. Desta 

forma, os elementos com menor valores de perda e custo têm a maior 

probabilidade de serem escolhidos; 

 As linhas 12 e 28 vão utilizar o método da roleta para o conjunto 

POCOS_INAPTOS quando o conjunto POCOS_APTOS for vazio. Porém, 

nesta roleta, o parâmetro avaliado é a ociosidade, quanto menor a ociosidade 

mais chance o poço tem de ser escolhido, uma vez que não é interessante que 

sondas fiquem ociosas; 

 As linhas 9, 13, 25 e 29 atualizam a alocação dos poços a serem atendidos 

pelas sondas, assim como também atualizam o conjunto P* removendo o poço 

que foi atendido e deixando apenas os poços que ainda precisam de 

atendimento; 
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 Se após o término da linha 16 o conjunto P* estiver vazio, significa que todos 

os poços foram atendidos apenas pelas sondas disponíveis. Caso contrário, 

haverá a necessidade de alugar novas sondas até que todos os poços sejam 

atendidos; 

 Basicamente, da linha 18 até a linha 32, repete-se o processo de alugar uma 

sonda e distribuir poços a serem atendidos por estas. Utiliza-se o mesmo 

processo de distribuição que foi usado para as sondas disponíveis.  Quando 

todos os poços forem atendidos, então, o algoritmo pode parar. 

 

4.5.4. Reprodução dos Indivíduos 

 

A reprodução é uma das etapas do algoritmo de maior importância, pois nesta fase é 

que são misturados os materiais genéticos de cada cromossomo, ou seja, há a combinação de 

trechos de duas soluções, onde essas soluções que se combinam são denominadas de pais. 

As seleções dos pais PaiA e PaiB são feitas através do método da roleta, que dará 

maior probabilidade para a escolha de indivíduos que possuam a menor aptidão, ou seja, mais 

aptos. A partir daí são sorteadas uma sonda de cada um dos pais (PaiA e PaiB), também a 

partir do método da roleta, mas neste caso a roleta dará prioridade para as sondas com maior 

perda de óleo e custos associados.  

Então, nestas sondas que foram selecionadas é que serão aplicadas as combinações de 

informações dos indivíduos. A Figura 11 mostra um exemplo que, dados dois pais que foram 

selecionados em uma população, seleciona-se também uma sonda de cada um deles. 

 

 

Figura 11 – Exemplo de seleção de sondas em indivíduos para a reprodução 
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Como já citado anteriormente, cada sonda é responsável por dar atendimento a um 

grupo de poços, sendo assim cada uma das sondas selecionadas (a sonda S2 do PaiA e a sonda 

S5 do PaiB) possui um conjunto de poços associados, como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Conjunto de poços associados às sondas selecionadas para reprodução 

 

A Figura 12 mostra que para o PaiA a sonda S2 atende, respectivamente, aos poços P3 

P1 P7 P5. Já a sonda S5 do PaiB atende aos poços P9 P2 P4. A partir desta situação é que 

haverá troca de informação entre os pais, realocando a ordem de atendimento e os poços a 

serem atendidos por cada sonda. 

Em seguida, então, é a etapa onde haverá a reconfiguração da ordem de atendimento 

dos poços em cada sonda. Este processo consiste, basicamente, em unir todos os poços em um 

único grupo, que será ordenado a partir da informação que define o momento em que os poços 

devem ser atendidos. A partir daí, os poços são realocados para as sondas em ordem 

sequencial. Ou seja, para o conjunto ordenado, os poços de índices ímpares serão atendidos 

pela sonda do PaiA (S2), enquanto os de índice pares serão atendidos pela sonda do PaiB 

(S5). A Figura 13 exemplifica este processo. 

 

 

Figura 13 – Distribuição sequencial dos poços a serem atendidos pelas sondas 
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Após a realocação do atendimento das sondas aos poços, é necessário atualizar os 

valores das variáveis relativas às sondas (perda, custo, tempo, etc.), uma vez que existe a 

relação de dependência das informações de acordo com a ordem dos poços que foram 

atendidos, e esta ordem foi alterada. A Figura 14 mostra como ficou o estado final da 

distribuição dos poços realizada na etapa da reprodução. 

 

 

Figura 14 – Estado final pós-distribuição dos poços na etapa de reprodução 

 

É interessante notar na Figura 14 que após as trocas que foram realizadas, para o PaiA 

a sonda S2 passou a atender aos poços P3 P2 P1 P5. Já a sonda S5 do PaiB agora atende aos 

poços P7 P4 P9.  

O produto final da reprodução é a criação de dois novos filhos (FilhoA e FilhoB), onde 

o FilhoA possui basicamente a mesma estrutura que o PaiA, mudando apenas a ordem de 

atendimento dos poços da sonda selecionada (no exemplo dado seria a sonda S2) e o FilhoB 

seria uma cópia do PaiB, mudando também apenas a sequência de poços da sonda escolhida 

(no exemplo dado seria a sonda S5). A Figura 15 exemplifica este cenário final do processo 

de reprodução. 
 

 

Figura 15 – Cenário final após o processo de reprodução 
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Vale ressaltar que o método de reprodução proposto também verifica casos em que os 

indivíduos que foram gerados possuem repetições e ausências de poços. Nesse caso, são 

mantidos os poços adquiridos na reprodução e substituídos aqueles que já estavam na solução. 

 

4.5.5. Substituição 

 

Os filhos gerados na reprodução devem ser analisados e comparados aos indivíduos da 

população, para desta forma julgar se os mesmos estão aptos a fazer parte deste grupo. O 

processo de substituição utilizado no trabalho proposto segue o raciocínio do elitismo, onde 

apenas os indivíduos mais aptos permanecem na população. 

A grande diferença é que, cada filho é comparado com todos os outros indivíduos da 

população, a partir daí é criado um conjunto com todos os indivíduos que tenham um grau de 

aptidão pior do que o filho criado. Em seguida, é sorteado um indivíduo pelo método da 

roleta, priorizando os indivíduos com maior aptidão. Feito isto, então, este filho é integrado à 

população e o indivíduo sorteado é descartado da mesma. 

 

4.5.6. Mutação 

 

A mutação utilizada no trabalho proposto consiste em um processo de recombinação 

dos poços de uma sonda de um indivíduo, na tentativa de melhoria da fitness do mesmo. 

Basicamente seleciona-se um indivíduo da população utilizando o método da roleta, que dá 

mais chance aos indivíduos com pior grau de aptidão, na tentativa de melhorá-los. 

A partir daí, seleciona-se também pelo método da roleta uma sonda deste indivíduo. 

Vale ressaltar que as sondas com maior perda de óleo e custos de operação têm maior 

probabilidade de ser sorteadas.  

Então, o processo de mutação é realizado analisando todas as possíveis combinações 

na ordem de atendimento dos poços desta sonda, feitas todas essas recombinações seleciona-

se a melhor configuração encontrada, que se tornará o novo indivíduo gerado. 
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4.5.7. Busca Local 2-swap 

 

A busca local é uma etapa de intensificação proposta no trabalho que funciona da 

seguinte forma: um indivíduo é selecionado a partir do método da roleta, funcionando de 

forma a dar prioridade a indivíduos com pior aptidão. Em seguida, são selecionadas duas 

sondas SONDA_1 e SONDA_2, do indivíduo selecionado, a partir do método da roleta que dá 

mais chances a sondas com maior perda de óleo e custos associados, para tentar melhorar o 

desempenho destas sondas. 

O processo de busca local 2-swap nada mais é do que a recombinação de todos os 

poços do indivíduo sorteado que estão sendo atendidos pelas sondas SONDA_1 e SONDA_2, 

guardando sempre a melhor configuração encontrada. A Figura 16 exemplifica tal processo, 

mostrando todas as possíveis recombinações dos poços. 
 

 

Figura 16 – Possibilidades de recombinações para a busca local 2-swap 

  

 A ideia básica desta busca local é alocar um poço que está sendo atendido pela 

SONDA_1 passe a sofrer intervenção da SONDA_2 e um poço que sofre manutenção da 

SONDA_2 passa a ser atendido pela SONDA_1. Isto é feito para todos os pares de poços de 

cada sonda. 

 

4.5.8. Busca Local 3-swap 

 

A busca local 3-swap basicamente realiza o mesmo processo que é feito na 2-swap, a 

diferença é que ao invés de selecionar duas sondas, são selecionadas três. Ou seja, um 

indivíduo é sorteado a partir da roleta, dando prioridade a indivíduos com pior aptidão. Feito 

isto, são selecionadas três sondas SONDA_1, SONDA_2 e SONDA_3, deste indivíduo, 

utilizando também a roleta com prioridade a sondas com maior perda de óleo e custos 

associados. 
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Neste cenário existe a possibilidade de recombinação dos poços de três sondas, o que 

torna o processo mais custoso computacionalmente, porém, viabiliza o encontro de uma 

possível melhor configuração para o indivíduo. A Figura 17 ilustra todos os possíveis casos 

de recombinação existente entre os poços das sondas SONDA_1, SONDA_2 e SONDA_3. 

 

 

Figura 17 – Possibilidades de recombinações para a busca local 3-swap 

 

 A ideia básica desta busca local é alocar um poço que está sendo atendido pela 

SONDA_1 passe a sofrer intervenção da SONDA_2, um poço que sofre manutenção da 

SONDA_2 passa a ser atendido pela SONDA_3 e um poço que está sofrendo intervenção pela 

SONDA_3 passa a ter sua manutenção realizada pela SONDA_1. Isto é feito para todos os 

pares de poços de cada sonda nesta sequência que foi definida (SONDA_1 → SONDA_2, 

SONDA2 → SONDA_3, SONDA_3 → SONDA_1). 

 

4.5.9. Busca Local Híbrida  

 

É um processo utilizado no trabalho que consiste na variação da busca local utilizada, 

ou seja, a cada iteração do algoritmo, metade das buscas locais realizadas serão do tipo 2-

swap e a outra metade 3-swap.  Por exemplo, se em uma interação serão realizadas buscas 

locais em 50 indivíduos, então 25 serão do tipo 2-swap e 25 serão do tipo 3-swap. 

Esta hibridização é bastante interessante, já que nem sempre uma troca tão suave 

como a 2-swap consegue achar resultados tão promissores. Também, é importante observar 

que esta técnica não se torna tão custosa computacionalmente quanto o 3-swap puro, o que 

reduz o tempo de processamento. 
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5. GRASP 

 

Neste capítulo será explicada a ideia do funcionamento da metaheurística GRASP, 

desde a história desta metaheurística, definições, aplicações e como foi a abordagem utilizada 

no trabalho proposto. 

 

5.1. Introdução 

 

 A metaheurística GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure), proposta 

por Feo e Resende (1995), é um processo do tipo multi-start para obter soluções aproximadas, 

eventualmente ótimas, para problemas de otimização combinatória.  

Segundo Tavares et al. (2006), é uma ferramenta bastante adequada para 

implementação em processadores paralelos e surgiu procurando conciliar a simplicidade de 

ideias das heurísticas míopes ou gulosas. 

O algoritmo utiliza o número de iterações como critério de parada. Suas iterações 

consistem, basicamente, de duas fases: uma de construção e outra de busca local. A primeira 

fase tem como objetivo gerar uma solução viável para o problema proposto. Esta solução é 

construída iterativamente elemento a elemento e posteriormente, na fase de busca local, é 

aprimorada com buscas nas suas vizinhanças até que um ótimo local seja encontrado. Ao final 

da execução, temos como resultado a melhor solução encontrada ao longo de todas as 

iterações do GRASP. 

O GRASP é um algoritmo comumente aplicado a problemas de otimização 

combinatória. Como diversos métodos construtivos, a aplicação do GRASP consiste em criar 

uma solução inicial e depois efetuar uma busca local para melhorar a qualidade da solução. 

Seu diferencial para outros métodos está na geração desta solução inicial, baseada nas três 

primeiras iniciais de sua sigla em inglês: gulosa (Greedy), aleatória (Randomized) e adaptativa 

(Adaptive). 
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5.2. Definição 

 

 Um pseudocódigo do GRASP, para um problema de minimização, é ilustrado na 

Figura 18. 

Figura 18 – Meta-Algoritmo GRASP 

 

O algoritmo mostrado na Figura 18 pode ser interpretado da seguinte maneira: 

inicialmente se define a melhor solução e a função objetivo; realiza-se a leitura dos dados do 

problema; em seguida, o algoritmo entra em um laço que irá se repetir por um número k de 

iterações;  em cada iteração existe a fase da construção das soluções; seguida da fase de busca 

local; e, a verificação da melhor solução encontrada até o dado momento. 

A cada iteração da fase de construção, o conjunto de elementos candidatos é formado 

por todos os elementos que ainda não foram incorporados à solução parcial em construção e 

que não inviabilizam a solução caso venham a ser incorporados. A escolha do próximo 

elemento a ser incorporado é determinada pela avaliação de todos os elementos candidatos de 

acordo com uma função gulosa. Esta função avalia os benefícios ganhos com a inserção deste 

elemento na solução em construção (custo incremental). A avaliação dos elementos, segundo 

esta função, leva à criação de uma Lista Restrita de Candidatos (LRC) formada por um 

subconjunto dos melhores candidatos, isto é, aqueles cuja incorporação à solução parcial 

corrente resulta nos menores custos incrementais (aspecto guloso do algoritmo). O elemento a 

ser incorporado à solução parcial é selecionado aleatoriamente dentre aqueles da LRC 

(aspecto probabilístico do algoritmo). Uma vez que o elemento selecionado foi incorporado à 

solução parcial, a lista de candidatos é atualizada e os custos incrementais são reavaliados 

(aspecto adaptativo do algoritmo) (ROSSETI, 2003).  

Meta-Algoritmo GRASP 
Início   

   
Fim 
 
 
 
 
 
 

Fim 
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De acordo com Resende e Ribeiro (2003), existem duas estratégias utilizadas para 

construir a LRC:  

 

 pelo número de elementos (percentual do tamanho da lista de candidatos): 

utilizada nesta dissertação, os elementos candidatos são ordenados de forma 

decrescente de benefício segundo a função de avaliação f e os p primeiros elementos 

são incluídos na LRC. O valor de p é definido de acordo com a seguinte equação: 

p = 1 + α (λ - 1) 

Considerando que λ é número total de candidatos e α é um parâmetro que tem valor 

definido no intervalo [0, 1]. Note que, se α = 0 um algoritmo totalmente guloso é 

executado, já que só é possível à escolha de um único elemento a ser inserido na 

solução. Por outro lado, se α = 1, a lista conterá todos os possíveis candidatos, o que 

resultará em um algoritmo completamente aleatório. 

  

 

 pela qualidade dos elementos: considera-se um problema de minimização e emin o 

candidato de menor incremento para a solução parcial de acordo com a função f e emax, 

o de maior incremento dentre todos os elementos candidatos. Os elementos candidatos 

de LRC serão formados por aqueles cujo valor retornado pela função f estiver no 

intervalo definido a seguir: 

[emin, (1- α)(emax - emin) + emin] 

Assim como para a primeira estratégia, α é um valor compreendido no intervalo [0, 1]. 

Para α = 1, estará sendo assumido um algoritmo completamente guloso, já que 

somente os elementos de menor incremento emin podem ser inseridos na solução. Já 

quando α = 0, a lista conterá todos os possíveis candidatos, o que resultará em um 

algoritmo totalmente aleatório. 

 

Para o GRASP, assim como para muitos métodos construtivos, a solução gerada pela 

fase de construção não representa necessariamente um ótimo local, no que diz respeito a 

definições de vizinhança simples. Sendo assim, é sempre vantajoso aplicar uma busca local na 

tentativa de melhorar a solução inicial. A busca local trabalha de um modo iterativo, 

substituindo sucessivamente a solução atual por uma solução melhor que pertença à 

vizinhança. 
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Existem duas maneiras de implementar a busca local, são elas:  

 

 Melhor alteração (Best improving): toda a vizinhança da solução é percorrida e 

somente a melhor alteração é feita. 

  Primeira melhora (First improving): a primeira alteração que proporcionar melhora é 

executada, atualizando-se a solução semente e a partir desta, uma nova vizinhança é 

formada.  

 

Inúmeras são as modificações propostas para o GRASP, com a tentativa de melhorar e 

aperfeiçoar as soluções obtidas por esta metaheurística. Um procedimento que foi utilizado no 

trabalho para aprimorar ainda mais os resultados obtidos pelo GRASP aplicado ao PPSP foi a 

utilização do Path Relinking. 

 

5.2.1. Path Relinking 

 

O procedimento de Path Relinking foi proposto por Glover (1996) e foi criado 

originalmente para os métodos de Busca Tabu (Tabu Search) como uma estratégia de 

intensificação, que explora trajetórias que conectam soluções de boa qualidade obtidas pela 

heurística. Na busca por melhores soluções, caminhos no espaço de soluções são gerados 

partindo de uma ou mais soluções e levando a outras soluções de boa qualidade. Isto é 

alcançado selecionando-se movimentos que introduzam atributos das soluções alvo na 

solução base. Esta técnica pode ser vista como uma estratégia que busca incorporar atributos 

das soluções de boa qualidade, favorecendo a seleção de movimentos que os contenham 

(ROSSETI, 2003). 

A ideia desta técnica consiste em analisar todas as soluções intermediárias entre duas 

soluções de boa qualidade, procurando, com isso, encontrar uma terceira que seja melhor que 

as soluções base e alvo. Neste processo cria-se o conjunto elite, composto pelas p melhores 

soluções, tais que estas sejam distintas entre si. 

O algoritmo computa a diferença simétrica entre soluções base e alvo, resultando no 

conjunto de movimentos que devem ser aplicados à solução base para alcançar a solução alvo. 

Partindo da solução base, o melhor movimento ainda não executado é aplicado à mesma, até 

que a solução alvo seja atingida. A melhor solução intermediária encontrada ao longo desta 

trajetória é considerada como candidata à inserção no conjunto elite e a melhor solução 

globalmente já encontrada é atualizada se for o caso. 
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A Figura 19 ilustra os passos do processo do Path Relinking. 

 

 

Figura 19 – Etapas do Path Relinking 

 

Basicamente, as etapas que são mostradas na Figura 19 correspondem às decisões 

tomadas pelo procedimento Path Relinking de forma a selecionar as melhores soluções 

intermediárias ao longo do caminho da transformação da solução base em solução alvo. 

 

5.3. Aplicações do GRASP 

 

A metaheurística GRASP é comumente usada para resolver problemas da área de 

otimização, o que torna esta área de estudo bastante ampla. É uma ferramenta muito utilizada 

em trabalhos para problemas clássicos da literatura: problema do carteiro chinês 

(CORBÉRAN et al., 2002); caixeiro viajante (RESENDE; RESENDE, 1999); quadrático de 

alocação (LI et al., 1994); árvore geradora mínima (SOUZA et al., 2003); árvore de Steiner 

(MARTINS et al., 1999); entre outros. 

A seguir são exemplificados trabalhos publicados que se utilizam do GRASP para 

solução dos problemas abordados: 

 Arguello et al. (1997) propuseram um algoritmo GRASP responsável por reconstruir 

as rotas das aeronaves, em resposta à suspensão e atrasos verificados ao decorrer do 

dia. O objetivo é minimizar o custo de realocação das aeronaves para vôos tendo em 

vista os recursos disponíveis e as restrições do sistema. 
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 Binato et al. (2001) apresentou um GRASP que teria a finalidade de tratar o problema 

de planejamento da expansão de redes de transmissões. O objetivo do trabalho é 

minimizar o corte de carga necessário para eliminar todas as violações operacionais. A 

fase da busca local é baseada na troca de circuitos. 

 Krasnogor et al. (1998) publicaram um trabalho que utiliza-se do GRASP para 

resolver o problema de desdobramento de proteínas especiais, um problema 

importante na biologia computacional. O objetivo é prever, a partir da sequência 

molecular de uma dada estrutura da proteína, como seria a estrutura da mesma em 3 

dimensões. 

 Milidíu et al. (2001) definiram um GRASP para o transporte de derivados de petróleo 

em oleodutos. A função objetivo é obtida com uma simples soma do custo do volume 

total do produto. A estrutura de vizinhança da busca local é definida por pequenas 

perturbações da solução atual. 

 Cooke et al. (2002) aplicaram o GRASP para resolver o problema de minimizar o 

custo da transferência de chamadas entre transceptores, ou seja, dispositivos móveis. 

 

5.4. Descrição do GRASP aplicado ao PPSP 

 

Nesta seção serão descritos detalhes de como foram implementadas algumas etapas do 

Algoritmo GRASP utilizado nesse trabalho, tais como: a geração da solução inicial; a busca 

local utilizada; e, também, uma ideia adaptativa que foi implementada para o GRASP. A 

Figura 20 dá uma breve ideia de como foi estruturada a implementação do Algoritmo GRASP 

aplicado ao PPSP. 

Figura 20 – Meta-Algoritmo GRASP aplicado ao PPSP 

Meta-Algoritmo GRASP aplicado ao PPSP 
Início 

  Gerar um conjunto de soluções3 
  Avaliar a aptidão das soluções 
  Para i = 1, ..., NUM_ITERACOES faça 
      Gerar uma nova solução 
      Avaliar a aptidão da solução gerada 

      Realizar busca local 

      Remove a pior solução existente 

  Fim_para 

Fim 
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5.4.1. Geração da Solução Inicial 

 

 O algoritmo de geração da solução inicial utilizado no GRASP proposto neste trabalho 

utiliza um processo similar ao que é usado na geração do indivíduo inicial para o Algoritmo 

Memético (ver seção 4.5.3). 

 A grande diferença, porém, está no tamanho dos conjuntos POCOS_APTOS e 

POCOS_INAPTOS, pois se utilizou a ideia da Lista Restrita de Candidatos (LRC). Ou seja, 

estes conjuntos possuirão tamanhos limitados a partir do número de elementos definidos por 

esta LRC. 

 A criação da LRC aplicada a este trabalho foi baseada na primeira estratégia básica 

citada na seção 5.2, ou seja, o número de elementos que irão compor os conjuntos 

POCOS_APTOS e POCOS_INAPTOS vai ser definido pela seguinte fórmula: 

 

p = 1 + α (λ - 1) 

 

 Em que p é o número de elementos, λ é o número total de candidatos e α é um 

parâmetro que tem valores definidos no intervalo [0, 1]. Vale salientar que, se α = 0, o 

algoritmo será totalmente guloso e se α = 1, o algoritmo será completamente aleatório. 

 

5.4.2. Busca Local 

 

 O método de busca local utilizado foi o Path Relinking que foi explicado na seção 

5.2.1, visando explorar o espaço de soluções utilizando uma estratégia de intensificação para 

explorar trajetórias que conectam soluções de boa qualidade. 

 Para o PPSP, a adaptação do Path Relinking é feita da seguinte forma: seleciona-se 

uma solução base e uma solução alvo (melhor solução do conjunto de soluções), ilustradas na 

Figura 21.  

 

 

Figura 21 – Exemplo de solução alvo e solução base usadas no Path Relinking 
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 Para um melhor entendimento do processo é interessante observar o meta-algoritmo 

que é mostrado na Figura 22. 

Figura 22 – Meta-Algoritmo do Path Relinking aplicado ao PPSP 

 

O algoritmo é implementado considerando as seguintes características: na linha 3, a 

variável NUM_ITERACOES possui um valor correspondente à quantidade de poços 

atendidos pela sonda que, entre todas, realiza mais atendimentos; na linha 9, a função 

REALOCA_POCOS tem por finalidade reestruturar a parte da solução que não foi herdada da 

solução alvo se baseando na organização de atendimento dos poços sofridos pela solução 

base; da linha 10 até a linha 12 define que caso alguma das soluções intermediárias 

encontradas seja melhor que a solução alvo, então, depois de encerrado o processo de Path 

Relinking, esta solução se tornará a nova solução alvo para as próximas utilizações do Path 

Relinking.  

 

5.4.3. GRASP Reativo 

 

Para o trabalho foi proposta a ideia de que o fator α, que define o tipo de solução a ser 

gerada (α = 0 → algoritmo guloso, α = 1 → algoritmo aleatório) fosse reativo. Ou seja, para 

cada solução que irá compor o conjunto de soluções, são geradas 4 soluções utilizando α 

variando entre: 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8. Onde apenas a melhor dentre estas soluções irá compor o 

conjunto de soluções. Desta forma, será gerado um conjunto composto de n soluções com o 

fator α heterogêneo, como ilustrado no meta-algoritmo mostrado da Figura 24. 

 

Meta-Algoritmo do Path Relinking aplicado ao PPSP 
1.      Início 
2.         SOL_INTERMEDIARIA = Ø 
3.         Para i = 1, ..., NUM_ITERACOES faça 
4.             Para j = 1, ..., i faça 
5.                Se (SOL_ALVO[j] != Ø) então 
6.          SOL_INTERMEDIARIA[j] = SOL_ALVO[j] 
7.                Fim_se 
8.             Fim_para 
9.             REALOCA_POCOS (SOL_INTERMEDIARIA, SOL_BASE) 
10.     Se SOL_INTERMEDIARIA < SOL_ALVO então 

11.         MELHOR_SOLUCAO ← SOL_INTERMEDIARIA 
12.     Fim_se 
13.       Fim_para 
14.    Fim 
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Figura 23 – Criação do conjunto de soluções para o GRASP Reativo 

 

Então, criado o conjunto de soluções, em cada iteração do GRASP é gerada uma nova 

solução. A definição do α que será utilizado para gerar tal solução é feita a partir de sorteio 

utilizando o método da roleta. Onde esta roleta irá funcionar dando prioridade para o α que 

tiver mais soluções que estejam compondo o conjunto de soluções. 

 

Meta-Algoritmo para a criação do conjunto de soluções para o GRASP Adaptativo 
Início 
  Para i = 1, ..., TAM_CONJUNTO_SOLUCOES faça 

      Alfa02 ← geraSolucao (0.2) 

      Alfa04 ← geraSolucao (0.4) 

      Alfa06 ← geraSolucao (0.6) 

      Alfa08 ← geraSolucao (0.8) 

      MelhorSolucao ← retornaMelhorSolucao (Alfa02, Alfa04, Alfa06, Alfa08) 

      Insere MelhorSolucao no conjunto de soluções 

  Fim_para 

Fim 
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6. Resultados Computacionais 

 

 O capítulo 6 trata de explicitar detalhes sobre os experimentos computacionais 

realizados, tais como: o processo de criação das instâncias e como elas estão dispostas; o ajuste 

de parâmetros utilizados para o Algoritmo Memético; os resultados obtidos pelo Algoritmo 

Memético; o ajuste de parâmetros utilizados para o Algoritmo GRASP; os resultados obtidos 

pelo GRASP; e, a comparação dos resultados obtidos pelo Algoritmo Memético e pelo 

GRASP. Todos os experimentos computacionais utilizaram máquinas com processador i3 

Core 2ª geração (2.10 GHz), com 4 GB de memória, as implementações foram feitas em C++, 

o compilador foi o Dev-C++ e o sistema operacional foi o Windows 7 (64 bits). 

 

6.1. Instâncias 

 

 Para a realização dos experimentos computacionais foram geradas 30 instâncias. O 

processo de criação não é completamente aleatório, uma vez que os dados utilizados são 

baseados em valores que apenas se aproximam dos que são aplicados à realidade do 

problema. A seguir serão descritos como foram definidos os valores das variáveis que irão 

compor as instâncias: 

 Distância entre os poços – varia entre 3 e 15 dias de viagem, são contabilizados na 

unidade de tempo horas; 

 Momento que os poços necessitam de manutenção – foram criados 3 padrões para 

definição dos valores desta variável, sendo eles: 

o Padrão 1 – divide o horizonte de tempo em 3 partes, colocando 40% dos poços 

no intervalo 0 – 1440, 20% no intervalo 1440 – 2880 e 40% no intervalo 2880 

– 4320. A Figura 24 ilustra este padrão. 

 

 

Figura 24 – Padrão 1 de distribuição do tempo de manutenção dos poços 

 

o Padrão 2 – divide o horizonte de tempo em 6 partes, colocando 20% dos poços 

no intervalo 0 – 1440, 20% no intervalo 720 – 2160, 20% no intervalo 1440 – 

2880, 20% no intervalo 2160 – 3600 e 20% no intervalo 2880 – 4320. A 

Figura 25 ilustra este padrão. 
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Figura 25 – Padrão 2 de distribuição do tempo de manutenção dos poços 

 

o Padrão 3 – divide o horizonte de tempo em 8 partes, colocando 15% dos poços 

no intervalo 0 – 1080, 10% no intervalo 540 – 1620, 20% no intervalo 1080 – 

2160, 10% no intervalo 1620 – 2700, 20% no intervalo 2160 – 3240, 10% no 

intervalo 2700 – 3780 e 15% no intervalo 3240 – 4320. A Figura 26 ilustra este 

padrão. 

 

 

Figura 26 – Padrão 3 de distribuição do tempo de manutenção dos poços 

 

 Litros por barril – é considerado que um barril possui 160 litros de petróleo; 

 Vazão – varia entre 4 e 12 barris de petróleo por hora; 

 Duração da intervenção – possui seu valor entre 7 e 60, é contabilizada na unidade de 

tempo horas; 

 Custo do aluguel de uma sonda – 400.000 unidades de custo; 

 Custo operacional das sondas – sondas disponíveis custam 1.100 unidades de custo 

por hora, enquanto as sondas alugadas custam 800 unidades de custo por hora; 

 Horizonte de tempo – foi definido um período de 6 meses para a realização de todas as 

tarefas, tempo este mensurado na unidade de tempo horas (4.320 horas). 

 

As instâncias geradas foram as seguintes: 

 

 S5P30T1  S5P30T2  S5P30T3 

 S10P60T1  S10P60T2  S10P60T3 

 S15P90T1  S15P90T2  S15P90T3 
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 S20P120T1  S20P120T2  S20P120T3 

 S25P150T1  S25P150T2  S25P150T3 

 S30P180T1  S30P180T2  S30P180T3 

 S35P210T1  S35P210T2  S35P210T3 

 S40P240T1  S40P240T2  S40P240T3 

 S45P270T1  S45P270T2  S45P270T3 

 S50P300T1  S50P300T2  S50P300T3 

 

O nome da instância se dá da seguinte forma: o número após o S indica a quantidade de 

sondas disponíveis; o número após o P indica a quantidade de poços a serem atendidos e o 

número após o T indica o padrão utilizado para a definição do momento em que os poços 

necessitam de manutenção (se após o T vier o número 1, a instância segue o exemplo 

mostrado na Figura 24, se for o número 2 baseia-se no o padrão ilustrado na Figura 25 e se o 

número for 3 reproduz o cenário da Figura 26).  

Por exemplo, para a instância S10P60T1, temos 10 sondas disponíveis, 60 poços para 

serem atendidos e o padrão utilizado para a distribuição dos tempos em que os poços 

necessitam de atendimento é o de tipo 1. 

A criação de instâncias se deu necessária porque o problema abordado possui um modelo 

matemático diferente dos problemas para os quais são disponibilizadas instâncias, o que 

impede também a comparação dos resultados obtidos com os de outros trabalhos. 

 

6.2. Ajuste de parâmetros do Algoritmo Memético 

 

 Esta etapa do experimento tem como objetivo pesar e analisar a influência dos valores 

dos parâmetros na qualidade e tempo computacional do resultado obtido para o Algoritmo 

Memético. Os parâmetros testados foram:  

 

 Número de iterações: condição de parada do algoritmo; 

 Tamanho da população: quantidade de soluções que serão armazenadas; 

 Taxa de reprodução: quantidade de indivíduos que irão reproduzir a cada iteração; 

 Taxa de mutação: a probabilidade que um indivíduo tem de sofrer uma mutação; 

 Taxa de busca local: esta taxa foi introduzida devido ao fato de que se as buscas locais 

fossem feitas em todos os indivíduos seria um processo muito custoso, então, esta taxa 

indica quantos indivíduos irão sofrer a intervenção de uma busca local. 
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 Para o problema abordado foram implementadas 3 variações do Algoritmo Memético, 

são elas: 

 

 Algoritmo Memético usando busca local 2-swap (MEMETICO_BL2) 

 Algoritmo Memético usando busca local 3-swap (MEMETICO_BL3) 

 Algoritmo Memético usando busca local híbrida (MEMETICO_BL23) 

 

Para o ajuste dos parâmetros foram utilizadas 3 instâncias, são elas: 

 

 S20P120T1  S20P120T2  S20P120T3 

 

 A seleção dos valores dos parâmetros seguiu um padrão de testes onde existem 28 

variações dos parâmetros, como mostrado a seguir na Tabela 1. 

 

Número da 

Configuração 

Número de 

Iterações 

Tamanho da 

População 

Taxa de 

Reprodução 

Taxa de 

Mutação 

Taxa de 

Busca Local 

1 50 50 0,1 0,1 0,1 

2 50 50 0,2 0,1 0,1 

3 50 50 0,2 0,2 0,1 

4 50 50 0,2 0,2 0,2 

5 50 50 0,3 0,1 0,1 

6 50 50 0,3 0,2 0,1 

7 50 50 0,3 0,2 0,2 

8 100 50 0,1 0,1 0,1 

9 100 50 0,2 0,1 0,1 

10 100 50 0,2 0,2 0,1 

11 100 50 0,2 0,2 0,2 

12 100 50 0,3 0,1 0,1 

13 100 50 0,3 0,2 0,1 

14 100 50 0,3 0,2 0,2 

15 50 100 0,1 0,1 0,1 

16 50 100 0,2 0,1 0,1 

17 50 100 0,2 0,2 0,1 

18 50 100 0,2 0,2 0,2 

19 50 100 0,3 0,1 0,1 

20 50 100 0,3 0,2 0,1 

21 50 100 0,3 0,2 0,2 

22 100 100 0,1 0,1 0,1 

23 100 100 0,2 0,1 0,1 

24 100 100 0,2 0,2 0,1 

25 100 100 0,2 0,2 0,2 

26 100 100 0,3 0,1 0,1 

27 100 100 0,3 0,2 0,1 

28 100 100 0,3 0,2 0,2 
Tabela 1 – Variações dos parâmetros utilizados no Algoritmo Memético 
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A Tabela 1 mostra 28 configurações, ou seja, combinações feitas a partir da variação 

dos parâmetros nesta etapa do ajuste. Cada uma das 3 instâncias, para cada um dos 3 

algoritmos, foi executada 5 vezes variando os parâmetros de 28 formas. Ou seja, foram 

necessárias 3 * 3 * 5 * 28 = 1.260 execuções do algoritmo nesta etapa. 

Para as 3 instâncias utilizadas, os resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL2, 

ou seja, que utiliza a busca local 2-swap são mostrados, a seguir, na Tabela 2, que é composta 

pelos seguintes atributos:  

 Número da configuração: configuração usada que corresponde às configurações 

que são mostradas na Tabela 1; 

 Nome da instância; 

 Aptidão obtida pelo algoritmo na dada instância; 

 Tempo utilizado para conclusão do algoritmo na dada instância. 

 

Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

1 84985642 303,79 88146610 324,80 93300821 287,65 

2 81810350 483,21 85829853 518,60 90646753 456,99 

3 82117331 528,44 85174984 485,41 90699327 460,79 

4 81922289 620,83 85206333 596,83 90550874 531,96 

5 80432800 676,36 84471919 701,95 89655658 643,08 

6 80608523 714,72 85230701 722,44 89690464 631,14 

7 80660635 825,90 84618205 805,34 89510865 703,20 

8 81371555 575,44 85070141 567,91 90771517 535,67 

9 80217410 1007,08 83656905 928,28 89404387 906,92 

10 79826178 937,88 83864415 962,61 89106421 877,52 

11 80294546 1177,93 83973426 1122,59 89047575 1033,21 

12 79184291 1320,74 83863642 1356,82 88331869 1225,71 

13 79275476 1318,29 83673724 1341,79 88580907 1215,44 

14 79861413 1552,42 83797910 1512,03 88871720 1382,68 

15 84271740 807,14 87534845 786,18 93080782 768,91 

16 81994381 1363,07 84997427 1328,51 90358161 1298,54 

17 81576131 1331,34 85290791 1322,20 90422630 1303,56 

18 81174902 1520,25 84822472 1500,29 90114378 1431,60 

19 80201690 1838,70 84210923 1831,26 89355811 1778,85 

20 80256945 1810,12 84376068 1836,65 89346700 1775,67 

21 80081516 1998,13 84404579 2007,36 89253326 1916,00 

22 81430876 1524,86 84640316 1482,23 90210479 1455,09 

23 79516131 2458,55 83725732 2458,58 89289592 2361,45 

24 79879857 2487,96 84402711 2467,60 89596978 2395,86 

25 80107274 2877,55 83443916 2742,52 88690042 2622,28 

26 78887373 3286,43 84019584 3424,43 88330709 3236,20 
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Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

27 79378665 3428,68 83743436 3180,19 88493527 3257,24 

28 79860777 3751,24 83723435 3658,83 88053942 3459,05 

Tabela 2 – Resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL2 na etapa de ajuste de parâmetros 

 

A Tabela 2 é composta pela média das 5 execuções realizadas para cada configuração. 

Uma forma melhor de analisar a dispersão dos resultados obtidos pelo algoritmo 

MEMETICO_BL2 é através dos diagramas de dispersão mostrados nas Figuras 27, 28 e 39. 

 
 

 

Figura 27 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL2 para a instância S20P120T1 

 

 

Figura 28 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL2 para a instância S20P120T2 

(s) 

(s) 
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Figura 29 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL2 para a instância S20P120T3 

 

A partir dos resultados do algoritmo MEMETICO_BL2 podem-se tirar as seguintes 

conclusões, quanto ao fato de qual configuração obteve a melhor média de resultados: para a 

instância S20P120T1 foi a configuração número 26; para a instância S20P120T2 foi a 

configuração número 25 e para a instância S20P120T3 foi a configuração número 28. 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL3 (que utiliza 

a busca local 3-swap) e as Figuras 30, 31 e 32 mostram os diagramas de dispersão obtidos. 

 

Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

1 84904201 663,25 88066918 662,75 92990217 544,62 

2 82126885 911,33 85170884 858,92 91021177 732,47 

3 82116234 936,30 85205339 793,05 90573616 738,33 

4 81352864 1250,87 85084409 1159,65 90641961 1094,68 

5 81375603 1100,49 84468365 1005,03 89729097 940,60 

6 80210132 1004,22 84949095 1044,63 89742118 934,04 

7 80267778 1454,64 84557360 1521,91 89391317 1240,92 

8 81527273 1335,53 85031512 1254,45 90586958 1081,51 

9 80236902 1736,19 84651242 1728,60 89049586 1406,28 

10 80468944 1822,91 84310368 1694,19 88939981 1450,21 

11 79556350 2459,81 84745384 2792,28 89325640 2237,19 

12 79005867 1880,51 83405210 1969,77 89040316 1814,83 

13 79157571 1991,92 84030084 2070,29 88884037 1832,73 

14 80067487 3066,82 84623039 3172,03 88289980 2487,69 

15 84192255 1493,81 87512699 1472,63 92591931 1321,48 

16 81099767 1997,69 85237303 1984,73 90544866 1860,99 

17 81309481 2017,46 85115744 1974,84 90511084 1864,86 

18 80967592 2818,64 85157990 2963,50 90475632 2590,04 

(s) 
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Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

19 80371261 2508,45 85018944 2630,68 89336999 2308,34 

20 80260219 2488,83 84592952 2567,23 89535049 2334,16 

21 80449172 3511,92 84426042 3370,32 89413007 3043,37 

22 81738921 3155,18 84934029 2844,63 90549227 2530,35 

23 79700545 3850,66 83732145 3800,30 88779448 3452,66 

24 79746161 3898,27 83965777 3866,81 88969580 3421,85 

25 79561212 5445,17 83610679 5430,42 88552905 4649,78 

26 78774982 4584,93 82936803 4572,31 88066382 4233,26 

27 79926601 5012,72 83068965 4596,49 87885116 4163,25 

28 79406508 6462,43 83925744 6573,90 88630387 5710,69 

Tabela 3 – Resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL3 na etapa de ajuste de parâmetros 
 

 

Figura 30 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL3 para a instância S20P120T1 
 

 

Figura 31 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL3 para a instância S20P120T2 

(s) 

(s) 
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Figura 32 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL3 para a instância S20P120T3 

 

Pelos resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL3 pode-se concluir quanto ao 

fato de qual configuração obteve a melhor média de resultados que: para a instância 

S20P120T1 foi a configuração número 26; para a instância S20P120T2 também foi a 

configuração número 26 e para a instância S20P120T3 foi a configuração número 27. 

Já a Tabela 4 mostra os resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL23, ou seja, 

que utiliza a busca local híbrida e as Figuras 33, 34 e 35 mostram os diagramas de dispersão 

dos resultados obtidos no processo. 

 

Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

1 85063851 430,37 87921058 439,37 92893471 403,82 

2 82059261 674,52 85835900 650,89 90733461 552,94 

3 81708735 657,06 85733063 652,34 90558788 568,67 

4 81398748 852,67 84933794 835,42 90829290 742,74 

5 80557251 826,27 84978817 869,70 89979223 770,49 

6 80615212 820,16 84932707 862,26 89673477 725,62 

7 80397589 1055,40 84336969 1039,55 89558223 894,07 

8 81302343 880,24 84837411 831,23 90642885 720,02 

9 79604349 1185,34 84404281 1281,86 89250000 1082,59 

10 79792285 1264,86 84104573 1213,10 89158034 1116,12 

11 79809783 1672,84 83581024 1649,89 88803526 1448,50 

12 79544528 1614,62 84238227 1650,59 89020849 1605,48 

13 79035454 1604,06 83444108 1584,54 89111483 1784,10 

14 79072088 1863,77 83759345 2044,32 89047230 2549,97 

15 84028327 1109,31 87289076 1033,58 92735831 1357,55 

16 81511984 1652,51 85547431 1626,41 90488348 2085,83 

(s) 
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Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

17 81687117 1626,07 84930846 1565,48 90377277 2167,55 

18 81025102 2062,07 84878359 2071,80 89820995 2648,57 

19 81144648 2232,74 84222308 2079,87 89640147 2143,30 

20 80568473 2140,32 84569663 2134,58 89365764 2030,90 

21 80063824 2566,67 84015411 2579,69 89575882 2420,04 

22 80883005 2006,25 84818086 1995,87 90141240 1926,22 

23 79779504 3059,67 84029019 3051,86 88707149 3587,99 

24 79760955 3015,05 84341725 2976,59 88774536 3811,66 

25 80150666 4217,61 83778353 3937,37 88688409 4921,71 

26 79451016 3957,05 84032502 4006,15 88280258 5025,79 

27 78829756 3848,49 83840389 3959,58 88252320 5113,01 

28 78537940 4731,30 83799986 4972,32 88366205 5047,18 

Tabela 4 – Resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL23 na etapa de ajuste de parâmetros 

 

 

 

Figura 33 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL23 para a instância S20P120T1 

(s) 
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Figura 34 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL23 para a instância S20P120T2 

 

 

Figura 35 – Resultados do algoritmo MEMETICO_BL23 para a instância S20P120T3 

 

De acordo com os resultados obtidos pelo algoritmo MEMETICO_BL23 pode 

concluir-se quanto ao fato de qual configuração obteve a melhor média de resultados que: 

para a instância S20P120T1 foi a configuração número 28; para a instância S20P120T2 foi a 

configuração número 13 e para a instância S20P120T3 foi a configuração número 27. 

Sendo assim, para os 3 algoritmos aplicados sobre as 3 instâncias, a configuração que 

mais obteve melhores resultados foi a configuração número 26. Desta forma, esta 

configuração foi escolhida para ser utilizada no trabalho proposto. 

(s) 

(s) 
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Para a instância S20P120T1 o algoritmo que teve a melhor solução foi o 

MEMETICO_BL23, para a instância S20P120T2 foi o MEMETICO_BL3 e para a instância 

S20P120T3 foi o MEMETICO_BL3. Então, devido ao algoritmo MEMETICO_BL3 ter obtido 

melhores resultados para 2 das 3 instâncias,  ele foi escolhido para ser aplicado no trabalho 

proposto. 

 

6.3. Resultados obtidos pelo Algoritmo Memético 

 

A Tabela 5 mostra todos os resultados obtidos pelo Algoritmo Memético com busca 

local 3-swap que foi aplicado para resolver as 30 instâncias. Cada instância foi executada 10 

vezes e a partir daí se obteve as médias das aptidões, das perdas de óleo, dos custos e dos 

tempos computacionais para os processos. 

 

Instâncias Aptidão Perda Custo Tempo (s) 

S5P30T1 22108601 23901 22084700 327,69 

S5P30T2 20110228 7298 20102930 324,05 

S5P30T3 23098505 2885 23095620 357,53 

S10P60T1 42443230 13160 42430070 1436,12 

S10P60T2 41671180 13680 41657500 1549,42 

S10P60T3 50096224 7344 50088880 1495,24 

S15P90T1 65036356 55616 64980740 3472,53 

S15P90T2 64306041 8451 64297590 3559,58 

S15P90T3 64414773 6373 64408400 3457,09 

S20P120T1 79210028 69278 79140750 6303,94 

S20P120T2 83641164 18344 83622820 6632,78 

S20P120T3 88856368 2738 88853630 6119,00 

S25P150T1 105332425 82905 105249520 9337,76 

S25P150T2 114483440 33100 114450340 8835,72 

S25P150T3 103664996 36386 103628610 9459,57 

S30P180T1 132369066 96266 132272800 12457,74 

S30P180T2 135938502 21392 135917110 12413,37 

S30P180T3 138668795 55405 138613390 11905,16 

S35P210T1 149361149 68789 149292360 17140,19 

S35P210T2 155748953 88843 155660110 16637,39 

S35P210T3 156206018 52058 156153960 16663,42 

S40P240T1 164545169 133389 164411780 21553,01 

S40P240T2 181507311 89331 181417980 21400,43 

S40P240T3 178066960 54450 178012510 21569,60 

S45P270T1 188712214 169974 188542240 26651,45 

S45P270T2 208296122 80112 208216010 25626,87 

S45P270T3 200084501 150201 199934300 26076,27 

S50P300T1 208734303 326603 208407700 33435,17 

S50P300T2 223786098 129638 223656460 34056,27 

S50P300T3 219400442 221602 219178840 33204,73 

Tabela 5 – Resultados obtidos pelo Algoritmo Memético em todas as instâncias 
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A partir da Tabela 5 é possível observar que o tempo computacional cresce de acordo 

com o tamanho da instância, ou seja, de acordo com o número de poços que uma instância 

possui. É importante observar que para as maiores instâncias, com o crescimento do número 

de poços, o tempo computacional passa a aumentar drasticamente. Por exemplo, para as 

instâncias com 270 poços, leva-se, em média, em torno de 7 horas para concluir o algoritmo, 

já para instâncias com 300 poços, este tempo aumenta para mais de 9 horas. 

Como já dito anteriormente, a aptidão é a composição dos valores de perda com os 

valores de custo. Então, outra questão interessante de observar é que em todas as instâncias, 

as perdas em geral são muito baixas comparadas aos custos, ou seja, em geral, o fator que 

mais influencia no grau de aptidão é o custo do processo. 

 

6.4. Ajuste de parâmetros do GRASP 

 

 Este processo tem como objetivo pesar e analisar a influência dos valores dos 

parâmetros na qualidade e tempo computacional do resultado obtido para o Algoritmo 

GRASP. Os parâmetros testados foram:  
 

 Número de iterações: condição de parada do algoritmo; 

 Alfa (α): indica o quão gulosas ou aleatórias serão as soluções geradas. 
 

Para o ajuste de parâmetros foram utilizadas as mesmas 3 instâncias que foram utilizadas 

para o ajuste de parâmetros do Algoritmo Memético, são elas: 

 

 S20P120T1  S20P120T2  S20P120T3 

 

A seleção dos valores dos parâmetros seguiu um padrão de testes onde existem 10 

variações dos parâmetros, como mostrado a seguir na Tabela 6. 

 

Número da Configuração Número de Iterações Alfa (α) 
1 100 Reativo 

2 200 Reativo 

3 100 0,2 

4 200 0,2 

5 100 0,4 

6 200 0,4 

7 100 0,6 

8 200 0,6 

9 100 0,8 

10 200 0,8 
Tabela 6 – Variações dos parâmetros utilizados no Algoritmo GRASP 
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Na Tabela 6 é possível observar todas as 10 combinações de parâmetros que foram 

utilizados na etapa de ajustes de parâmetros. O alfa (α) reativo mostrado nas configurações 1 e 

2 foi explicado na seção 5.4.3. Cada uma das 3 instâncias foi executada 5 vezes variando os 

parâmetros de 10 formas. Ou seja, foram necessárias 3 * 5 * 10 = 150 execuções do algoritmo 

nesta etapa.  

A Tabela 7 é composta pela média dos resultados obtidos para cada configuração, 

mostrando os valores da aptidão e do tempo computacional necessário para concluir os 

processos para as 3 instâncias. 

 

Número da 

Configuração 

S20P120T1 S20P120T2 S20P120T3 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

1 81363355 2602,45 85719210 2006,47 89751912 1376,95 

2 80935205 1772,35 85988425 1960,49 90580767 2245,73 

3 80868992 1854,01 84009223 1673,33 89729080 1499,53 

4 81602665 1855,24 83778454 1396,27 88345978 1001,24 

5 80985867 2006,36 85521710 1587,48 89479700 1089,22 

6 81732067 2864,51 84472652 1592,46 89803780 1186,74 

7 85725494 2333,435 85464127 1484,42 89698640 1187,395 

8 83698162 2737,585 84846074 1476,93 90310130 1324,445 

9 95356380 2660,51 85406544 1381,36 89917580 1285,57 

10 94399840 2610,66 85219496 1361,40 90816480 1462,15 

Tabela 7 – Resultados obtidos pelo GRASP no ajuste de parâmetros para as 3 instâncias 

 

 Através dos resultados mostrados na Tabela 7 é possível notar que a configuração que 

obteve a melhor solução: para a instância S20P120T1 foi a número 3, para a instância 

S20P120T2 foi a número 4 e para a instância S20P120T3 também foi a número 4. Assim, 

escolheu-se a configuração número 4 para ser utilizada no trabalho proposto. 

 

6.5. Resultados obtidos pelo GRASP 

 

A Tabela 8 mostra todos os resultados obtidos pelo GRASP com Path Relinking que 

foi aplicado para resolver as 30 instâncias. Cada instância foi executada 10 vezes e a partir daí 

se obteve as médias das aptidões, das perdas de óleo, dos custos e dos tempos computacionais 

para os processos. 
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Instâncias Aptidão Perda Custo Tempo (s) 

S5P30T1 22654368 14208 22640160 49,51 

S5P30T2 20151980 0 20151980 100,44 

S5P30T3 23993844 554 23993290 42,62 

S10P60T1 43650515 15405 43635110 241,18 

S10P60T2 42661670 7110 42654560 388,77 

S10P60T3 51722240 0 51722240 135,97 

S15P90T1 66754022 102792 66651230 827,83 

S15P90T2 65426840 0 65426840 653,73 

S15P90T3 65599910 0 65599910 575,68 

S20P120T1 80545380 48810 80496570 2624,58 

S20P120T2 84876985 23055 84853930 2142,89 

S20P120T3 90289526 5696 90283830 1619,47 

S25P150T1 107098165 55395 107042770 3544,04 

S25P150T2 115334494 6064 115328430 3113,97 

S25P150T3 103737187 11237 103725950 3101,14 

S30P180T1 133451256 54016 133397240 2596,99 

S30P180T2 135317160 6700 135310460 3261,09 

S30P180T3 140259348 12708 140246640 2357,76 

S35P210T1 150553110 20340 150532770 10936,52 

S35P210T2 155967896 37166 155930730 3486,45 

S35P210T3 157606431 31741 157574690 4121,23 

S40P240T1 181386800 15066120 166320680 11365,09 

S40P240T2 178730049 10829 178719220 5342,71 

S40P240T3 177928880 0 177928880 5295,99 

S45P270T1 189473556 28276 189445280 12856,08 

S45P270T2 208358190 0 208358190 6690,55 

S45P270T3 198769698 31038 198738660 15849,88 

S50P300T1 223310094 16402074 206908020 20945,95 

S50P300T2 223691499 6299 223685200 14047,42 

S50P300T3 220292921 24861 220268060 18319,66 

Tabela 8 – Resultados obtidos pelo Algoritmo GRASP em todas as instâncias 

 

 A partir da Tabela 8 é possível notar que o tempo de processamento cresce de 

acordo com o tamanho da instância, ou seja, de acordo com o número de poços que uma 

instância possui. É interessante ressaltar que para as maiores instâncias, com o crescimento do 

número de poços, o tempo computacional passa a ter um comportamento estranho. É possível 

notar isto observando a discrepância na variação de tempo para as instâncias com o mesmo 

número de poços, por exemplo, para as instâncias com 210 poços existe uma diferença de 

aproximadamente 2 horas entre o tempo computacional do padrão do tipo 1 (S35P210T1) e 

do tipo 3 (S35P210T3). 
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Assim como para o Algoritmo Memético, é interessante observar que em todas as 

instâncias, as perdas em geral são muito baixas comparadas aos custos, ou seja, o fator que 

mais influencia no grau de aptidão é o custo do processo. 

 

6.6. Comparação dos resultados obtidos pelos Algoritmos Memético e GRASP 

 

Para uma melhor comparação dos resultados obtidos pelo Algoritmo Memético e 

GRASP fez-se necessário executá-los com tempos computacionais semelhantes. Para isto, 

foram realizadas as seguintes baterias de execuções, mostradas nos casos abaixo: 

 

Caso 1) Executar o GRASP limitando o tempo de processamento pelo tempo obtido 

pelo Algoritmo Memético nos resultados mostrados na seção 6.3. Os 

resultados obtidos pelos dois algoritmos com tempos de processamento 

semelhantes são mostrados na Tabela 9. 

Caso 2)  Executar o Algoritmo Memético limitando o tempo computacional pelo tempo 

obtido pelo GRASP nos resultados mostrados na seção 6.5. Os resultados 

obtidos pelos dois algoritmos com tempos computacionais semelhantes são 

mostrados na Tabela 11. 

 

Instância 
Algoritmo Memético GRASP 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

S5P30T1 22108601 327,69 22574103 329,77 

S5P30T2 20110228 324,05 20488792 330,19 

S5P30T3 23098505 357,53 24108850 358,96 

S10P60T1 42443230 1436,12 43668063 1442,99 

S10P60T2 41671180 1549,42 42452668 1559,55 

S10P60T3 50096224 1495,24 51730450 1499,98 

S15P90T1 65036356 3472,53 66657034 3505,72 

S15P90T2 64306041 3559,58 65510548 3585,44 

S15P90T3 64414773 3457,09 65688030 3480,21 

S20P120T1 79210028 6303,94 87336965 6427,9 

S20P120T2 83641164 6632,78 84975645 6681,67 

S20P120T3 88856368 6119,0 89321038 6158,94 

S25P150T1 105332425 9337,76 105343596 9421,24 

S25P150T2 114483440 8835,72 115672290 8909,52 

S25P150T3 103664996 9459,57 114379292 9532,81 

S30P180T1 132369066 12457,74 133541310 12523,98 

S30P180T2 135938502 12413,37 135546071 12516,62 

S30P180T3 138668795 11905,16 140044542 11990,3 
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Instância 
Algoritmo Memético GRASP 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

S35P210T1 149361149 17140,19 149595358 17297,34 

S35P210T2 155748953 16637,39 155001848 16730,31 

S35P210T3 156206018 16663,42 157648891 16734,69 

S40P240T1 164545169 21553,01 164603071 21746,34 

S40P240T2 181507311 21400,43 181147168 21537,37 

S40P240T3 178066960 21569,6 177291578 21651,5 

S45P270T1 188712214 26651,45 191950866 26976,0 

S45P270T2 208296122 25626,87 208001730 25752,13 

S45P270T3 200084501 26076,27 234120386 26856,46 

S50P300T1 208734303 33435,17 208921220 33674,88 

S50P300T2 223786098 34056,27 222450694 34309,4 

S50P300T3 219400442 33204,73 241566269 33968,66 

Tabela 9 – Resultados obtidos pelo Algoritmo Memético e GRASP com tempos computacionais semelhantes 

 

 Pela Tabela 9 é possível observar que o Algoritmo Memético obteve soluções de 

melhor qualidade em 24 das 30 instâncias. Porém, em geral, as soluções encontradas foram 

bem próximas. Por isso, para tentar analisar o quão uma solução é melhor que a outra, 

utilizou-se o teste estatístico de Mann-Whitney (1947).  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 grupos 

independentes possuem uma mesma distribuição, sendo este um dos testes de significância 

mais conhecidos.  

O teste envolve o cálculo de uma estatística cuja distribuição na hipótese nula seja 

conhecida. A partir de 20 amostras, os resultados do U-teste possuem elevado poder de 

precisão, haja vista o emprego da distribuição normal. Para conjuntos de amostras menores, o 

resultado de Mann- Whitney é apenas 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 significativo. Para a realização do U-teste, foi utilizada a 

implementação feita por Joshua Knowles.  

Os p-valores obtidos em cada instância para o Algoritmo Memético contra o GRASP 

(Caso 1) são mostrados na Tabela 10. 

 

Instância p-valor do Algoritmo Memético x GRASP 

S5P30T1 0,000076749 
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Instância p-valor do Algoritmo Memético x GRASP 

S5P30T2 0,024597677 

S5P30T3 0,000075436 

S10P60T1 0,000078526 

S10P60T2 0,000078526 

S10P60T3 0,000104931 

S15P90T1 0,002035997 

S15P90T2 0,000576023 

S15P90T3 0,000078526 

S20P120T1 0,065285009 

S20P120T2 0,034821202 

S20P120T1 0,034821202 

S25P150T1 0,224845899 

S25P150T2 0,002035997 

S25P150T3 0,017146861 

S30P180T1 0,001598550 

S30P180T2 0,075463475 

S30P180T3 0,001598550 

S35P210T1 0,029390861 

S35P210T2 0,439914580 

S35P210T3 0,004075486 

S40P240T1 0,298350608 

S40P240T2 0,589702080 

S40P240T3 0,381184409 

S45P270T1 0,011671101 

S45P270T2 0,855040773 

S45P270T3 0,224845899 

S50P300T1 0,589702080 

S50P300T2 0,924536525 

S50P300T3 0,113238033 

Tabela 10 – p-valores obtido para o caso 1 

 

Como pode se observar, para o Caso 1, foram obtidos 18 p-valores inferiores a 0,05, o 

que indica que o Algoritmo Memético obteve soluções de melhor qualidade em no mínimo 

60% das instâncias, uma vez que os demais p-valores encontrados são considerados 

inconclusivos. 

A seguir será mostrada a Tabela 11, que contém os resultados da execução do 

Algoritmo Memético com o tempo de processamento limitado ao mesmo do GRASP. Nela é 

possível comparar os resultados obtidos pelos dois algoritmos. 

 

Instância 
Algoritmo Memético GRASP 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

S5P30T1 23299564 53,45 22654368 49,51 
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Instância 
Algoritmo Memético GRASP 

Aptidão Tempo (s) Aptidão Tempo (s) 

S5P30T2 20353986 105,47 20151980 100,44 

S5P30T3 24387681 47,3 23993844 42,62 

S10P60T1 45048504 248,63 43650515 241,18 

S10P60T2 42533426 399,74 42661670 388,77 

S10P60T3 53970101 149,67 51722240 135,97 

S15P90T1 67836372 847,8 66754022 827,83 

S15P90T2 67305169 670,5 65426840 653,73 

S15P90T3 68189233 596,1 65599910 575,68 

S20P120T1 82357788 2659,31 80545380 2624,58 

S20P120T2 85489692 2170,89 84876985 2142,89 

S20P120T3 91613005 1652,24 90289526 1619,47 

S25P150T1 108062571 3585,16 107098165 3544,04 

S25P150T2 118584808 3149,11 115334494 3113,97 

S25P150T3 107151896 3145,18 103737187 3101,14 

S30P180T1 143781603 2677,49 133451256 2596,99 

S30P180T2 144216086 3329,14 135317160 3261,09 

S30P180T3 149647209 2449,72 140259348 2357,76 

S35P210T1 151985690 11005,48 150553110 10936,52 

S35P210T2 168529296 3592,33 155967896 3486,45 

S35P210T3 166819031 4202,15 157606431 4121,23 

S40P240T1 169872633 11465,56 181386800 11365,09 

S40P240T2 195021612 5479,11 178730049 5342,71 

S40P240T3 192184155 5428,12 177928880 5295,99 

S45P270T1 197983529 12976,7 189473556 12856,08 

S45P270T2 225592369 6811,86 208358190 6690,55 

S45P270T3 203107088 15977,3 198769698 15849,88 

S50P300T1 212856326 21081,44 223310094 20945,95 

S50P300T2 233511915 14195,53 223691499 14047,42 

S50P300T3 225069127 18483,91 220292921 18319,66 

 

Tabela 11 – Resultados obtidos pelo Algoritmo Memético e GRASP com tempos computacionais semelhantes 

 

Pela Tabela 11 é possível notar que o GRASP obteve melhores resultados em 27 das 

30 instâncias. Porém, para uma melhor comparação entre os algoritmos é importante analisar 

o resultado do teste estatístico de Mann-Whitney. A Tabela 12 mostra os p-valores obtidos em 

cada instância para o GRASP contra o Algoritmo Memético. 

 

Instância p-valor do GRASP x Algoritmo Memético 

S5P30T1 0,000420914 

S5P30T2 0,469860183 

S5P30T3 0,001575723 

S10P60T1 0,000142559 

S10P60T2 0,469871495 
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Instância p-valor do GRASP x Algoritmo Memético 

S10P60T3 0,000076309 

S15P90T1 0,056205292 

S15P90T2 0,000106091 

S15P90T3 0,000078079 

S20P120T1 0,439914580 

S20P120T2 0,647271507 

S20P120T1 0,001598550 

S25P150T1 0,034821202 

S25P150T2 0,001598550 

S25P150T3 0,000969864 

S30P180T1 0,000078526 

S30P180T2 0,000078526 

S30P180T3 0,000078526 

S35P210T1 0,325073722 

S35P210T2 0,000078526 

S35P210T3 0,000078526 

S40P240T1 0,009554961 

S40P240T2 0,000078526 

S40P240T3 0,000078526 

S45P270T1 0,000078526 

S45P270T2 0,000078526 

S45P270T3 0,128419629 

S50P300T1 0,002579479 

S50P300T2 0,000078526 

S50P300T3 0,003250851 

Tabela 12 – p-valores obtido para o caso 2 

 

Pela Tabela 12 é possível observar que, para o Caso 2, foram obtidos 23 p-valores 

inferiores a 0,05, o que indica que o GRASP obteve soluções de melhor qualidade em no 

mínimo 76,67% das instâncias, uma vez que os demais p-valores encontrados são 

considerados inconclusivos. 
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7. Considerações Finais 

 

 O estudo do Problema de Programação de Sondas de Produção (PPSP) é algo 

extremamente importante, uma vez que envolve a análise da aplicação de otimização na área 

do petróleo, que por sua vez é uma área em ascensão no mercado. 

 O problema abordado envolve uma combinatória bastante extensa para ser avaliada, 

então a implementação de metaheurísticas para resolver o PPSP seriam ferramentas de 

fundamental importância para analisar o desempenho dos algoritmos, tal como analisar a 

qualidade dos resultados obtidos. 

 Em termos gerais, é interessante perceber que o tempo de processamento para as 

maiores instâncias se torna muito grande, chegando, às vezes, a demorar mais que 9 horas 

para achar a solução para o problema, o que mostra a complexidade imposta pelo problema. 

 Para o trabalho, um modelo matemático de representação é proposto para o PPSP. Tal 

modelagem poderia considerar outras condições operacionais, todavia essa adequação do 

modelo somente seria possível de ser validado diante do enfrentamento de um caso real do 

problema, o que não se constitui no atual estudo. Ou seja, os dados utilizados nas instâncias 

são apenas aproximações de dados de forma que se assemelhem com a realidade do problema. 

 A implementação de um Algoritmo Memético e um GRASP para resolver o PPSP foi 

fundamental, porque tornou possível a análise do desempenho de cada uma das 

metaheurísticas quando aplicadas sobre o problema abordado. O desempenho é avaliado a 

partir da qualidade dos resultados obtidos e tempo de processamento necessário para resolver 

o problema. 

Os resultados obtidos pelos algoritmos propostos não podem ser comparados com os 

resultados já existentes na literatura devido ao fato do modelo matemático proposto para o 

PPSP ser diferente, o que impossibilita tal comparação e implica na criação de um gerador de 

instâncias próprias para o trabalho. 

A parte experimental do trabalho se dividiu em 6 etapas:  

 Ajuste de parâmetros do Algoritmo Memético; 

 Primeira execução do Algoritmo Memético para todas as instâncias; 

 Ajuste de parâmetros do GRASP;  

 Primeira execução do GRASP para todas as instâncias; 
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 Segunda execução do GRASP para todas as instâncias, porém utilizando o mesmo 

tempo computacional necessário para a conclusão do Algoritmo Memético em sua 

primeira execução;  

 Segunda execução do Algoritmo Memético para todas as instâncias utilizando o 

mesmo tempo de processamento requerido para o término da primeira execução do 

GRASP. 

 

Os experimentos realizados têm como objetivo definir um cenário que torne a 

comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos a mais justa possível. Devido a isto, foi 

importante a bateria de execuções onde se limitava o tempo de processamento do Algoritmo 

Memético a partir do tempo obtido pelo GRASP e vice-versa.  

 A partir daí foram realizados os testes estatísticos de Mann-Whitney (U-teste) para 

definir qual dos algoritmos poderia ser considerado melhor. Os resultados obtidos pelos testes 

indicaram duas situações:  

 Para o Caso 1 (onde o GRASP foi executado limitando o tempo de processamento 

pelo tempo do Algoritmo Memético), tivemos que os p-valores obtidos indicaram que o 

Algoritmo Memético obteve soluções de melhor qualidade em no mínimo 60% das 

instâncias; 

 Para o Caso 2 (onde o Algoritmo Memético foi executado limitando o tempo de 

processamento pelo tempo do GRASP), tivemos que os p-valores obtidos indicaram que 

o GRASP obteve soluções de melhor qualidade em no mínimo 76,67% das instâncias; 

 

Os resultados qualitativos não permitiram concluir, com segurança estatística, que o 

Algoritmo Memético ou o algoritmo GRASP possui desempenho significativamente superior. 

Mas é importante ressaltar que cada algoritmo tem suas características individuais que podem 

torná-los mais vantajosos em ser utilizados de acordo com as necessidades. Por exemplo, se 

uma dada situação requer um tempo de resposta mais baixo, é interessante utilizar a aplicação 

do algoritmo GRASP, que requer um tempo computacional bem mais baixo do que o 

Algoritmo Memético. Por outro lado, se uma dada situação requer a obtenção de uma solução 

de melhor qualidade, independente do tempo que seja necessário para adquiri-la, é 

conveniente fazer utilização do Algoritmo Memético, que em geral, obteve melhores 

resultados do que o GRASP. 
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Como trabalhos futuros se sugere a implementação de outras abordagens 

metaheurísticas de solução como os algoritmos em colônias de formigas, em virtude dos bons 

resultados alcançados por essa abordagem em problemas de roteamento e de caminhos. Nesse 

caso os resultados presentemente alcançados poderiam servir como base para uma 

comparação de desempenho computacional. 
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