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 RESUMO  
 

 
Um importante problema enfrentado pela indústria petrolífera é distribuir vários 

produtos derivados de petróleo através de polidutos. Tal distribuição é feita através de 

uma rede composta por refinarias (nós fonte), parques de armazenagem (nós 

intermediários) e terminais (nós de demanda), interligados por um conjunto de polidutos 

que transportam petróleo e derivados entre áreas adjacentes. Restrições relativas a 

limites de armazenamento, tempo de entrega, disponibilidade das fontes, limites de 

envio e recebimento, entre outras, têm de ser satisfeitas. Alguns pesquisadores lidam 

com este problema sob o ponto de vista discreto onde o fluxo na rede é visto como o 

envio de bateladas. Geralmente, não existem dispositivos de separação entre bateladas 

de produtos diferentes e as perdas devidas à interface podem ser significativas. 

Minimizar o tempo de entrega é um objetivo usual dos engenheiros durante a 

programação do envio de produtos em redes de polidutos. No entanto, os custos devidos 

às perdas geradas nas interfaces não podem ser desconsiderados. O custo do envio dos 

produtos também depende das despesas de bombeamento as quais são, em grande parte, 

devidas ao custo da energia elétrica. Uma vez que a tarifa industrial de energia elétrica 

varia ao longo do dia, o bombeamento em diferentes períodos terão diferentes custos.  

Este trabalho apresenta uma investigação experimental de métodos computacionais 

desenvolvidos para lidar com o problema do envio de bateladas de derivados de 

petróleo considerando a minimização simultânea de três funções objetivo: tempo de 

entrega, perdas devidas às interfaces e custo de energia elétrica. Tal problema é NP-

árduo e será abordado através de algoritmos evolucionários híbridos. As hibridizações 

têm como foco principal os Algoritmos Transgenéticos e arquiteturas clássicas de 

algoritmos evolucionários multi-objetivo como MOEA/D, NSGA2 e SPEA2. Três 

arquiteturas denominadas MOTA/D, NSTA e SPETA, são aplicadas ao problema. É 

apresentado um estudo experimental dos algoritmos propostos onde é utilizado um 

conjunto de trinta casos teste. Para analisar os resultados obtidos com os algoritmos são 

empregados indicadores de qualidade Pareto concordantes e testes estatísticos não 
paramétricos.  

 

 
Palavras-chave: Redes de polidutos. Otimização multiobjetivo. Distribuição de 

produtos de petróleo. Meta-heurísticas. Algoritmos transgenéticos. MOTA/D. NSTA. 

SPETA. 
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 ABSTRACT  
 

 
An important problem faced by the oil industry is to distribute multiple oil products 

through pipelines. Distribution is done in a network composed of refineries (source 

nodes), storage parks (intermediate nodes), and terminals (demand nodes) 

interconnected by a set of pipelines transporting oil and derivatives between adjacent 

areas. Constraints related to storage limits, delivery time, sources availability, sending 

and receiving limits, among others, must be satisfied. Some researchers deal with this 

problem under a discrete viewpoint in which the flow in the network is seen as batches 

sending. Usually, there is no separation device between batches of different products 

and the losses due to interfaces may be significant. Minimizing delivery time is a typical 

objective adopted by engineers when scheduling products sending in pipeline networks. 

However, costs incurred due to losses in interfaces cannot be disregarded. The cost also 

depends on pumping expenses, which are mostly due to the electricity cost. Since 

industrial electricity tariff varies over the day, pumping at different time periods have 

different cost. This work presents an experimental investigation of computational 

methods designed to deal with the problem of distributing oil derivatives in networks 

considering three minimization objectives simultaneously: delivery time, losses due to 

interfaces and electricity cost. The problem is NP-hard and is addressed with hybrid 

evolutionary algorithms. Hybridizations are mainly focused on Transgenetic Algorithms 

and classical multi-objective evolutionary algorithm architectures such as MOEA/D, 

NSGA2 and SPEA2. Three architectures named MOTA/D, NSTA and SPETA are 

applied to the problem. An experimental study compares the algorithms on thirty test 

cases. To analyse the results obtained with the algorithms Pareto-compliant quality 

indicators are used and the significance of the results evaluated with non-parametric 

statistical tests. 

 

 

Keywords: Polyduct networks. Multi-objective optimization. Oil derivatives 

distribution. Metaheuristics. Transgenetic Algorithm. MOTA/D. NSTA. SPETA. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

tendência de nacionalização e globalização, constatada nas últimas 

décadas, foi responsável por uma maior preocupação com os sistemas 

logísticos nas mais diversas áreas. Nas indústrias, a logística contribui para incrementar 

os processos de produção e distribuição, promovendo a eficiência e competitividade das 

empresas. O elemento chave na cadeia logística é seu sistema de transporte; quando 

eficiente e barato, ele contribui para aumentar a concorrência de mercado, elevar as 

economias de escala, de produção e promover a redução do preço das mercadorias 

(Tseng, Taylor e Yue, 2005; Ballou, 2001). 

O transporte de petróleo e derivados tem um papel fundamental na redução dos 

custos logísticos das empresas petrolíferas. No Brasil, em particular, isso constitui um 

grande desafio, pois a maior parte do petróleo é produzida no mar, devendo ser 

transportada para as refinarias para que sejam produzidos derivados de maior valor 

agregado. Após o processamento nas refinarias, esses derivados são direcionados aos 

centros consumidores e aos terminais marítimos, onde serão embarcados para 

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

O petróleo e seus derivados são matérias-primas essenciais para várias 

atividades industriais, além do fato que os produtos de petróleo, tais como combustíveis, 

gás liquefeito de petróleo (GLP), plásticos, produtos asfálticos, solventes, etc. são muito 

utilizados. Devido à grande demanda desse produto, sua extração, refino e distribuição 

são atividades importantes para a economia de um país, tanto que, em 2013, a produção 

brasileira de derivados de petróleo energéticos e não energéticos chegou a 127,3 

milhões de metros cúbicos
1
, 5,9% a mais que no ano de 2012 (ANP, 2014). 

De acordo com Carvalho (2002), uma companhia de petróleo não pode limitar-

se unicamente às atividades de exploração, produção e refino. O transporte de petróleo e 

seus derivados é um setor da cadeia produtiva da indústria petrolífera de custo elevado e 

com grande potencial para a aplicação de técnicas de otimização visando ganhos de 

produtividade (Más e Pinto, 2003; Felizari et al., 2007). Nesse contexto, o transporte 

ocupa um lugar de relevância nas atividades da indústria petrolífera por oferecer uma 

contribuição significativa para que a mesma tenha pleno êxito, além de envolver 

grandes quantidades movimentadas, que requerem altos investimentos. 

Os dutos são considerados um dos meios mais eficientes para transporte de 

petróleo e derivados. Eles fazem a conexão entre origens e destinos, interligando, por 

exemplo, refinarias e centros de distribuição. Apesar ter um elevado custo de 

implantação, os dutos são o meio mais eficaz de se transportar grandes volumes de 

                                                 
1
 Esse valor não inclui o volume de derivados produzidos a partir de xisto betuminoso. 

A 



2 

 

petróleo e seus derivados por grandes distâncias - superando, assim, as limitações 

geográficas -, se comparado a outros modais, além das taxas de perdas de produtos 

serem menores, os custos de operação são baixos e possuem elevados níveis de 

confiabilidade (Sasikumar et al., 1997; Jittamai, 2004). Toda essa conjuntura torna a 

otimização do transporte de produtos num sistema dutoviário um problema de alta 

relevância do ponto de vista econômico, já que o preço final destes produtos depende 

em grande parte do seu custo de transporte. Os sistemas de dutos sofrem menor 

influência das condições climatológicas e possuem um baixo impacto ambiental 

(Rejowski e Pinto, 2003; Sasikumar et al., 1997; Rennó e Lemgruber, 2009). Além 

disso, eles transportam uma grande quantidade de diferentes tipos de petróleo e seus 

derivados a custos mais baixos que outros tipos de modais, mas ainda assim é possível 

otimizar este transporte para se ter uma redução de custos, como apontam estudos 

recentes (Reklaitis, 1992; Relvas et al., 2006; Cafaro e Cerdá, 2008; Herrán et al., 

2010). Dada a eficiência do uso dos dutos como meio de transporte para petróleo ou 

derivados, há uma grande preocupação em melhorar a operação deste transporte, de 

modo que sejam minimizadas as perdas, os custos operacionais ou, ainda, o tempo de 

transferência (Boschetto, 2006). 

A atividade de distribuição e transporte de derivados ocupa uma posição de 

destaque na cadeia de suprimentos da indústria petrolífera. Segundo Felizari (2009) ela 

deve coordenar objetivos de produção e compromissos contratados com clientes e 

distribuidores tendo como objetivo otimizar o desempenho econômico do sistema, 

levando-se em consideração no planejamento de produção em refinarias, tais como 

alterações nas demandas dos produtos, especificações dos produtos, datas de entrega, 

qualidade e quantidade de matérias primas, disponibilidade e desempenho das unidades 

de processo. Integrada fortemente a estratégias de planejamento, a atividade de 

programação da produção deve ser desenvolvida de maneira otimizada. Uma 

programação das atividades de transporte dutoviário bem realizada pode trazer 

economias significativas para a empresa, bem como a otimização dos recursos 

disponíveis, um melhor aproveitamento de seu capital humano e ganhos de 

produtividade que podem se traduzir em uma maior competitividade.  

Devido à importância do tema, este trabalho trata de uma variante do problema 

de distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos ainda não abordada por 

outros autores na literatura. A variante investigada aqui considera um problema com 

três objetivos os quais são simultaneamente examinados.  

Este capítulo introdutório está organizado em quatro seções nas quais se 

descrevem, respectivamente, o objeto de estudo dessa pesquisa; os procedimentos 

metodológicos empregados para a solução do problema investigado; os objetivos e a 

organização geral desse trabalho. 

 

 

 



3 

 

1.1 Objeto de estudo  

 

Os dados constantes no Anuário Estatístico 2014 da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes ao ano de 2014, mostram 

que o Brasil dispõe de uma infraestrutura composta de 601 dutos destinados à 

movimentação de petróleo, derivados, gás natural e outros produtos. Esses dutos somam 

19.666 km de extensão, divididos em 14.256 km para transporte e 5.410 km para 

transferência. Com extensão de 11.696 km, 110 dutos destinam-se à movimentação de 

gás natural; 422 dutos, com extensão de 5.909 km, à movimentação de derivados; 32 

dutos, com extensão de 1.985 km, à movimentação de petróleo; e os 76 km restantes, 

compostos por 37 dutos, destinam-se à movimentação dos demais produtos, tais como 

álcool, solventes e outros de menor importância. Os traçados dos dutos encontram-se 

ilustrados na Figura 1.1, extraída do referido Anuário (ANP, 2014). 

 

 

Figura 1.1 - Infraestrutura de produção e movimentação de petróleo e derivados no 

Brasil (ANP, 2014). 

 

Como apontam Herrán et al. (2010), dutos têm sido largamente usados como 

modo de transporte de petróleo e seus derivados nos últimos quarenta anos. Na indústria 

do petróleo, o custo anual relacionado ao transporte geralmente supera cifras de bilhões 

de dólares, visto que grandes volumes têm de ser transportados sobre longas distâncias. 
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Em exemplo citado em Group (2001), assumindo que um caminhão consegue levar 200 

barris e pode viajar 500 milhas (804,5 km) por dia, seriam necessários três mil 

caminhões, cada um chegando e descarregando a cada dois minutos, para substituir um 

poliduto de 1000 milhas (1609 km), que comporta 150 mil barris. Nos Estados Unidos 

da América, o transporte por polidutos representa mais de 17% do volume total 

transportado, mas menos que 2% do custo de frete do país (Wilson, 2001). 

Este trabalho aborda o Problema de Distribuição de Produtos Derivados de 

Petróleo em Redes de Polidutos (PDPP) sob um ponto de vista multiobjetivo. O 

objetivo é fazer o planejamento da produção e envio de produtos de petróleo, 

satisfazendo as restrições de operação do sistema e minimizando funções objetivo que 

lidam com o tempo de entrega e custos de operação do sistema.  

O PDPP investigado neste trabalho restringe-se ao transporte de produtos em 

estado líquido. Tais produtos, como o petróleo, seus derivados e também o álcool são 

transportados por oleodutos. Estes podem ser exclusivos para o uso de apenas um 

produto ou de vários produtos e, neste caso, são chamados de polidutos. Já os produtos 

em estado gasoso são transportados por gasodutos. 

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

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

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

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

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

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

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

duto, fazendo-os chegar ao destino desejado. 

Nos trabalhos de Souza (2010), Souza et al. (2009, 2010, 2014) e neste trabalho 

foram desenvolvidos o problema de distribuição de derivados de petróleo por redes de 

polidutos para dois objetivos (minimizar o tempo de entrega e a fragmentação), dando 

continuidade para três objetivos que é o objeto de estudo desse trabalho. O problema é 

abordado sob uma perspectiva triobjetiva, considerando como critérios para o problema 

triobjetivo a minimização do tempo necessário para satisfazer a demanda dos produtos 

em seus pontos de destino através da rede de polidutos, evitando o envio consecutivo de 

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

consecutivo de produtos diferentes é chamado de fragmentação, considerando como o 

segundo objetivo do problema. O terceiro objetivo é a minimização do custo da energia 

elétrica necessária ao bombeamento dos produtos. 

O presente trabalho aborda um problema de programação de produção 

envolvendo a distribuição de produtos de petróleo por redes de polidutos, cuja solução 

ótima é difícil de ser encontrada devido à sua característica combinatória. Como será 

visto posteriormente, algumas das abordagens existentes na literatura o modelam como 

um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM), mas devido à sua natureza, 

o aumento do número de variáveis inteiras torna um tanto quanto impraticável o uso 

desse tipo de modelo por exigir um tempo computacional excessivo. Dessa forma, esse 
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tipo de pensamento não é aplicável em sistemas just-in-time, pois a tomada de decisão 

nesses casos deve ser feita num prazo de tempo bastante curto, se não de forma 

imediata. 

Além dessa característica combinatória do problema em questão, o que dificulta 

a obtenção de uma solução ótima para o mesmo em um tempo computacional 

plenamente viável, outra questão que surge é com relação à modelagem do problema. 

Muitos dos modelos apresentados na literatura são consideravelmente simplistas ou 

extremamente difíceis com relação ao seu poder de representação e entendimento, por 

vezes distanciando-se das situações realísticas, sendo necessário levar em conta diversos 

aspectos, o que motiva a utilização de um modelo multiobjetivo, capaz de contemplar os 

diversos objetivos inerentes ao problema, de maneira mais condizente com o mundo 

real. Nessa linha de pensamento, o problema abordado neste trabalho considera mais de 

um objetivo (mais especificamente três) a ser otimizado simultaneamente. 

Dependendo do tamanho do problema, ou seja, do número de variáveis de 

entrada, os algoritmos exatos existentes para problemas NP-árduos (Garey e Johnson, 

1979) - classe de problemas à qual o problema abordado pertence - podem requerer um 

tempo de processamento inviável para serem solucionados nas máquinas atuais. O 

problema de programação multiobjetivo de muitas tarefas em plataformas em nuvem 

trata-se de um problema de alocação de recurso que é NP-Árduo (Duan et al., 2007; 

Maheswaran et al, 1999). Dessa forma, o problema de distribuição de produtos 

derivados de petróleo em redes de polidutos pode ser visto como um problema de task 

schedule que é NP-Árduo. Métodos heurísticos (aproximativos) vêm sendo empregados 

para solucionar problemas dessa natureza de forma eficiente, e uma abordagem bastante 

utilizada para o desenvolvimento de algoritmos heurísticos é por meio de técnicas 

denominadas metaheurísticas (Reeves, 1993), que são arquiteturas gerais (frameworks) 

para o desenvolvimento de heurísticas de solução para problemas de Otimização 

Combinatória. Não existe garantia que os algoritmos com base nesse tipo de técnica 

alcancem sempre a solução ótima para um problema, mesmo com longos tempos 

computacionais. Além disso, é muito difícil fazer uma predição analítica da qualidade 

de solução atingida por uma dessas heurísticas em um tempo de processamento 

previamente definido ou fazer a predição do tempo necessário para obter uma solução 

com certa qualidade. Essa avaliação é muito importante, principalmente quando se trata 

de problemas reais, de maneira que a avaliação dessas heurísticas tem sido realizadas 

pelos pesquisadores da área de forma experimental. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos  

 

A Otimização Combinatória é um ramo da otimização que trata de problemas 

discretos e é objeto de estudo de muitos pesquisadores. Sua relevância cresce 

principalmente devido a sua aplicabilidade no mundo real, em especial na área de 

engenharia (Sundaram, 1996). Problemas de Otimização Combinatória com múltiplos 

objetivos são extensões naturais dos problemas com um único objetivo (mono-objetivo), 
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pois embora os problemas de otimização mono-objetivo sirvam de modelo para um 

grande número de aplicações, em algumas situações podem ser representações muito 

simplistas, já que não consideram pontos de vista muitas vezes conflitantes ou não 

relacionados dos múltiplos objetivos de problemas reais. Um problema que surge 

quando se consideram estes modelos mais realistas é que eles, geralmente, apresentam 

um aumento de complexidade em relação a suas versões com um único objetivo. Muitos 

problemas que são resolvidos em tempo polinomial para um único objetivo se tornam 

NP- árduos  para múltiplos objetivos e os problemas mono-objetivo que já o são tendem 

a se tornar ainda mais complicados de se resolver (Deb, 2001). 

Problemas de otimização multiobjetivo, na maioria das vezes, são solucionados 

fazendo uso da otimização de Pareto. A otimização de Pareto é um método de lidar com 

problemas multiobjetivo sem a necessidade de pesar a importância dos diferentes 

objetivos, de normalizá-los de alguma forma e nem de possuir alguma informação sobre 

quais soluções devem ser encontradas. Na otimização de Pareto o objetivo é encontrar 

um conjunto de soluções de compromisso ótimo entre os objetivos, o conjunto Pareto 

ótimo (Knowles; Corne; Deb, 2008). Este conjunto tem um significado 

matematicamente bem definido e é independente da importância relativa dos diferentes 

objetivos do problema. 

Como muitos problemas multiobjetivo pertencem à classe NP-difícil, a procura 

de bons métodos aproximativos tem ganhado ênfase na solução dos mesmos. Uma 

abordagem bastante utilizada para o desenvolvimento de algoritmos heurísticos são as 

técnicas metaheurísticas (Reeves, 1993). Uma importante classe de metaheurísticas é a 

classe dos Algoritmos Evolucionários, cujos mecanismos de busca são inspirados em 

processos biológicos e que são baseados no processamento de diversas soluções em 

paralelo (população), realizando uma busca eficiente no espaço de soluções 

(Michalewicz e Fogel, 2000). Atualmente os algoritmos evolucionários são uma 

metodologia bastante popular para tratar a otimização de Pareto. Dentre esses, alguns 

dos mais aplicados e escolhidos na construção de heurísticas neste trabalho são: os 

algoritmos SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2) (Zitzler et al., 2001), 

MOEA/D (Multiobjective Evolutionary Algorithm based on Decomposition) (Zhang; Li, 

2007) e o NSGA2 (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 2) (Deb et al., 2002), 

além dos Algoritmos Transgenéticos (Goldbarg e Goldbarg, 2009). Os algoritmos 

SPEA2, MOEA/D e NSGA2 foram escolhidos para implementação por apresentarem 

bons desempenhos para problemas de otimização multiobjetivo combinatórios (Maia, 

2013). Cabe salientar que a literatura não apresenta nenhuma implementação do SPEA2 

e do MOEA/D para o problema proposto. 

Os algoritmos transgenéticos (ATs) pertencem à classe dos algoritmos 

evolucionários e apóiam sua metáfora nos processos biológicos que consideram a 

cooperação entre diferentes organismos que ocorre no interior de uma célula a principal 

forma de evolução. A transgenética computacional é baseada em duas reconhecidas 

forças que conduzem a evolução: transferência horizontal de genes e endossimbiose. 

Estes algoritmos realizam uma busca estocástica que simula as interações 

endossimbióticas entre um hospedeiro e uma população de endossimbiontes por meio 
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de agentes, chamados vetores transgenéticos, os quais são inspirados em mecanismos 

naturais de transferência horizontal de genes (Goldbarg; Bagi; Goldbarg, 2009). Esta 

metaheurística vem sendo empregada com sucesso em diversos problemas de 

otimização combinatória NP-árduos, tais como: Árvore de Steiner com Coleta de 

Prêmios (Goldbarg; Goldbarg; Schmidt, 2008), Passeio de Pistoneio Periódico 

(Goldbarg; Goldbarg; Medeiros, 2001a), Flow-shop de permutação (Goldbarg; 

Goldbarg; Costa, 2004), Caixeiro Comprador (Goldbarg; Bagi; Goldbarg, 2009). 

Recentemente, os ATs foram utilizados também para lidar com problemas multiobjetivo 

tais como a Árvore Geradora Biobjetivo (Monteiro; Goldbarg; Goldbarg, 2009; Rocha; 

Goldbarg; Goldbarg, 2007), o Planejamento Radioterápico (Goldbarg et al., 2009), 

Caixeiro Comprador biobjetivo (Almeida, 2012; Almeida et al., 2012), Problema 

Quadrático de Alocação (Almeida, 2012; Almeida et al., 2014) e Árvore Geradora 

Quadrática Biobjetivo (Maia, 2013). Os bons resultados encontrados nesses trabalhos 

demonstram que a técnica é promissora para a solução desse tipo de problema. Por isso, 

busca-se neste trabalho o desenvolvimento e aprimoramento de metodologias baseadas 

em Algoritmos Transgenéticos para lidar de maneira eficiente com o problema em foco. 

Neste trabalho são propostas três abordagens baseadas em Algoritmos 

Transgenéticos (AT) para a solução de problemas combinatórios multiobjetivo. Estas 

abordagens aplicam o mecanismo do AT nos frameworks: SPEA2, NSGA2 e MOEA/D. 

As abordagens foram denominadas SPETA, NSTA e MOTA/D, respectivamente. Os 

algoritmos evolucionários multiobjetivo baseados em Algoritmos Transgenéticos (ATs), 

o NSTA e o MOTA/D, foram desenvolvidos no trabalho de Almeida (2012), e neste 

trabalho, o algoritmo SPETA é proposto pela primeira vez. O NSTA (Non-dominated 

Sorting Transgenetic Algorithm) é um Algoritmo Transgenético Multiobjetivo que 

utiliza o mecanismo de seleção do NSGA2. O NSGA2 classifica todos os indivíduos da 

população dentro de uma fronteira, e depois serão classificados por uma distância 

chamada de distância de aglomeração que utiliza como métrica a distância de cada 

indivíduo aos indivíduos mais próximos. Assim, cada indivíduo será ordenado de 

acordo com a sua distância em relação aos pontos vizinhos na mesma fronteira (em 

relação a cada objetivo). 

 O MOTA/D (Multiobjective Transgenetic Algorithm/Decomposition) incorpora 

os mecanismos dos Algoritmos Transgenéticos no framework do MOEA/D, o qual se 

baseia em decomposição dos múltiplos objetivos e na exploração das informações 

contidas nas vizinhanças de subproblemas. O MOEA/D decompõe um problema 

multiobjetivo em vários subproblemas mono-objetivo através de alguma técnica de 

decomposição. O objetivo de cada subproblema é uma agregação ponderada dos 

objetivos originais do problema de otimização multiobjetivo. Relações de vizinhança 

entre os subproblemas são definidos em termos das distâncias entre os vetores de pesos 

utilizados na decomposição. Cada subproblema é otimizado no MOEA/D utilizado 

majoritariamente informações contidas na sua vizinhança. Estudos experimentais 

recentes demonstram que o MOEA/D é um bom otimizador para um amplo conjunto de 

problemas (Li; Zhang, 2009; Zhang; Li, 2007; Zhang et al., 2010). O MOEA/D foi 

considerado o melhor otimizador multiobjetivo para problemas sem restrições numa 
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competição que fez parte do CEC 2009 (os resultados da competição estão disponíveis 

em http://cswww.essex.ac.uk/staff/zhang/moeacompetition09.htm). A união entre os 

Algoritmos Transgenéticos e o MOEA/D foi estudada por causa do bom desempenho 

apresentado por ambos e pelo fato do MOEA/D ser baseado em decomposição, o que o 

diferencia bastante do NSGA2 que é baseado em dominância de Pareto. 

O algoritmo SPETA (Strength Pareto Evolutionary Transgenetic Algorithm) é 

um Algoritmo Transgenético Multiobjetivo que utiliza o mecanismo de seleção do 

SPEA2. O SPEA2 é um método evolutivo de otimização multiobjetivo que usa o 

conceito de elitismo através de população externa, denominada de arquivo, onde são 

guardadas as soluções não dominadas. A ideia inicial dessa contribuição consiste em 

unificar os algoritmos piloto SPEA2 e Algoritmo Transgenético desenvolvidos, 

usufruindo dos pontos fortes de cada heurística.  

Esse trabalho apresenta os resultados dos experimentos computacionais 

realizados com os algoritmos desenvolvidos. A metodologia de comparação empregada 

utiliza os indicadores Pareto concordantes e testes estatísticos. Os experimentos 

consistem na comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos implementados entre 

si para o mesmo conjunto de casos teste nas mesmas condições de execução. São 

considerados dois critérios básicos de comparação: a qualidade dos conjuntos de 

aproximação e tempo computacional despendido.  

Através dos resultados obtidos é reforçado o papel da proposição de algoritmos 

(meta)heurísticos capazes de determinar soluções de boa qualidade para o problema, 

ainda que não se tenha garantia da otimalidade das mesmas. Assim, tem-se que os 

algoritmos desenvolvidos poderão auxiliar o tomador de decisão na programação da 

distribuição dos produtos derivados de petróleo através da rede de modo a satisfazer as 

restrições inerentes ao problema. 

 

1.3 Objetivos  

 

Os principais objetivos deste trabalho são:  

 

1) Investigar o problema de planejamento de distribuição de derivados de 

petróleo por meio de polidutos considerando três objetivos simultaneamente: a 

minimização da fragmentação total nos polidutos, do tempo total para transportar as 

bateladas através da rede e do custo da energia elétrica necessária ao bombeamento dos 

produtos 

2) Investigar a hibridização das abordagens NSGA2, SPEA2 e MOEA/D com 

algoritmos transgenéticos e sua aplicação ao problema de planejamento de distribuição 

de derivados por polidutos.  
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3) Contribuir para a popularização da Transgenética Computacional e para o 

desenvolvimento de novos algoritmos que sigam esse paradigma, a partir da revisão dos 

principais conceitos envolvidos nessa metaheurística.  

4) Contribuir para a literatura do problema de distribuição de derivados de 

petróleo por redes de polidutos, a partir do desenvolvimento de metodologias para sua 

solução.  

5) Validar os resultados dos algoritmos comparando com outros algoritmos 

reportados na literatura, através do uso de métricas para a medida do desempenho de 

algoritmos evolucionários multiobjetivo. 

6) Construir uma abordagem que facilite, futuramente, a tomada de decisão de 

profissionais no planejamento de envio de produtos de petróleo por meio de polidutos. 

 

1.4 Contribuições do trabalho 

 

O problema de distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos é 

abordado sob uma perspectiva triobjetiva, sendo que esta é a primeira contribuição desta 

tese. Além disso, a função para o cálculo da fragmentação (ponderação das interfaces) 

proposto neste trabalho não foi considerada anteriormente em outro trabalho.   

Embora os Algoritmos Transgenéticos já tenham sido aplicados a diversos 

problemas mono-objetivo, a utilização da técnica em problemas com mais de um 

objetivo ainda não foi amplamente explorada, em especial, a possibilidade de 

hibridização com outros frameworks já conhecidos. Deste modo, este trabalho 

representa uma importante contribuição no sentido de investigar esta técnica 

aprofundando o estudo em aspectos ainda pouco explorados de sua utilização em 

problemas multiobjetivo. Neste sentido, uma segunda contribuição desta tese é a 

investigação de um novo algoritmo evolucionário multiobjetivo baseado em Algoritmo 

Transgenético (AT): o SPETA. Neste algoritmo, pela primeira vez, é explorada a 

combinação do mecanismo da transgenética computacional com um framework baseado 

em elitismo (SPETA).  

O algoritmo proposto, SPETA, juntamente com a versão original do framework, 

SPEA2, foram analisados em um conjunto de simulações envolvendo trinta casos teste 

do problema de distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos.  A 

literatura não reporta nenhuma implementação dos algoritmos heurísticos SPEA2, 

MOEA/D, NSGA2, SPETA, MOTA/D e NSTA para o problema proposto. Este 

trabalho possui importante contribuição no sentido de propor e analisar seis 

metaheurísticas evolucionárias para este problema. 

Dentre os casos teste dos experimentos, foram propostos casos testes com três 

objetivos. Os casos testes gerados também representam uma contribuição deste 

trabalho, pois a literatura não reporta resultados para casos testes com três objetivos.  
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Através dos experimentos, avaliam-se quais componentes dos algoritmos 

propostos são importantes na hibridização. Os experimentos comparam o desempenho 

de versões algorítmicas baseadas em dominância de Pareto, NSTA e NSGA2, outras 

baseadas em métodos de decomposição, MOTA/D e MOEA/D, e outras baseadas no 

conceito de elitismo, SPEA2 e SPETA em problemas combinatórios multiobjetivo. A 

importância de tal comparação decorre do fato da necessidade da verificação dos pontos 

fortes e fracos das diferentes metodologias (dominância de Pareto, decomposição e 

população externa) e da identificação de questões que devem ser exploradas no 

desenvolvimento de algoritmos evolucionários multiobjetivo conforme observado por 

Zhang et al. (2010). O trabalho permite também identificar se a inclusão dos operadores 

transgenéticos é capaz de melhorar o desempenho dos frameworks originais 

considerados. As seguintes publicações são resultado deste trabalho de doutorado: 

 

 SOUZA, T. C. N.; GOLBARG, E. F. G.; GOLDBARG, M. C. (2014) An 

experimental analysis of evolutionary algorithms for the three-objective oil 

derivatives distribution problem. In: IEEE CEC 2014 Congress on Evolutionary 

Computation. Pequim, 2014, v. 1, pp. 1982-1989. 

 SOUZA, T. C. N.; GOLBARG, E. F. G.; GOLDBARG, M. C. (2013) 

Evolutionary Algorithms for a Three-objectives Oil Derivatives Network 

Problem. In: IEEE CEC 2013 Congress on Evolutionary Computation. Cancun, 

Mexico, 2013, v. 1, pp. 932-938.  

 SOUZA, T. C. N.; GOLBARG, E. F. G.; GOLDBARG, M. C. (2011) Algorithm 

for the Biobjective Oil Derivatives Distribution Problem. In: ISDA'11 - 11th 

International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. 

Córdoba, Espanha: IEEE Computer society, 2011, v. 1, pp. 516-521.  

 

De acordo com o qualis da Ciência da Computação, o IEEE CEC (Congress on 

Evolutionary Computation) é classificado como A2 e o ISDA (International Conference 

on Intelligent Systems Design and Applications) como B2. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Apresenta-se este trabalho em sete capítulos que se somam a presente 

introdução. No Capítulo 2 apresenta o problema de transporte dutoviário de petróleo e 

derivados de forma geral, e, em seguida, mostra a revisão de trabalhos da literatura 

sobre problemas de otimização na indústria do petróleo. 

O Capítulo 3 descreve o problema triobjetivo de distribuição de derivados de 

petróleo por redes de polidutos de forma detalhada. 

O Capítulo 4 apresenta os algoritmos evolucionários multiobjetivo, a saber: 

NSGA2, MOEA/D, SPEA2 e algoritmo transgenético (AT). 
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No Capítulo 5, descreve-se a fundamentação teórica e a implementação das 

hibridizações de algoritmos transgenéticos utilizados para comparação, o NSTA, 

MOTA/D e SPETA, para o problema triobjetivo de distribuição de derivados de 

petróleo por redes de polidutos. 

No Capítulo 6 contém os resultados dos experimentos computacionais para o 

problema triobjetivo de distribuição de derivados de petróleo. 

Finalmente, o Capítulo 7 apresentam-se as considerações finais da pesquisa e 

apontamentos para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Transporte Dutoviário de Petróleo e 

Derivados 

 
transporte dutoviário é o modo de transporte que utiliza um sistema de 

dutos - tubos ou cilindros previamente preparados para determinado tipo de 

transporte, formando uma linha chamada de dutovia ou via composta por dutos onde se 

movimentam produtos de um ponto a outro. 

Entende-se por transporte dutoviário aquele efetuado no interior de uma linha de 

tubos ou dutos realizados por pressão sobre o produto a ser transportado ou arraste deste 

produto por meio de um elemento transportador. Assim, toda dutovia deve ser 

constituída de três elementos essenciais: os terminais, com os equipamentos de 

propulsão do produto, os tubos e as juntas de união destes. 

Esta modalidade de transporte vem se revelando como uma das formas mais 

econômicas de transporte para grandes volumes principalmente de petróleo e derivados, 

gás natural e álcool (etanol), especialmente quando comparados com os modais 

rodoviário e ferroviário. 

Por apresentar características ímpares, como alto nível segurança, 

transportabilidade constante, baixo custo operacional, as dutovias possibilitam o 

transporte dos vários produtos, como: petróleo e seus derivados. 

Existem dutos que transportam exclusivamente óleos (oleodutos), e outros 

(polidutos) que são utilizados para transportar outros derivados. O gás natural é 

transportado por gasodutos até as refinarias para ser processado. Em seguida, também 

por meio de gasodutos, segue para os grandes consumidores indústrias e para as redes 

de distribuição domiciliar.  

Um aspecto muito importante e que merece ser salientado, diz respeito ao 

problema das interfaces, nome utilizado para referir-se à “contaminação” entre dois 

produtos transportados em série num mesmo oleoduto, onde a mistura dos dois produtos 

vem a constituir um terceiro produto, alterando a qualidade e a especificação dos 

produtos originais. De acordo com a ilustração da Figura 2.1, o transporte de produtos 

pelos polidutos é feito sem nenhuma separação física entre os produtos, por isso, a 

mistura e uma consequente contaminação de parte dos produtos são inevitáveis 

(Sasikumar et al., 1997). O envio consecutivo de dois ou mais produtos diferentes pode 

provocar contaminação de ambos os fluidos. Nesse caso, os fluidos contaminados 

devem ser destinados a um tanque adequado, e não simplesmente descartá-los, eles têm 

que retornar à refinaria de origem para que eles sejam reprocessados, elevando os custos 

de produção e causando atrasos na entrega (Techo e Holbrook, 1974; Milidiú et al., 

2003b). Este envio consecutivo de tipos de produtos diferentes em um poliduto é 

chamado de fragmentação. É dito que há fragmentação quando em uma sequência de 

O 
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envios de bateladas, produtos diferentes são enviados alternadamente, ao invés de 

ocorrer o envio de um mesmo produto e depois os outros produtos sequencialmente. A 

alternância no tipo de produto a ser enviado pode provocar contaminações nas fronteiras 

do produto enviado e, por isso, a fragmentação de bateladas não é desejada.  

 

 

Figura 2.1 – Representação de um poliduto. 

 

Como forma de melhorar o entendimento sobre as dutovias busca-se fazer 

classificação sobre processos relevantes sobre ela. Percebe-se que quanto ao tipo de 

operação, esta dividida em transporte ou transferência; quanto à rigidez pode ser rígido 

ou flexível; quanto à localização pode ser enterrado, flutuante, aéreo ou submarino; 

quanto à temperatura de operação pode ser normal ou aquecido; e quanto ao material de 

constituição se divide em aço e materiais não metálicos.  

Nas operações de transporte ou de transferência de produtos pelo sistema 

dutoviário pode ser realizado por um sistema forçado - o qual utiliza um elemento de 

força para movimentar produto dentro do duto, ou por um sistema por gravidade - que 

utiliza apenas a força da gravidade para movimentar o produto dentro do duto. O 

sistema por gravidade apresenta vantagens sobre o sistema forçado, uma vez que não 

precisa de força motriz mecânica o que faz com que não haja gasto com energia, porém 

possui como limitação a possibilidade de transportar apenas produtos fluidos pouco 

viscosos.  

O sistema de transporte de produtos se caracteriza por levar o produto por 

grandes distâncias e de forma que chegue ao ponto final. Já o sistema de transferência 

de produtos está caracterizado por movimentá-lo por pequenas distâncias, geralmente 

dentro da planta de uma indústria, refinaria.  

Os dutos rígidos são caracterizados por apresentarem pouca ou nenhuma 

flexibilidade, já os dutos flexíveis possuem a característica de realizar curvaturas, por 

essa razão são muito utilizados na exploração de petróleo offshore, tendo com a 

finalidade de interligar os poços de extração às plataformas ou navios. São de fácil 

lançamento e acomodamento no leito marinho.  

 

2.1 Características do Sistema Dutoviário 

 

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

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

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

− um único duto; 

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

grafo acíclico ou um grafo qualquer). 

 Quanto à quantidade de produtos escoados: 

− um único produto; 

− vários produtos (polidutos). 

 Quanto à direção do fluxo no duto: 

− unidirecional 

− bidirecional 

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

mesmo duto: 

− uma única fonte; 

− várias fontes. 

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

mesmo duto: 

− um único destino; 

− vários destinos. 

 

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

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

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

mesmo tempo. 

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

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

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

de sua capacidade de armazenamento agregada. 

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

mesmas áreas.  

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

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

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

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

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

quantidade de produto pelo fato deste não atender mais às especificações pré-definidas 
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(Joly, 1999). Essa quantidade descartada deve ser destinada a um tanque próprio para 

ser reprocessada, mas caso os produtos sejam similares, como por exemplo, dois tipos 

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

2004). 

 

2.2 Critérios de Otimização do Problema de Distribuição 

 

A função objetivo para esse problema pode adotar diferentes perspectivas. 

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

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

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

A seguir são listados alguns critérios de otimização frequentemente incorporados pela 

função objetivo: 

 

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

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

custos nos horários de pico de utilização de energia elétrica. 

 Custos associados à formação de interfaces, ou simplesmente custos de 

interface: são diferenciados para cada par de produtos que formam a interface e 

são devidos aos diferentes tratamentos aplicados às quantidades misturadas a 

fim de recuperar as especificações originais dos produtos que as geraram. 

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

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

contabilizados. 

 Custos de estocagem. 

 Quantidade de produto bombeada durante o horizonte de programação, ou 

número de operações de bombeamento realizadas. 

 Número total de interfaces formadas no sistema durante o horizonte de 

programação. 

 Quantidade de produto que foi entregue com atraso. 

 Quantidade de demanda não atendida. 

 Quantidade de produto que violou o estoque máximo dos tanques de 

armazenamento. 

 Tempo necessário para entrega das bateladas definidas pela ordem de serviço. 
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Juntamente com as restrições relacionadas a limites de armazenamento, tempo 

de entrega, disponibilidade dos pontos de origem e outras que devem ser satisfeitas, 

trabalhos como os de De la Cruz et al. (2003, 2005), Westphal (2006), Souza et al. 

(2009, 2010) e Cavalcante (2010) consideram o problema com dois objetivos: 

minimizar o tempo necessário para transportar o conjunto de bateladas através da rede e 

minimizar a fragmentação no envio consecutivo de produtos diferentes no mesmo 

poliduto, perfazendo, portanto, um problema de otimização biobjetivo.  

Neste trabalho, serão abordados os problemas com três objetivos de 

minimização, a saber: o tempo de satisfazer a demanda dos nós terminais, a 

fragmentação total no envio das bateladas considerando as perdas por interface 

ocasionadas pelas misturas entre os produtos transportados e o custo da energia elétrica 

necessária ao bombeamento dos produtos.  

 

2.3 Revisão de Trabalhos quanto ao Problema de Distribuição 

 

 

A literatura a respeito do transporte dutoviário teve suas origens no fim da 

década de 60. Os primeiros trabalhos desenvolvidos tratavam basicamente da utilização 

de um poliduto que transportava poucos produtos. Nessa época o desenvolvimento de 

algoritmos para o problema era bastante incipiente, pois não se dispunha do um aparato 

computacional que se verifica nos dias de hoje. Nesse contexto, os primeiros trabalhos 

desenvolvidos neste assunto focavam a solução de problemas baseadas no cômputo de 

cálculos manuais e/ou o uso de planilhas eletrônicas como se verifica, por exemplo, em 

Amiragov e Nuriev (1970). 

A quantidade de trabalhos sobre programação de dutos tem crescido na última 

década, principalmente aqueles relativos às redes de dutos, que atualmente superam a 

quantidade de trabalhos envolvendo um único duto.  

No cenário apresentado, o planejamento e a programação das operações de uma 

rede dutoviária são considerados problemas combinatórios de difícil solução. Na 

literatura, esses problemas têm sido classicamente tratados através de modelos de 

Programação Matemática baseados em Programação Linear Inteira Mista (PLIM), que 

tem seus prós e contras discutidos no trabalho de Zentner et al. (1994). A aplicação de 

Programação Matemática em um problema real implica na adoção de hipóteses que, 

muitas vezes, simplificam demasiadamente a realidade ou restringem muito o problema, 

o que torna mais fácil a resolução do ponto de vista computacional e fornece soluções 

ótimas (Applequist et al., 1997; Alle, 2003).  Outras limitações no uso de técnicas de 

Programação Matemática para problemas desse nível de complexidade são o tempo de 

solução elevado e a dificuldade na interpretação da modelagem (Bodington e Shobrys, 

1995). Para contornar esse problema, abordagens heurísticas, em especial as baseadas 

em técnicas metaheurísticas, vêm sendo utilizadas recentemente com o intuito de 

facilitar a resolução de problemas reais. Isso se deve principalmente ao fato de elas 
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serem capazes de prover soluções num tempo computacional plenamente aceitável, 

mesmo que não se tenha a garantia da obtenção da solução ótima, e também porque, 

dada a dinâmica do processo, faz-se necessária a obtenção de uma solução em um curto 

tempo. 

Nas seções a seguir, são apresentadas as principais abordagens encontradas na 

literatura para o problema de transporte dutoviário em geral, de forma correlata ao 

problema em questão. A divisão foi feita com base na estrutura do sistema dutoviário 

estudado, de modo similar ao realizado nos trabalhos de Alves (2007) e Souza (2010). 

 

2.3.1 Poliduto interligando um nó fonte e um nó terminal 

 

Shah (1996) decompõe o problema de transporte de alguns tipos de petróleo de 

uma refinaria (nó fonte) para um porto (nó terminal) através de um poliduto em dois 

subproblemas, ambos modelados por PLIM, e nos quais o horizonte de tempo é 

discretizado em intervalos de igual duração. O primeiro subproblema determina como a 

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

quantidade de material que resta nos tanques após estes terem alimentado as unidades 

de destilação, enquanto o segundo determina como descarregar os navios e como os 

tanques do porto devem alimentar o duto (uma vez determinada a programação do 

duto), com o objetivo de encontrar uma solução viável. 

Magatão et al. (2004) propuseram uma estratégia de decomposição para um 

problema de scheduling de larga escala de um sistema composto por um porto, uma 

refinaria e um duto. O duto transportava ininterruptamente diferentes tipos de derivados 

de petróleo (gasolina, óleo diesel, querosene, álcool, GLP, etc.) que podem ser 

bombeados tanto da refinaria para o porto como do porto para a refinaria. O objetivo foi 

especificar a operação do duto durante um horizonte de tempo limitado com o menor 

custo operacional de forma a satisfazer a demanda. O problema foi formulado como um 

modelo PLIM com discretização uniforme do tempo e foram consideradas as 

disponibilidades de produtos, restrições de armazenamento, sequências de 

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

operacionais. 

 

2.3.2 Poliduto interligando um nó fonte e vários nós terminais 

 

Hane e Ratliff (1995) apresentaram um algoritmo de sequenciamento para uma 

estrutura composta por um caminho simples com única fonte e vários terminais. O 

planejamento do transporte de produtos foi feito para um conjunto de ordens de serviço 

cíclicas no tempo, onde cada batelada de produto tem o seu destino já estabelecido. Não 

se considerou a perda de produtos na interface, parada no duto, prazo de entrega e 
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capacidade de armazenagem. O objetivo foi encontrar o scheduling dos produtos 

minimizando o número de vezes que o duto retoma a sua vazão normal após esta ter 

sido interrompida para fazer uma entrega de um produto. Esta foi a maneira encontrada 

pelos autores para tratar, de uma forma simplificada, os custos de bombeamento. No 

trabalho não são incluídas restrições de armazenagem, de compatibilidade de produtos e 

nem prazos de entrega. Para a solução do problema são desenvolvidos dois algoritmos: 

um guloso e um branch-and-bound (B&B), onde este último utiliza o primeiro para 

obter boas soluções viáveis para começar a busca. Realizaram-se testes computacionais 

considerando um conjunto de dados gerado aleatoriamente com base em um duto longo 

de uma empresa americana, nos quais variavam o volume de produtos, o comprimento 

do duto e o número de destinos. O branch-and-bound obtém a solução ótima para todos 

os problemas testados – não ultrapassando o tempo de execução de 145 segundos para o 

caso onde o duto tem 24 nós de destino. 

Sasikumar et al. (1997) apontaram desvantagens dos modelos numéricos em 

relação aos problemas de scheduling, sendo a maior crítica a incapacidade apresentada 

pelos mesmos de se tolerar mudanças de especificação no sistema motivadas pelas 

mudanças nas restrições e nas funções de avaliação que podem ocorrer devido à 

dinamicidade do contexto do problema, o que incorre em modificações significativas na 

estrutura do modelo. De forma adicional, em sistemas muito complexos, a viabilidade 

da solução é mais importante que a otimalidade, o que justificaria, de acordo com os 

autores, uma abordagem heurística para a resolução do problema. É utilizada uma 

técnica de Inteligência Artificial denominada beam search, que gera uma boa 

programação mensal para o duto e leva em conta as exigências e disponibilidade de 

produtos, enquanto satisfaz uma grande variedade de restrições, incluindo níveis de 

estoques permitidos e restrições de sequenciamento. O modelo faz uso de penalidades 

incorporadas à função heurística de avaliação devido ao fato de algumas restrições 

serem mais importantes que outras, como por exemplo, o fornecimento dos produtos a 

todos os destinos ou a minimização de shutdowns (paradas de processo). 

Em sua tese de doutorado, Rejowski Jr. (2007) tratou o problema de distribuição 

de derivados por um duto multiproduto que transportava quatro produtos de uma 

refinaria para cinco depósitos com localizações geográficas distintas. O problema foi 

baseado no sistema composto pela Refinaria de Paulínia (REPLAN) da PETROBRAS e 

o duto OSBRA de aproximadamente 955 km de extensão. O duto tinha segmentos de 

diferentes diâmetros e operava de forma intermitente. Os perfis de produção da refinaria 

e de demanda das bases eram conhecidos. O objetivo foi determinar, para um horizonte 

de tempo determinado, as operações de bombeamento de novos produtos para o duto e 

as operações de carga e descarga dos tanques na refinaria e nos depósitos, de tal forma 

que os custos de estoque, bombeamento e de interface dos produtos fossem 

minimizados. O autor desenvolveu vários modelos e analisou os resultados de diversos 

exemplos. Primeiramente, foi proposta uma formulação PLIM generalizada, com 

representação discreta do tempo, desenvolvida inicialmente por Rejowski Jr. e Pinto 

(2003). A formulação foi baseada inicialmente em programação disjuntiva e depois foi 

linearizada a partir da envoltória convexa.  
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Utilizaram-se diversos exemplos para testar os modelos em cenários com baixa, 

média e alta demanda de produtos. Os exemplos foram implementados na ferramenta 

GAMS, em um computador com processador Pentium II 400 MHz e as formulações 

PLIM foram resolvidas através do sistema CPLEX. Consideraram-se quinze intervalos 

de tempos com cinco horas de duração cada, ou seja, um horizonte de tempo de 3,125 

dias. Para o exemplo de baixa demanda de produtos, o modelo com as restrições 

especiais levou 250 segundos. O mesmo tempo foi obtido com a inclusão dos cortes, 

enquanto a formulação original levou 124 segundos para encontrar a solução ótima. O 

exemplo de média demanda não encontrou solução ótima para a formulação original em 

10.000 segundos, para a formulação com apenas as restrições especiais o tempo para 

encontrar a solução ótima foi 2.807 segundos e com os cortes foi 5.274 segundos. 

Foram testados dois exemplos com alta demanda. Em ambos, o modelo com a 

formulação original não encontrou o ótimo em 10.000 segundos, com apenas as 

restrições especiais levou 7.775 e 5.386 segundos, enquanto com as restrições especiais 

e os cortes, o modelo levou em um dos exemplos 1.209 segundos e no outro 1.775 

segundos. Também foram analisados outros testes com relaxação das restrições 

especiais de contaminação de produtos e as relativas ao atendimento das demandas. 

Cafaro e Cerdá (2004) apresentaram uma abordagem PLIM com representação 

contínua do tempo para o scheduling de um duto para transporte de derivados de uma 

única refinaria para vários terminais de distribuição. Os segmentos do duto tinham 

diferentes diâmetros. Dada a produção da refinaria, era necessário atender a demanda no 

horizonte de tempo considerado. O modelo considerou sequências proibidas de 

produtos, restrições de interfaces, balanço de massa, capacidade dos tanques, operação 

intermitente, e ainda podia inserir selos (separadores mecânicos) para evitar interfaces 

não desejáveis. O objetivo do problema era minimizar os custos de bombeamento, de 

estoque e de interface dos produtos, podendo incluir custos mais altos de bombeamento 

nos períodos de pico. Segundo os autores, a representação contínua do tempo permitia 

uma descrição mais rigorosa do problema e uma severa redução das variáveis binárias, 

das restrições e do tempo computacional. A solução ótima é encontrada para os dois 

problemas apresentados, extraídos do trabalho de Rejowski Jr. e Pinto (2003). 

Em sua dissertação de mestrado, Sangineto (2006) utiliza algoritmos genéticos 

para abordar o problema de transporte dutoviário (o mesmo problema estudado por 

Rejowski Jr. (2003)) do oleoduto São Paulo–Brasília (Brasil), que transporta cinco tipos 

de produtos de uma refinaria para cinco terminais. São consideradas as seguintes 

restrições: compatibilidade entre produtos, capacidade de armazenamento, 

dimensionamento do tamanho da batelada a ser transportada, atendimento da demanda e 

nível de estoque desejado, além de custos de bombeamento e interface. Essas restrições 

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

modelo não admitiu parada no duto, mas considerou uma variação da vazão do mesmo. 

Considerou-se um horizonte de programação de uma semana, discretizado em intervalos 

de uma hora. O algoritmo foi implementado na linguagem C++. Para gerações menores 

que 380 indivíduos, os resultados foram gerados em um ADM Athlon 2600 1.92 GHz 

com 256 Mb de memória RAM e para um número de gerações igual ou superior a 380 
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indivíduos, utilizou-se um Intel Pentium M 1,5 GHz com 512 Mb de memória RAM. 

Todos os testes realizados levaram o tempo máximo de 12 minutos. Avaliou-se, com os 

mesmos critérios utilizados pelo algoritmo genético, uma programação real fornecida 

pela PETROBRAS e compararam-se os resultados obtidos. Segundo a autora, o 

algoritmo genético obteve resultados satisfatórios, correspondendo aos objetivos de 

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

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

programação real. 

 

2.3.3 Rede de polidutos interligando diversas áreas de 

bombeamento e recebimento 

 

Crane et al. (1999) utilizaram um algoritmo genético para abordar uma versão 

bem simplificada do problema de transporte em rede de dutos, cuja topologia é a de uma 

árvore direcionada com apenas oito terminais e dois produtos. Os volumes dos tanques 

de armazenagem em cada terminal são discretizados, podendo assumir somente os 

valores 0, 1 ou 2, não são consideradas restrições de compatibilidade de produtos, as 

bateladas de produtos têm volume unitário e cada trecho de duto comporta apenas uma 

batelada. A estratégia selecionada para usar o algoritmo genético era utilizar uma 

representação binária para o cromossomo, onde cada gene do cromossomo estabelece 

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

de ações pré-estabelecido, tendo-se como objetivo atingir as metas pré-estabelecidas 

para o nível de cada tanque de armazenagem de todos os terminais. O algoritmo foi 

aplicado a uma pequena instância (transportam 2 produtos distintos e 6 nós na rede de 

dutos) e chegou à solução ótima. Porém, dado que o comprimento do cromossomo é 

proporcional ao número de estados possíveis para cada terminal, para um problema do 

mundo real o tamanho do cromossomo iria crescer exponencialmente, impossibilitando 

o uso deste método.  

Braconi (2002) propus uma abordagem heurística para encontrar soluções 

viáveis para o problema de transporte de derivados em dutos bidirecionais. Essa 

heurística foi dividida em duas etapas. Na primeira, obteve-se o planejamento dos 

produtos a serem transportados com suas respectivas rotas e volumes, resolvendo-se, 

assim, um problema de programação linear. Esse problema foi derivado de uma 

relaxação da sua formulação original como um problema de programação linear mista 

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

etapa, foi utilizada uma heurística para definir o escalonamento dos produtos de forma 

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

armazenamento dos tanques, entre outras restrições que asseguram o funcionamento 

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

que seja encontrada uma solução viável para o problema. Para testar a heurística, foram 

utilizadas cinco instâncias baseadas na rede de Claros e Escuros da Petrobras. Foram 
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encontradas soluções viáveis para todas as instâncias, com um horizonte de 

programação variando de 5 a 30 dias e com tempos computacionais inferiores a 20 

minutos. 

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

derivados de petróleo em uma rede de dutos bidirecionais mediante algoritmo genético 

multiobjetivo (MOEA) e programação matemática (PLIM), obtendo resultados 

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

considerados quatro objetivos: dois para o tempo e dois para a fragmentação e 

trabalharam com cinco restrições, sendo que as três primeiras restrições são 

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

Eles aplicaram o algoritmo genético multiobjetivo a uma rede com doze nós e vinte e 

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

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

anteriormente propostos, MOEA e PLIM, eram executados em paralelo, e as soluções 

obtidas pelo PLIM usadas como soluções imigrantes para o algoritmo evolucionário, 

permitindo a obtenção de soluções viáveis em um menor tempo de execução 

computacional. Eles aplicaram os seus algoritmos a uma rede com sete nós (dos quais 

dois são nós fonte, dois intermediários e três terminais), sete conexões (sendo que uma 

delas é bidirecional), e considerando quatro tipos de produtos. 

Nos trabalhos de De la Cruz et al. (2003, 2005) foram considerados prazos de 

entrega para as demandas e restrições de capacidade e de colisão nos dutos 

bidirecionais. No algoritmo evolucionário, algumas dessas restrições foram penalizadas 

na função objetivo, enquanto outras exigem uma reparação da solução. Embora não 

sejam consideradas restrições de compatibilidade de produtos, um dos objetivos era 

reduzir o número de interfaces de produtos dentro de cada duto. O outro objetivo era 

reduzir o tempo final para realizar a entrega de todas as demandas. Como nesses 

métodos era fixado um objetivo enquanto o outro era otimizado, era retornada apenas 

uma solução. 

No trabalho de Más e Pinto (2003) foi estudado o problema de escalonamento de 

curto prazo de petróleo em complexos contendo portos, refinarias e uma infraestrutura 

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

portos continham píeres que recebíam petroleiros para descarga, tanques de 

armazenagem e uma rede de tubulações que os interconectam. As refinarias possuíam 

sua própria infraestrutura de armazenagem. O problema também considerava a 

armazenagem intermediária em subestações. Devido a sua complexidade, o problema 

foi formulado por meio de dois modelos distintos de Programação Linear Inteira Mista 

(PLIM) de tempo contínuo com base em eventos, que giram em torno dos elementos da 

estrutura física do sistema. O primeiro modelo englobava a estrutura do porto e 

considerava uma representação agregada dos oleodutos e tancagem intermediária. A sua 

solução envolvía a alocação de petroleiros a píeres assim como operações de descarga 

de petroleiros e carga de oleodutos. Essas informações eram utilizadas pelo segundo 

modelo que representava, de forma detalhada, a infraestrutura das subestações que 

continham oleodutos e tanques intermediários. As variáveis de decisão, neste caso, 
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envolvíam operações de carga e descarga de tanques e oleodutos. Os autores 

apresentaram um exemplo de escalonamento de óleo cru para um complexo contendo 

um porto, quatro refinarias e duas subestações, treze petroleiros, quatro píeres e 

quatorze tipos de petróleo. Essa instância foi modelada usando uma vez o modelo de 

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

obedecendo a direção do porto para as refinarias. Foram encontradas soluções viáveis 

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

interfaces indesejáveis de produtos nos oleodutos foram penalizadas através da 

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

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

planejamento de uma cadeia de suprimentos de petróleo que compreendia terminais de 

petróleo, refinarias e centros de distribuição e uma rede de dutos unidirecionais para 

suprimento de petróleo e outra para distribuição de produtos. A distribuição através dos 

dutos foi definida dos terminais de petróleo para as refinarias e das refinarias para 

terminais intermediários ou para centros de distribuição. Foi feito um estudo de caso 

para um complexo, contendo quatro refinarias e cinco terminais (inclusos terminais de 

petróleo e centros de distribuição). Todo esse complexo foi modelado, a partir de três 

estruturas básicas que representam unidades de processamento, tanques e dutos. Essas 

estruturas compõem o conjunto de restrições do problema de otimização de toda a 

cadeia, que corresponde a um problema de Programação Não Linear Inteira Mista de 

grande escala. Embora tenha sido encontrada uma solução para o exemplo apresentado, 

a abordagem para a estrutura de dutos é muito simplificada e não leva em consideração 

as perdas ocorridas nas interfaces dos produtos. 

Westphal (2006) apresentou um algoritmo genético aplicado à otimização 

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

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

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

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

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

global (uma espécie de escalarização das funções objetivo) para avaliar cada indivíduo, 

assim, é formulada uma única função objetivo, de modo que é retornada uma única 

solução pelo algoritmo. 

Alves (2007) trata do problema de transporte de derivados pesados de petróleo 

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

estudo do problema e das dificuldades intrínsecas à elaboração de uma programação de 

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

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

considera restrições de capacidade de armazenamento nos tanques e de atendimento à 

demanda e tem como objetivo encontrar a programação de transferência de produtos 

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

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

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

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



23 

 

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

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

programação de sete e catorze dias, discretizados em períodos de quatro horas. O tempo 

computacional gasto na obtenção destes resultados não ultrapassou vinte e cinco 

minutos. 

No trabalho de Karuppiah et al. (2007) foram desenvolvidas técnicas para 

otimização global de escalonamento do fluxo de petróleo bruto no front-end de uma 

refinaria. Um modelo de tempo contínuo baseado em eventos de transferência é usado 

para representar o problema de programação e este modelo é um PNLIM não convexo 

que tem múltiplos ótimos locais. A fim de obter comprovadamente soluções ótimas 

globais para o problema, foi proposto um algoritmo de Aproximação-Externa 

especializado. Neste trabalho, foi gerado limites inferiores e superiores sobre o ótimo 

global que são convergidos para uma tolerância especificada. Um rigoroso limite 

inferior para o ótimo global é obtido através da resolução de uma relaxação PLIM do 

problema original. Para reduzir o esforço computacional requerido na resolução desta 

relaxação PLIM, planos de corte derivados por uma decomposição espacial da rede são 

adicionados ao modelo PLIM. A solução da PLIM é usada em uma heurística para obter 

uma solução viável para a PNLIM que serve como um limite superior. A aplicação do 

algoritmo proposto em diferentes exemplos de teste ajuda a reduzir significativamente o 

esforço computacional necessário para obter as soluções ótimas globais e verificar a sua 

otimização global. 

Devido à complexidade do problema para uma rede real, Yamamoto et al. 

(2008) dividiram em três módulos: alocação dos recursos, sequenciamento e 

temporização. Na etapa de atribuição de recursos foram consideradas as funções de 

produção/consumo e estocagem, para a determinação do número do total de bateladas, 

descrevendo seus volumes, vazões, rotas e janelas de tempo para o atendimento à 

demanda. Esses dados foram usados na etapa de sequenciamento através de um 

procedimento baseado em Busca em Vizinhança Variável (Variable Neighborhood 

Search - VNS) para a determinação do sequenciamento das bateladas e, na etapa final, 

um último bloco realizava a temporização considerando as restrições operacionais da 

rede. O trabalho tratava o bloco de sequenciamento, o qual tem grande influência na 

qualidade do resultado final da programação das operações de uma malha dutoviária, 

adotando como critério de otimização o atendimento aos tempos mínimo e máximo de 

entrega de produtos nos terminais e/ou de descarga de produtos das refinarias para a 

rede. Esse processo visava fornecer diferentes ordenações das bateladas, permitindo 

realizar as operações priorizando o atendimento à demanda de produtos, possibilitando 

obter uma diminuição do tempo total da programação, ou permitindo a escolha de uma 

solução em função da taxa de utilização dos dutos, ou, ainda, optar por uma solução 

observando o número de transições entre produtos diferentes nos dutos. 

Souza et al. (2009) propuseram um algoritmo de Otimização por Nuvem de 

Partículas (PSO, Particle Swarm Optimization) discreto considerando o problema em 

sua forma biobjetiva, na qual os objetivos a serem minimizados eram o tempo 

necessário para transportar o conjunto de bateladas através da rede e a fragmentação 
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total nos polidutos. A abordagem PSO utilizada foi proposta nos trabalhos de Souza 

(2006) e Goldbarg et al. (2008). O modelo de rede de distribuição empregado foi o 

mesmo utilizado nos trabalhos de De La Cruz et al. (2003, 2005) e Westphal (2006), 

colocando-se como uma versão simplificada de uma rede de polidutos real e sendo 

composta de três tipos de nós: fonte, intermediários e terminais. O algoritmo utilizou 

quatro funções reparadoras, que evitavam que soluções inviáveis fossem geradas, de 

modo que as restrições relativas ao cumprimento dos prazos temporais de chegada das 

bateladas, à satisfação das demandas dos produtos, à capacidade dos tanques de 

estocagem e à ocorrência de colisões em conexões bidirecionais fossem satisfeitas. 

O algoritmo foi aplicado a seis casos testes, tomando como base duas redes de 

distribuição com sete e doze nós, vinte conexões unidirecionais e uma conexão 

bidirecional; além de diferentes condições iniciais, foram considerados quatro produtos 

distribuídos na rede e horizontes de planejamento de 15, 50 e 150 unidades de tempo. 

Os resultados obtidos foram comparados aos apresentados pelos algoritmos propostos 

por De la Cruz et al. (2003) e Westphal (2006). As soluções geradas pelo PSO 

dominaram todas as apresentadas nos trabalhos anteriores, além do fato de o algoritmo 

produzir em torno de vinte soluções, contra apenas uma produzida pelos algoritmos 

genéticos de De la Cruz et al. (2003) e Westphal (2006). 

Também considerando a minimização da fragmentação total nos polidutos e do 

tempo total para transportar as bateladas através da rede, Souza (2010) e Souza et al. 

(2010) desenvolveram duas versões dos algoritmos genéticos apresentados por De la 

Cruz et al. (2003) e Westphal (2006) tomando como base o NSGA2 (Non-dominated 

Sorting Genetic Algorithm 2), proposto por Deb et al. (2000). Como explicado nesses 

trabalhos, o NSGA2, baseado em ordenamento elitista usando critérios de não 

dominância, se colocava como um dos mais eficientes algoritmos evolucionários 

multiobjetivo, tendo como principal vantagem o processo de seleção de indivíduos de 

uma população baseado nas relações de dominância e em uma distância com capacidade 

de promover melhoria na diversidade da população, denominada distância de 

aglomeração. Os algoritmos baseados no NSGA2, embora superem os originais de De 

la Cruz et al. (2003) e Westphal (2006), ainda apresentam tempo computacional 

significativamente mais elevado e qualidade de solução inferior que o PSO 

desenvolvido por Souza et al. (2009), algoritmo também utilizado nos experimentos 

computacionais e análises comparativas decorrentes. 

Herrán et al. (2010) desenvolveram um modelo matemático para o problema 

composto de uma função objetivo e um conjunto de restrições, resultando em um PLIM. 

A função objetivo adotada consistiu na minimização de custos expressos em quatro 

aspectos, a saber, o custo de bombeio, o custo de início/parada desse bombeio, o custo 

de reprocessamento do volume correspondente à interface de contaminação inter-

produtos, e, finalmente, o custo de estocagem em cada nó da rede. Já as restrições que 

compõem o modelo estão relacionadas basicamente ao bombeio de novas bateladas 

através de cada poliduto da rede, à disposição exata de cada batelada bombeada na rede, 

ao atendimento das demandas de mercado e à linearização de termos não lineares. Os 

autores reduzem o modelo completo desenvolvido a uma versão mais simplificada 
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(dada que a primeira é extremamente complexa principalmente em termos do número de 

equações e variáveis), mas que só deve ser utilizada em um cenário de alta demanda e 

quando o custo de bombeio é muito baixo, se comparado aos custos de início/parada da 

operação. Essa conjuntura, aliada aos experimentos realizados considerando diferentes 

cenários, leva os autores a concluir que, dada a dificuldade combinatória do problema, o 

mesmo deveria ser abordado via algoritmos metaheurísticos capazes de solucioná-lo 

eficientemente. 

Com base na abordagem apresentada no trabalho de Neves Jr. et al. (2007), 

Boschetto et al. (2010) propuseram uma abordagem hierárquica com base na integração 

de um modelo de PLIM e um conjunto de módulos heurísticos, partindo da observação 

de que a maioria dos trabalhos na literatura usam PLIM, a fim de se determinar soluções 

ótimas para o problema, bem como métodos heurísticos e/ou estratégias de 

decomposição para se ter boas soluções utilizando baixo esforço computacional. O 

problema de scheduling é dividido em uma estrutura composta de quatro partes, 

executadas sequencialmente e que trabalham de maneira colaborativa, de maneira que a 

saída de um bloco é usada como entrada do bloco seguinte. O primeiro bloco, o de 

alocação, considera funções relativas à produção e consumo a fim de determinar o 

volume de bateladas, uma rota para cada uma delas, e indicar uma sequência inicial de 

bateladas para serem bombeadas. O segundo bloco, o de sequenciamento, reorganiza a 

lista de bateladas produzindo outras sequências de bombeio, enquanto o bloco seguinte, 

o de simulação, verifica os resultados providos pelos blocos anteriores, objetivando 

identificar e processar tais informações no intuito de estabelecer parâmetros para o 

quarto e último bloco, o de otimização, modelado através de PLIM. Esse modelo de 

Programação Linear determina os tempos (timing) para as atividades de envio e 

recebimento de bateladas. O modelo PLIM foi implementado e resolvido usando ILOG 

OPL Studio 5.5.1.
16

 e o sistema CPLEX 11. O computador utilizado foi um processador 

Core 2 de 2.13 GHz com 2GB de memória RAM. O modelo desenvolvido é aplicado ao 

mundo real de um grande sistema de dutos, onde mais de 14 produtos derivados de 

petróleo e etanol são transportados e distribuídos entre os nós fonte e demanda, e a rede 

é constituída por 14 nós. O tempo de processamento para obter uma solução de todos os 

blocos da estrutura hierárquica é de cerca de 3 a 5 minutos. 

Lopes et al. (2010) propõem um framework híbrido baseado em uma estratégia 

de decomposição em duas fases (two-phase problem decomposition strategy): (1) a fase 

de planejamento (planning phase) é implementada por meio de uma heurística 

construtiva que gera ordens de entrega, representando transferências entre dois nós da 

rede de polidutos, e; (2) na fase de programação (scheduling phase), um modelo de 

programação de restrições (Constraint Programming, CP) é usado para estabelecer uma 

ordem entre os pedidos de entrega, em cada poliduto e cada tanque. Restrições 

operacionais que em geral não são suprimidas na literatura, mas que são essenciais para 

garantir soluções viáveis são modeladas através do modelo de CP, que os autores 

julgam ser adequado para o problema pelo fato de este apresentar várias restrições não 

lineares, que podem ser facilmente modeladas utilizando esse tipo de paradigma. 
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Através da análise de trabalhos que utilizam algoritmos genéticos no scheduling 

de atividades relacionadas à transferência e estocagem de refinarias de petróleo 

(Sasikumar et al., 1997; Dahal et al., 1999), Yamamoto et al. (2010) desenvolveram um 

algoritmo genético multiobjetivo para realizar o scheduling de uma rede de distribuição 

de derivados de petróleo. O algoritmo usa a técnica de compartilhamento de fitness 

apresentada no trabalho de Fonseca e Fleming (1993). Os autores consideram como 

objetivos a minimização das violações nos estoques, representado pelas violações das 

janelas de tempo e a minimização do número de interfaces, além da minimização do 

tempo necessário para transportar o conjunto de bateladas dentro do horizonte de 

planejamento. Contudo, o trabalho não deixa claro se esses três objetivos são 

considerados simultaneamente ou são reduzidos a uma única função objetivo através de 

ponderações sobre os mesmos. 

Por fim, Souza Filho et al. (2010) propõem um modelo de Programação Linear 

Inteira (PLI) para o transporte de derivados pesados de petróleo, óleo combustível, 

bunker (óleo combustível para navios), gasóleo para craqueamento, resíduo atmosférico, 

óleo leve de reciclo (LCO), na rede de escuros no estado de São Paulo (Brasil). No 

trabalho são feitas simplificações como a desconsideração de custos de estocagem e a 

substituição dos custos de transporte e de interfaces entre os produtos por parâmetros 

relacionados aos mesmos, sendo atendidas as demandas das áreas, respeitados os limites 

de capacidade de armazenamento dos tanques e ainda minimizado o número de 

interfaces e a quantidade de produto bombeada, esta última minimização tendo 

prioridade inferior sobre a primeira. Além disso, na indústria petrolífera, como o envio 

de produtos em horário de pico (18h às 21h) implica necessariamente em um gasto 

adicional de energia elétrica, que é contabilizado com o objetivo de promover um uso 

racional da mesma; no trabalho esse comportamento é modelado com um custo 

adicional na função objetivo de 10% do custo total de bombeamento no horário de pico.  

Comparado ao algoritmo genético de Alves (2007), a proposta apresenta tempos 

computacionais bastante superiores, devido ao porte do modelo em questão, que 

apresenta 36 500 restrições e 14 400 variáveis inteiras. 
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Capítulo 3 

O Problema de Distribuição de Derivados de 

Petróleo por Redes de Polidutos 

 

este trabalho é investigado o problema de redes de polidutos. Os termos 

polidutos, oleodutos ou dutos serão utilizados como sinônimos. 

Neste trabalho são consideradas redes compostas de nós que são divididos em 

três categorias: fontes (refinarias), terminais (clientes) e intermediários (tanques de 

armazenamento que podem ser receptores ou fornecedores de produtos). Esses nós são 

ligados por polidutos por onde passam diferentes fluidos. Uma rede desse tipo é 

ilustrada na Figura 3.1, onde as refinarias são representadas pelos nós N1 e N2, os nós 

intermediários pelos nós N3 e N4 e os pontos de destino ou terminais são representados 

pelos nós N5, N6 e N7. A rede tem 9 polidutos que são representados por 10 setas. As 

direções das setas mostram a direção do fluxo. As setas D5 e D8 referem-se ao mesmo 

poliduto onde o fluxo é permitido em ambas as direções. 

 

 
Figura 3.1 - Exemplo de uma rede de distribuição. (De La Cruz et al., 2003) 

 

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

uma versão simplificada de uma rede real é adotada. É considerado que todos os 

polidutos têm o mesmo diâmetro e mesmas características. A mesma taxa de fluxo é 

considerada para todos os produtos que fluem com a mesma velocidade e ocupam o 

mesmo volume nos polidutos. Produtos diferentes são entregues nesta rede na forma de 

bateladas discretas. Uma batelada representa um volume mínimo de um determinado 

produto a ser transportado em um período de tempo sobre o poliduto. Na modelagem, o 

N 
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número de bateladas é utilizado para se referir às capacidades de armazenamento dos 

tanques e aos requisitos de demanda. O comprimento do poliduto k é dado pelo número 

de unidades de tempo necessárias para uma batelada atravessar k (também pode ser 

interpretado pelo número de bateladas que cabem em k em um instante de tempo). O 

modelo assume a discretização do tempo. Por exemplo, a Tabela 3.1 mostra as unidades 

de tempo necessárias para uma batelada atravessar cada conexão mostrada na Figura 

3.1. Por exemplo, duas unidades de tempo são necessárias para uma batelada atravessar 

à conexão D7 no poliduto que une os nós N3 e N6. Outra interpretação é que o poliduto 

D7 pode conter, no máximo, duas bateladas de produtos.  

Herrán et al. (2010) chamam a atenção para o fato de que o balanço de produtos 

nos nós intermediários é um processo mais difícil de modelar, devido ao fato de que 

esses nós podem não só receber mas também enviar produtos em qualquer instante de 

tempo. Esse entrave pode ser solucionado adotando-se uma abordagem de transporte 

discreta que divide tanto o horizonte de planejamento em intervalos de tempo de igual 

duração quanto cada poliduto em bateladas de igual volume contendo um determinado 

produto.  

 

Tabela 3.1 - Unidades de tempo necessário para uma batelada atravessar cada conexão. 

Conexão D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Distância 1 3 3 2 3 4 2 3 3 2 

 

O poliduto pode ser unidirecional ou bidirecional. O modelo considera que o 

número de tanques de armazenamento em cada nó intermediário ou terminal 

corresponde ao número de produtos diferentes que tais nós são permitidos receber. Por 

exemplo, se quatro tipos diferentes de produtos podem ser recebidos por um nó, então, 

neste nó, há quatro tanques diferentes, um para cada produto.  

Como resultado da pressurização e incompressibilidade dos produtos, quando 

uma nova batelada é bombeada para o poliduto, todas as bateladas que já estão dentro 

do mesmo movem-se em um segmento. Os polidutos devem sempre estar 

completamente preenchidos com produtos, o que significa que um volume deve ser 

empurrado em um duto a fim de se bombear o mesmo volume na outra extremidade 

(Lopes et al., 2010). Inicialmente, e durante toda a operação de transferência de 

produtos, os dutos estão sempre totalmente preenchidos. Nos momentos que não se 

envia bateladas, o duto está sempre cheio com um único produto.  

Como os dutos da rede considerada no problema é bidirecional, existe a 

possibilidade de reversão de sentido de escoamento do produto. A operação que altera o 

sentido de escoamento no duto é chamada de reversão. Supondo que inicialmente os 

produtos estão sendo transportados do nó N4 para o nó N3, a operação de reversão 

consiste em preencher todo o duto com óleo leve de reciclo (LCO), de forma a empurrar 

todos os produtos para o nó N3. Logo, o sentido de escoamento é alterado e os produtos 
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passam a ser bombeados do nó N3 para o nó N4 e todo o óleo leve de reciclo que estava 

no duto retorna para o nó de N4.  

Dado um horizonte de planejamento dividido em unidades de tempo, o problema 

consiste em definir qual o produto é enviado por cada nó fonte ou nó intermediário em 

cada instante. Sob o ponto de vista das conexões, uma solução pode ser representada 

pelo produto que está sendo enviado a cada instante de tempo em cada poliduto.  

Um número mínimo de bateladas deve ser enviado aos nós fontes a fim de evitar 

a paralisação da produção nesses nós. A demanda de cada nó terminal deve ser 

cumprida no devido tempo (e não exceder). Não deve haver colisões de bateladas nas 

conexões bidirecionais, pois não é permitido enviar fluxo em dois sentidos diferentes ao 

mesmo tempo. Os níveis de estoque mínimo e máximo permitidos de cada produto em 

cada tanque devem ser satisfeitos. No bombeamento de produtos, as estações de 

bombeamento possuem limites mínimo e máximo para a vazão de produtos. A Tabela 

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

utilizado neste trabalho. 

O modelo está sujeito às seguintes restrições: 

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

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

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

para armazenagem dos produtos. 

Pij ≤ Eij ≤ LCMij, i = 1,..., Nf, j = 1,..., Nti 

Tabela 3.2 – Parâmetros e variáveis usadas para a otimização do modelo.  

Parâmetros Descrição 

Dij Quantidade de bateladas demandada do produto j pelo destino i 

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

fonte i 

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

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

Nf Quantidade de nós fontes 

Ni Quantidade de nós intermediários 

Nd Quantidade de nós de destino 

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

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

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

Variáveis Descrição 

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

Rij Quantidade de bateladas recebida do produto j no destino i 

Cij Quantidade de bateladas do produto j armazenado no tanque i 

Eij Quantidade de bateladas do produto j enviado pela fonte i 

NC Número de colisões na conexão bidirecional 
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2. A demanda de bateladas em cada nó destino deve ser cumprida e cada nó 

destino não deve receber mais do que o planejado. 

Rij = Dij, i = 1,....., Nd, j = 1,....., Nti 

 

3. Não deve haver colisões de bateladas em conexões bidirecionais. Um nó não 

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

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

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

nulo. 

NC = 0 

 

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

 

LCmij ≤ Cij ≤ LCMij, i = 1,....., (Nf + Ni), j = 1,....., Nti 

  

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

 

LTmi ≤ Ti ≤ LTMi, i = 1,..., Nd 

 

Neste trabalho, serão considerados simultaneamente os seguintes objetivos de 

minimização: fragmentação total no envio das bateladas considerando as perdas por 

interface ocasionadas pelas misturas entre os produtos transportados, o tempo 

necessário para transportar o conjunto de bateladas através da rede e o custo da energia 

elétrica necessária ao bombeamento dos produtos. Dessa forma, serão apresentadas a 

seguir as funções objetivo do problema abordado. 

Uma forma de realizar o cálculo do tempo é contar o tempo decorrido entre o 

momento em que o primeiro produto é enviado por um nó fonte ou um nó intermediário 

e o momento em que o último produto chega a um nó de demanda, ou seja, o cálculo é a 

soma dos tempos para cada poliduto que chega a um nó terminal. Assim, trata-se do 

tempo necessário para enviar todos os produtos do nó fonte para os nós de demanda 

(terminais).  

Uma abordagem para calcular a fragmentação é contar o número de interfaces 

entre dois produtos diferentes que são enviados consecutivamente. No entanto, 

diferentes graus de contaminação podem ocorrer dependendo de quais produtos 

diferentes estão sendo enviados consecutivamente. Nesse caso, os custos de interface 

são diferentes. 

  Como na minimização da fragmentação serão consideradas perdas por interface 

de contaminação entre produtos, faz-se necessário conhecer os produtos que estão sendo 

transportados pela rede de polidutos e em que grau essa perda se dá. O grau da perda 
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pode ser levado em consideração atribuindo-se uma espécie de peso a uma determinada 

fragmentação entre dois produtos específicos, de modo que esse peso varia de acordo 

com os tipos de produtos, diferentemente do que é feito em trabalhos como os de De la 

Cruz et al. (2003, 2005), Westphal (2006), Souza et al. (2009) e Souza (2010), que 

consideram a minimização do número de interfaces como função objetivo do problema. 

Nesses trabalhos, poder-se-ia dizer que esses pesos teriam valor 1, visto que eles não 

consideram as perdas por interface nem que produtos especificamente estão sendo 

transportados. Por exemplo, supondo que a rede de distribuição de dutos se transportam 

quatro produtos (numerados como 1, 2, 3 e 4), o produto 1 seja óleo cru, o produto 2 

gasolina, o produto 3 diesel e o produto 4 querosene de aviação (QAV), como ilustra a 

Figura 3.2, e que (hipoteticamente, apenas para fins de exemplo) o grau de mistura de 

diesel e gasolina seja de 15%, poder-se-ia penalizar as terceira e quarta fragmentações 

com um peso de valor 2 para cada uma, de modo que, consequentemente, a 

fragmentação total seria contabilizada com valor 8, ao invés de apenas 6. 

 

 

Figura 3.2 – Exemplo de fragmentação em um poliduto considerando perdas de 

interface ocasionadas pela mistura entre produtos. 

 

Dependendo dos dois produtos diferentes em uma interface de fragmentação, as 

perdas devido à contaminação podem ser diferentes, caracterizando custos de interface 

diferentes. Define-se a variável inteira xij ≥ 0 como o número de fragmentações do tipo f 

no duto i no horizonte de planejamento. Considerando f o custo da perda devido à 

ocorrência da interface f, o custo das perdas devido a todas as interfaces que ocorrem 

em todos os dutos no horizonte de planejamento pode ser calculado com a Somatória 

3.1 onde, q e m representam, respectivamente, o número de produtos diferentes e o 

número de conexões na rede e Cq,2  é o número de combinações de q dois a dois. 

 


 

m

i

if

C

j

f x
q

1 1

2,

                                                         (3.1) 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2014) aprovou a alteração da 

estrutura tarifária aplicada ao setor de distribuição de energia. O novo regulamento 

prevê a aplicação de tarifas diferenciadas por horário de consumo, oferecendo tarifas 

mais baratas nos períodos em que o sistema é menos utilizado pelos consumidores. 
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Atualmente, os consumidores pagam uma tarifa única, independente do horário. 

Com a mudança, cada distribuidora de energia vai definir um intervalo de três horas de 

duração, entre as 17h e 22h, em que o consumo de energia elétrica será mais caro. A 

faixa intermediária durará duas horas - uma antes e outra após o horário de pico. O 

horário de maior e menor demanda serão fixados pelas distribuidoras, mas terão de ser 

submetidos a audiência pública e aprovados pela Aneel. A nova regra aprovada define 

que no horário de pico, a energia custará cinco vezes mais do que no horário de baixo 

consumo. No horário intermediário a tarifa da energia será três vezes maior que o 

momento fora de pico. Dessa forma, neste trabalho é considerado o intervalo do horário 

de pico das 18h às 21h, e o horário intermediário é de 17h ás 18h e 21h às 22h.  

O cálculo do custo de energia elétrica do bombeamento é obtido do produto 

entre a tarifa industrial de energia elétrica e o tempo total de entrega do produto. Vale 

ressaltar que existem diferentes tarifas dependendo do horário, como nos horários de 

pico (18 às 21 horas). Por exemplo, um cromossomo que tem 15 instantes de tempo, 

estes tempos são considerados o horário do dia de 30 minutos. Se o bombeamento inicia 

às 8 horas da manhã, tem-se um bombeamento funcionando durante as 15 etapas, então 

o tempo total nessa sequência de bombeamento é de 7,5 horas. Assim, dessas 7,5 horas, 

durante 3 horas o preço é X e nas outras 4,5 horas o preço é Y. Logo, o custo da energia 

é 3X + 4,5Y. 
Como exemplo de aplicação, pode-se considerar a rede da Figura 3.1, um 

horizonte de planejamento de 10 unidades de tempo e o envio de quatro diferentes 

produtos. As capacidades máxima de armazenamento para os produtos 1, 2, 3 e 4, dadas 

em bateladas, nos nós da rede são dadas na Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3 – Capacidade máxima de armazenamento de cada produto. 

 Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 

N5 27 8 8 15 

N6 16 7 20 8 

N7 8 6 14 7 

 

A produção do nó fonte N1 é de 110 do produto 1, 25 do produto 2 e 0 do 

produto 3 e produto 4. Enquanto, a produção no nó fonte N2 é 0 para o produto 1 e 

produto 2, 45 do produto 3 e 50 do produto 4. Nas conexões D1 e D2 fluem apenas os 

produtos 1 e 2, e nas conexões D3 e D4 fluem apenas os produtos 3 e 4. De acordo com a 

Tabela 3.3, na conexão D1, no instante 1 está sendo enviado o produto 1, no instante 2 

não é enviado outro produto diferente, já no instante 3 continua enviando o produto 2, e 

assim por diante. A capacidade de cada tanque de estocagem para os produtos 1, 2, 3 e 

4, dadas em m
3
, nos nós intermediários (N3 e N4) e terminais (N5, N6 e N7) da rede são 

dadas na Tabela 3.4.  
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Tabela 3.4 – Capacidade de cada tanque de estocagem para cada produto nos nós. 

 N3 N4 N5 N6 N7 

Produto 1 300 200 150 200 500 

Produto 2 400 450 200 250 150 

Produto 3 200 350 250 200 450 

Produto 4 350 500 250 300 250 

 

Considerando-se a seguinte situação incial que quatro produtos diferentes 

(produtos 1, 2, 3 e 4) estão sendo distribuídos na rede da Figura 3.1, o nó N1 é a fonte 

dos produtos 1 e 2, o nó N2 é a fonte dos produtos 3 e 4, os nós restantes podem receber 

(ou enviar) os quatro produtos, a Tabela 3.5 mostra o esboço de uma solução para o 

problema com um horizonte de planejamento de 10 unidades de tempo. Uma entrada 0 

na Tabela 3.5 na linha i e a coluna j indica que nenhum produto está sendo enviado na 

conexão Dn no instante t.   

 

Tabela 3.5 - Uma solução para a rede da Figura 3.1. 

Poliduto 
Tempo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 2    5 fragmentações 

2 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1  2 fragmentações 

3 0 0 3 3 3 0 3 4 0 4  1 fragmentação 

4 3 0 3 0 3 4 0 0 4 0  1 fragmentação 

5 2 3 0 0 3 0 3 0 0 0  1 fragmentação + 1 peso = 2 frag 

6 0 3 4 4 2 2 1 2 1 2  6 fragmentações 

7 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2  4 fragmentações 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  0 fragmentação 

9 2 2 4 3 3 4 0 4 3 0  4 fragmentações 

10 3 3 4 0 4 1 1 2 4 3  5 fragmentações 

 

 

              30 fragmentações 

Considerando o exemplo de solução apresentado na Tabela 3.5 para a rede 

ilustrada na Figura 3.1, o valor da função objetivo referente à fragmentação total é dado 

pela soma das fragmentações em todos os polidutos que constituem a rede; no caso, 

tem-se que há 30 fragmentações. Como observado na rede exemplo da Figura 3.1, o 

poliduto D7 está associado ao nó terminal N5, os polidutos D8 e D9 ao nó terminal N6 

e o poliduto D10 ao nó terminal N7; dessa forma, para calcular o tempo total, devem ser 

somados os maiores instantes de tempo de chegada de bateladas ao nó terminal. Nesse 

caso, o tempo total possui valor 30, resultante da soma de 10, referente ao nó N5 e ao 

poliduto D7, 10, referente ao nó N6 e aos polidutos D8 e D9 (maior entre 10 e 9), e 10, 

referente ao nó N7 e ao poliduto D10. 
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Capítulo 4 

Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo 

 

uatro algoritmos foram escolhidos para implementação por apresentarem 

bons resultados para problemas de otimização multiobjetivo combinatórios: 

NSGA2, SPEA2, MOEA/D e Algoritmo Transgenético (AT). As seções seguintes 

descrevem o funcionamento básico destes algoritmos e as suas implementações para o 

problema triobjetivo de distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos. 

 

4.1 Nondominated Sorting Genetic Algorithm 2 – NSGA2 

 

Esta subseção visa apresentar detalhadamente o funcionamento do NSGA2, pois 

se trata de um algoritmo aplicado ao problema proposto neste trabalho.  

O NSGA2 (Nondominated Sorting Genetic Algorithm 2) é um algoritmo 

genético multiobjetivo que implementa o conceito de dominância, ou seja, classifica os 

indivíduos da população  em fronteiras de acordo com o critério de dominância.  

Os indivíduos são classificados como pertencentes a uma categoria específica 

denominada fronteira. Ao ser concluído o processo classificatório, todos os indivíduos 

estarão inseridos em uma fronteira. A fronteira 1 é constituída de todas as soluções não 

dominadas da população. A fronteira 2 contém todas as soluções não dominadas após 

excluídas as soluções da fronteira 1. Para determinação da fronteira 3, excluem-se as 

soluções previamente classificadas nas fronteiras 1 e 2, e, assim por diante, até que 

todos os indivíduos tenham sido classificados em alguma fronteira. 

Os indivíduos localizados na primeira fronteira são considerados as melhores 

soluções daquela geração, enquanto que na última fronteira encontram-se as piores.  

Através do critério de dominância, o algoritmo agrega o conceito de elitismo que 

classifica a população total em diferentes categorias de qualidade ao invés de tratá-las 

como pertencentes a um único grupo. Isso permite ao algoritmo a priorização daqueles 

que foram melhores classificados. 

O funcionamento do NSGA2 se destaca por possuir dois mecanismos 

importantes no processo de seleção, são eles: a ordenação rápida de não dominação 

(Fast Non-Dominated Sorting) e a distância de aglomeração (Crowding Distance).  

O que existe inicialmente é uma população inteira ainda não classificada, que irá 

passar por um processo em que serão atribuídos a cada indivíduo um grau de 

dominância em relação a todos os outros indivíduos da população. Isso é obtido 

Q 
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comparando uns com os outros e, assim, classificando-os de acordo com o critério de 

dominância descrito anteriormente.  

Após todos os indivíduos estarem classificados dentro de uma fronteira, eles 

irão ser classificados pelo Operador de Diversidade, ou seja, a distância de 

aglomeração. Esse operador utiliza como métrica a distância de cada indivíduo aos 

indivíduos mais próximos. Assim, o operador irá ordenar cada indivíduo de acordo com 

a sua distância em relação aos pontos vizinhos na mesma fronteira (em relação a cada 

objetivo). O cálculo da distância de aglomeração é explicado na seção 4.1.1.2. 

 

4.1.1 Seleção 

Nesta seção são descritos os passos da seleção: ordenação rápida por não 

dominância e distância de aglomeração. 

 

4.1.1.1 Ordenação Rápida por Não Dominância 

 

Este passo da seleção é executado em duas etapas: a primeira delas será 

referenciada, neste trabalho, como sendo o processo 1 (pseudocódigo do processo 1 no 

Algoritmo 1), e a segunda como o processo 2 (pseudocódigo do processo 2 no 

Algoritmo 2). 

O processo 1  analisa todos os indivíduos da população P, comparando-os uns 

com os outros para classificá-los de acordo com o grau de dominância, np (número de 

indivíduos que dominam p, em que p é um indivíduo da população P). Dessa forma, se 

um indivíduo p é dominado por um número x de indivíduos da população P, o seu valor 

correspondente de np é igual a x. 

Se ao final do processo 1, o indivíduo possuir o valor de np igual a 0, significa 

dizer que esse indivíduo não é dominado por ninguém dentro da população P e que tais 

indivíduos farão parte da primeira fronteira. 

O processo 2 irá separar cada indivíduo em diferentes categorias (as fronteiras) 

de acordo com os seus valores de dominância, indicados pelos seus respectivos valores 

de np. Cada indivíduo incluído em uma das fronteiras é retirado totalmente do contexto 

do sistema, decrementando os valores de np de cada indivíduo dominado por esses. Isso 

se repete até que não sobrem mais indivíduos na população restante. 

Observando passo-a-passo o funcionamento do pseudocódigo do processo 1 no 

Algoritmo 1, é selecionado um indivíduo p da população P (linha 1) e para cada 

indivíduo q restante na população P (linha 2) é verificado se o indivíduo p domina o 

indivíduo q (linha 3), caso seja verdade o indivíduo q será armazenado em Sp (na lista 

dos indivíduos dominados por p) (linha 4). Caso contrário, se q dominar p (linha 5) o 

valor de np é incrementado (pois np é um contador de quantos indivíduos dominam p) 

(linha 6). Logo em seguida, é testado se o np é igual a 0 (linha 7), se for verdade isso 
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significará que p não foi dominado por ninguém da população o que quer dizer que ele 

irá fazer parte da primeira fronteira (linha 8). 

 

Algoritmo 1 - Processo 1 

1  Para cada p P 

2     Para cada q  P 

3        Se (p domina q) então 

4             Sp  Sp  {q} 

5        senão Se (q domina p) então 

6             np  np+1 

7   Se (np = 0) então 

8       F1  F1  {p} 

 

Como foi anteriormente descrito, o ordenação rápida por não dominância irá 

comparar indivíduo a indivíduo para poder determinar o grau de dominância np de cada 

componente da população. Ou seja, quanto menores os valores de np encontrados, 

melhores soluções irão representar. 

Analisando-se agora o funcionamento do processo 2 no Agoritmo 2, é observada 

uma variável i (que funcionará como um contador para o número de fronteiras) a qual é 

inicializada com o valor unitário (linha 1), enquanto houver novas fronteiras sendo 

geradas (ou seja se o tamanho de Fi (a atual fronteira) for diferente de 0) o processo 2 

será executado (linha 2). A variável Q é inicializada (que será um armazenador 

temporário das próximas fronteiras) com o valor 0 (linha 3). 

Nas linhas 4 e 5, um indivíduo p da fronteira Fi é selecionado, e uma verificação 

é realizada a fim de se achar quais os indivíduos em q dominados por p (que se 

encontram na lista Sp) e os valores dos nq desses indivíduos são decrementados com o 

objetivo de se tirar do contexto os indivíduos que já foram classificados na fronteira 

anterior ao atual. 

O decréscimo dos valores de nq tem também como objetivo que esses se 

aproximem cada vez mais do valor 0, pois tornar esses valores iguais a 0 significará que 

em uma próxima iteração tais indivíduos com nq igual a 0 farão parte da nova 

fronteira(linhas 6 a 7). 

Posteriormente na linha 8, o valor de i será incrementado e os indivíduos 

armazenados em Q serão copiados para o novo Fi (que representa a nova fronteira) 

(linha 9). A Figura 4.1 ilustra este procedimento aplicado às soluções que minimizam f1 

e f2. 

Em (Deb, 2001), é demonstrado que a complexidade computacional desse 

método é dada por O(M N
2
), onde M é o número de objetivos e N é o tamanho da 

população. 
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Algoritmo 2 - Processo 2 

1:  i  1 

2:  Enquanto Fi   

3:     Q  0 

4:     Para cada p Fi 

5:        Para cada q Sp 

6:            nq  nq-1 

7:            Se (nq = 0) então Q  Q  {q} 

8:                i  i+1 

9:            Fi  Q  

 

 

 
Figura 4.1 – Ordenação por dominância (Deb, 2001). 

 

4.1.1.2 Distância de Aglomeração 

 

A distância de aglomeração é o Operador de Diversidade, usado no NSGA2, a 

fim de se garantir um maior espalhamento dos resultados ao longo da linha de Pareto. 

Evita-se assim a concentração de soluções em cima de um mesmo ponto ou região, 

como também é utilizado como método de ordenação dos indivíduos dentro de uma 

mesma fronteira. A distância de aglomeração utiliza como métrica a distância de cada 

indivíduo aos indivíduos mais próximos. 

O algoritmo de distância de aglomeração calcula a distância média entre um 

ponto central i selecionado dentro da população e dois pontos localizados nas 

extremidades do ponto central (i-1) e (i+1). A ideia é que, a partir de um ponto central, 

o operador de diversidade possa encontrar pontos extremos e priorizar os pontos mais 

distantes durante o processo de seleção a fim de espalhar os resultados ao longo do 

Pareto. A disposição dos pontos extremos forma um cubóide em relação ao ponto 

central. 
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A função distância de aglomeração é definida como sendo o perímetro formado 

pelo cubóide criado a partir de um ponto, cujos vértices são os seus vizinhos mais 

próximos deste ponto. Só há sentido em calcular seu valor entre as soluções de um 

mesmo front. As soluções extremas das fronteiras, que possuem apenas um vizinho, 

recebem um valor infinito e sempre terão preferência no método elitista. Na Figura 4.2, 

apresentada inicialmente em Deb et al. (2000), é exibida uma representação gráfica do 

que vem a ser a distância de aglomeração de uma solução i em uma fronteira. Quando 

maior o cubóide de i, mais afastada se encontra i dos seus vizinhos. O cálculo da função 

distância de aglomeração necessita do ordenamento em ordem crescente dos objetivos. 

Em seguida, cada solução extrema da fronteira recebe um valor arbitrariamente grande. 

Todas as soluções intermediárias receberão um valor igual à diferença absoluta 

normalizada em função dos valores das duas soluções adjacentes pertencentes a mesma 

fronteira. O cálculo é repetido para cada objetivo. O valor global de cada solução 

corresponde à soma dos valores em relação a cada objetivo, calculado da forma 

supracitada. Antes de calcular a função distância de aglomeração, cada objetivo é 

normalizado.  

 
Figura 4.2 - Cálculo da distância feito pelo Operador de Diversidade (distância de 

aglomeração) (Deb, 2001). 

 

O Algoritmo 3 mostra o pseudocódigo do algoritmo distância de aglomeração. 

Antes de tudo (linha 1), é criada uma variável l que servirá para armazenar a quantidade 

de valores existentes no conjunto de entrada S. Posteriormente, são inicializados todos 

os valores do conjunto S[i]distância (que é o vetor que irá conter todas as distâncias de 

cada indivíduo do conjunto S) com o valor 0 (linha 2). O operador de diversidade irá 

levar em consideração os m objetivos em questão, ordenando em relação a cada um 

deles (linha 4). 

Depois, são inicializadas as posições S[0]distância e a última posição S[l]distância do 

vetor distância com um valor muito alto (linha 5), isso é uma estratégia para que esses 

indivíduos, que se situam nas extremidades, sejam sempre selecionados (visto que a 

distância de aglomeração escolhe sempre aqueles que possuem os maiores valores de 

distância). A partir da linha 6, existe um laço que irá chamar o cálculo do valor médio 

dos pontos em relação ao ponto central i. 
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Segundo a fórmula da linha 7, S[i+1].m e S[i-1].m denotam,  respectivamente, a 

posição i+1 e i-1 do vetor S em relação ao objetivo m. No caso deste trabalho, são os 

três objetivos a minimizar fragmentação, o tempo e o custo da energia elétrica 

necessária para o conjunto de bateladas pela rede (ou seja m = 3). 

Ao final da distância de aglomeração, os resultados serão ordenados dando 

preferência às soluções com distâncias médias maiores. O algoritmo visa encontrar 

soluções diversificadas e que não se encontrem concentradas em uma região limitada do 

gráfico, permitindo ao tomador de decisão ter uma ampla visão sobre as melhores 

soluções que ele poderá aplicar para gerar outras. 

O Algoritmo 3 é usado para calcular a distância de cada um dos indivíduos em 

relação ao ponto médio (isso levando-se em consideração cada um dos m objetivos no 

caso: fragmentação, o tempo e o custo da energia elétrica). 

 

Algoritmo 3 - Distância de Aglomeração(S) 

1:   l = |S| (|S| representa o número de elementos do conjunto S) 

2:   Para cada i  S 

          S[i]distância  0 

3:   Para cada objetivo m 

4:        ordenar(S, m) (ordena cada indivíduo do grupo S em relação a cada objetivo m) 

5:   S[0]distância e S[l]distância  valor alto 

6:   Para i  1 até (l-1)  

7:        S[i]distância  S[i]distância + (S[i+1].m - S[i -1].m) 

 

A variável dI
m

j
, calculada pela equação 4.1, denota a distância do j-ésimo 

elemento do conjunto I em relação ao objetivo m. A distância será somada com a razão 

da diferença dos valores consecutivos dos objetivos, correspondentes aos elementos das 

posições j+1 e j-1 do conjunto I, que são valores oriundos do m-ésimo objetivo, e 

representados por 
m
iI

mf 1  e 
m
iI

mf 1 . Esse valor é dividido pela diferença entre seus objetivos 

máximo e mínimo, também pertencentes ao m-ésimo objetivo, ou seja, minmax

mm ff  . 

 

minmax

11

mm

I

m

I

m

II ff

ff
dd

m
j

m
j

m
j

m
j 






     (4.1) 

 

Esse procedimento será repetido dependendo do número de objetivos existentes 

no problema, ou seja, m vezes, isso com a finalidade de contemplar todos os aspectos 

considerados importantes durante a busca das soluções. 
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A principal vantagem do NSGA2 é a maneira como mantém a diversidade entre 

as soluções não dominadas. O método de comparação por distância de aglomeração é 

usado para a seleção por torneio e para escolher os elementos da fronteira fronteira i. 

 

4.1.1.2.1 Operador de Seleção por Torneio  

 

O NSGA2 emprega um processo de seleção por torneio. Em tal abordagem, duas 

soluções são comparadas para escolher qual delas vai gerar descendentes na nova 

população. Uma solução i é escolhida sobre uma solução j, se: 

 

1. A solução i possui um ranking menor (melhor nível de não dominância) que j, 

ou seja, ranki  rankj; 

2. Se ambas as soluções possuem o mesmo ranking (estão no mesmo nível) e i 

possui um maior valor da distância de aglomeração, ou seja, ranki = rankj e 

S[i]distância  S[j]distância. 

 

4.2 Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 – SPEA2  

 

O algoritmo SPEA2 (do inglês Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2) 

proposto por Zitzler et al. (2001) é um método evolutivo de otimização multiobjetivo 

que usa o conceito de elitismo através de uma população externa, denotada por E, onde 

são guardadas as soluções não dominadas encontradas pelo algoritmo. Assim, a cada 

geração, as soluções não dominadas são armazenadas nessa população (arquivo) 

externa. A população E tem tamanho fixo de N fornecido como parâmetro de entrada. O 

objetivo do elitismo é não perder boas soluções durante as gerações. 

O algoritmo SPEA2 se baseia nas ideias básicas de um algoritmo genético 

clássico, porém, sua estrutura apresenta algumas diferenças, como pode ser visto na 

Figura 4.3. Duas populações coexistem no SPEA2: a corrente e a externa. A adequação 

de cada indivíduo das duas populações é calculada a partir do número de indivíduos que 

o dominam e do número de indivíduos dominados por ele. Ainda é atribuído um fator 

relativo à densidade de vizinhança, visando promover a diversidade do conjunto de 

soluções não dominadas.  
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Figura 4.3 – Estrutura geral do SPEA2. (Coelho, 2011) 

 

Os passos do SPEA2 são apresentados no Algoritmo 4, considerando como 

dados de entrada o tamanho da população corrente, N’, tamanho da população externa, 

N, e o número máximo de gerações, tmax. O algoritmo produz um conjunto com as 

soluções não dominadas geradas durante sua execução. 

 

Algoritmo 4 - SPEA2 (N’, N, tmax) 

1: Gerar a população inicial P0 com N’ indivíduos; E0  ; t  0. 

2: Repita 

3: Para cada solução i em Qt = Pt   Et 

4:     Calcular os valores Si, Ri, Di conforme as fórmulas 5.1, 5.2 e 5.3. 

5:     Calcular o valor de aptidão Fi dada por 5.5 

6: Et+1  Qt 

7: Se |Et+1| > N então 

8:     Reduzir Et+1 utilizando o algoritmo de corte. 

9: Se |Et+1| < N então 

10:     Ordenar Qt conforme a Fi 

11:     Copiar as melhores N − |Et+1| soluções i de Qt, tal que Fi ≥ 1, para Et+1 

12: Se t  tmax então  

13:      t  t + 1 

14:     Aplicar seleção para os indivíduos de Et+1. 

15:     Aplicar os operadores de cruzamento e mutação e gerar a nova população Pt+1 

16: até que t > tmax 

17: retorne(Et+1) / 

 

O algoritmo começa com cada indivíduo da população sendo criado de forma 

aleatória P0 e uma população externa E0 inicialmente vazia. O valor de aptidão para as 

soluções de Qt = Pt   Et é obtido em várias etapas. Primeiro, um valor de aptidão Si 

(strenght fitness) é encontrado usando a Equação 4.2. 

 

                           Si = |{j| j ∊ Qt, tal que i  j}|                                               (4.2) 
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O valor Si é o número de soluções que i domina em Qt. As soluções não 

dominadas têm Si = 0. Depois, calcula-se o valor Ri (raw fitness), conforme a Equação 

4.3: 

 





ijQji

ji

t

SR
,,

 
(4.3) 

 

Ri é a soma dos Sj das soluções j que dominam i em Qt. Para as soluções não 

dominadas tem-se Ri = 0. Soluções com um Ri alto são dominadas por muitas soluções 

em Qt. A Figura 4.4 mostra um exemplo de um conjunto de soluções e seus valores (Si, 

Ri). 

 

Figura 4.4 - Esquema para o cálculo de aptidão no algoritmo SPEA2. (Cancino, 2003) 

 

Para calcular os pontos da Figura 4.4, tem que obter os valores de Si e Ri, por 

exmplo, tem-se o ponto (2,3), o valor de Si = 2, significa que este ponto domina duas 

outras soluções e o Si da única solução que o domina é igual a 3, logo, Ri = 3.  

Conforme Zitzler et al. (2001), este mecanismo permite uma espécie de 

ordenação de soluções por dominância, mas pode falhar quando existem muitas 

soluções não dominadas. Neste caso, existiriam muitas soluções com Ri = 0 e não 

enfatizaria a preferência de uma solução sobre outra. Para resolver este problema, 

SPEA2 usa uma informação de densidade da vizinhança que é crucial para determinar 

quais indivíduos são mais aptos e guiar a busca mais eficientemente. Em cada indivíduo 

de Qt, é atribuída essa informação através de uma função decrescente da distância do k-

ésimo vizinho mais próximo do indivíduo em análise (Equação 4.4).  

                                       Di = 
2

1

k

i
                                                              (4.4) 
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A densidade de i é inversamente proporcional à distância euclidiana
2
 (no espaço 

de objetivos) do indivíduo i a seu k-ésimo vizinho mais próximo σ k

i , onde k pode ser 

obtido pela raiz quadrada da soma do tamanho das populações (Equação 4.5).   

 

                                     k = || Q                                                                      (4.5) 

 

No denominador, é adicionado 2 para garantir que seu valor seja maior que zero 

e que Di < 1.  

O valor da densidade de vizinhança Di está dentro do intervalo aberto (0, 1). 

Quanto menor a densidade de vizinhança do indivíduo, mais isolada está a solução, 

portanto, mais apta a ser preservada por tentar manter o critério da diversidade. 

Após definidos o valor do Ri (raw fitness) e da densidade de vizinhança de cada 

indivíduo em uma geração, o valor da aptidão Fi (fitness) será dado pelo somatório 

dessas duas variáveis (Equação 4.6). Quanto menor o valor do fitness de um indivíduo, 

mais apto ele está para se propagar e disseminar suas características nas próximas 

gerações. 

Finalmente a aptidão para i é: 

 

                    Fi = Ri + Di                                                                                    (4.6) 

 

Com esta fórmula, as soluções não dominadas terão Fi < 1, e as demais soluções 

Fi ≥ 1. 

Uma vez calculado o valor de aptidão, Et é atualizado com as soluções de Qt 

gerando a nova população externa Et+1. Como o arquivo possui tamanho limitado, N, as 

três situações, descritas a seguir, podem ocorrer. 

1. Se |Et+1| = N, não se fazem modificações sobre Et+1. 

2. Se |Et+1| < N, então ordena-se os elementos de Qt por Fi e copia-se as 

primeiras N −|Et+1| soluções i de Qt que ainda não estão em Et+1 tal que Fi ≥ 1. 

3. |Et+1| > N, neste caso utiliza-se um algoritmo de corte sobre Et+1. 

 

O algoritmo de corte do SPEA2 reduz o tamanho de En+1 para N. Em cada 

iteração escolhe-se uma solução tal que a sua distância para o seu vizinho mais próximo 

seja a menor possível. No caso de empate, calcula-se a segunda menor distância, e 

                                                 
2
 A distância entre dois pontos P1 e P2 de coordenadas ( 1x , 1y ) e ( 2x , 2y ), respectivamente, é dada pela 

fórmula dP1,P2
2

12

2

12 )()( yyxx  e é chamada de distância Euclidiana. No método 

multi-objetivo, as coordenadas representam os valores de funções-objetivo, e devem ser normalizadas 

antes do cálculo da distância. 
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assim por diante. Em cada iteração, uma solução i é eliminada tal que i ≤d j para todas as 

j ∊ En+1. Formalmente:  

 

i ≤d j, se k, 0 < k < |En+1|, σ
k

i = σ j

i  

          ou k, 0 < k < |En+1| : [( 0 < l < k : σ l

i  = σ l

j ) e σ k

i < σ j

i ] 

 

O indivíduo que apresentar a menor distância σ k

i em relação a outro indivíduo é 

selecionado para ser removido em cada estágio. 

A Figura 4.5a ilustra o conjunto de soluções pertencentes à população externa Et 

e as setas que indicam o segundo vizinho mais próximo. Depois de aplicar o algoritmo 

de corte para SPEA2, a solução com segunda menor distância é eliminada da população 

externa Et+1 (Figura 4.5b). 

(a) (b) 

 

 

Figura 4.5 - Exemplo de algoritmo de corte do SPEA2. (Cancino, 2003) 

 

Este procedimento de corte garante que as soluções extremas para cada objetivo 

sejam mantidas. 

Finalmente, realiza-se o processo de seleção por torneio, cruzamento e mutação 

sobre Et+1 para gerar a nova população Pt+1. 

A complexidade de alguns dos elementos do algoritmo SPEA2 é descrita a 

seguir. 

 • Para realizar o cálculo de Si e Ri é preciso comparar relações de dominância de 

todas as soluções em Qt. O número de comparações necessárias em cada iteração do 

algoritmo é O(|Qt|
2
). 
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• A densidade Di requer ordenar as distâncias entre cada par de soluções de Qt = 

Pt  Et, para obter o k-ésimo vizinho. Cada solução i em Qt possui uma lista com |Qt| − 

1 elementos. A ordenação tem complexidade de pior caso O(|Qt|
2
log|Qt|). 

• Para o algoritmo de corte, escolher a solução para ser eliminada pode levar ao 

pior caso O(|Qt|
2
). 

A complexidade total de uma iteração do SPEA2 é governada pela ordenação 

das distâncias em Q, sendo O( Qt |
2
log| Qt |). Caso |Et| = N seja da mesma ordem que |Pt|, 

a complexidade total é de O(N
2
logN). Porém, conforme Zitzler et al. (2001), aplicando 

estruturas de dados adequadas e deixando o fator k = 1 para o cálculo da densidade, a 

complexidade de uma iteração do SPEA2 pode ser reduzida para O(|Q|
2
), e portanto 

para O(N
2
) (Laummanns, 2002). 

 

4.3 Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on 

Decomposition - MOEA/D 

 

O MOEA/D (Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on Decomposition), 

proposto por Zhang e Li (2007) é um representante dos algoritmos multiobjetivo 

baseados em decomposição. Tal decomposição consiste em transformar um problema 

de otimização multiobjetivo em N subproblemas escalares e otimizá-los 

simultaneamente. Qualquer procedimento de decomposição pode ser utilizado para 

decompor o problema multiobjetivo considerado. Existem diferentes métodos de 

construir funções de agregação na literatura (Miettinen, 1999), sendo que dois dos mais 

utilizados são a soma ponderada e o método de Tchebycheff.  

No método de agregação de Tchebycheff o problema de otimização mono-

objetivo é da forma: 

Minimizar g
te
 (x|λ, z*) = max{λi|fi(x) – z *

i |} 

                                                     1 ≤ i ≤ k                                                       (4.7) 

sujeito a x ∊ Ω 

onde z* = (z *

1 , ..., z *

k )
T
 é o ponto de referência, k é o número de objetivos e Ω é o 

espaço de decisão (variável). Para cada ponto ótimo x* existe um vetor de pesos λ tal 

que x* é a solução ótima de (4.7) e cada uma dessas é uma solução ótima de Pareto. 

Entretanto, é possível obter diferentes soluções Pareto ótimas alterando o vetor de 

pesos.  

Seja λ
1
,...,λ

N
 um conjunto de vetores de pesos bem espalhados e z* o ponto de 

referência. O problema de aproximar a fronteira de Pareto de um problema de 

otimização multiobjetivo pode ser decomposto em N subproblemas de otimização 

mono-objetivo (escalar) utilizando alguma função de agregação. O MOEA/D otimiza 

todas essas funções objetivo em uma única execução, simultaneamente. A solução 
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ótima g
te
(x|λ

i
, z*) deve ser próxima de g

te
(x|λ

j
, z*) se λ

i
 e λ

j
 são próximos. Portanto, 

qualquer informação sobre estes fitness com vetores de pesos próximos de λ
i
 deve ser 

útil para otimizar g
te
(x|λ

i
, z*).  

No MOEA/D, o conjunto de vizinhos do vetor de pesos λ
i
 é definido como um 

conjunto de vetores de pesos próximos de λ
i
 em {λ

1
,...,λ

N
}. A vizinhança do i-ésimo 

subproblema consiste de todos os subproblemas com vetores de pesos da vizinhança de 

λ
i
. A população é composta pelas melhores soluções encontradas até o momento para 

cada subproblema. Apenas as soluções pertencentes à vizinhança de um subproblema 

são exploradas para a otimização daquele subproblema. A cada geração t, o MOEA/D 

com o método de Tchebycheff mantém: 

• Uma população de N pontos x
1
,...,x

N
 ∊ Ω, onde x

i
 é a solução corrente para o i-

ésimo subproblema; 

• VF
1
,...,VF

N
, onde VF

i
 é o valor de fitness de x

i
, isto é, VF

i
 = F(x

i
) para cada i 

= 1,... , N; 

• z* = (z *

1 , ..., z *

k )
T
, onde zi é o melhor valor encontrado até o momento para o 

objetivo fi; 

• uma população externa que armazena soluções não dominadas encontradas 

durante a busca. Isto é geralmente mantido por um arquivo externo (AE) de soluções 

não dominadas. 

O Algoritmo 5 apresenta os passos do MOEA/D e possui como parâmetros de 

entrada: o número máximo de gerações, tmax, o número de subproblemas considerados 

pelo MOEA/D, N (número de escalarizações), o número de vetores de pesos na 

vizinhança de dada vetor de pesos, C, e o número máximo de atualizações, 

maxatualizações. A saída do algoritmo é o conjunto de soluções não dominadas 

encontradas pelo algoritmo no arquivo externo, E. O primeiro passo do algoritmo 

corresponde à inicialização das estruturas utilizadas. O arquivo E é inicialmente vazio. 

Este trabalho utiliza uma estrutura bidimensional em forma de grade dividida em 

células para a implementação de E. Os vetores de pesos são gerados uniformemente e os 

C vetores de pesos mais próximos de cada vetor λ
i
 são incluídos na vizinhança de λ

i
 

(B(i)). A população inicial de cromossomos é gerada da mesma maneira utilizada no 

SPEA2 e cada cromossomo (x
i
) é associado ao i-ésimo vetor de pesos. O vetor objetivo 

x
i
 (F(x

i
)) é associado à VF

i
 que  representa o melhor vetor objetivo associado com o i-

ésimo vetor de pesos. O ponto ideal empírico (z) é inicializado com o valor mínimo para 

cada objetivo encontrado na população inicial. O valor de cada objetivo do ponto 

empírico nadir é inicializado com o valor máximo daquele objetivo encontrado na 

população inicial. 
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Algoritmo 5 - MOEA/D (tmax, C, N, maxatualizações) 

1: AE  ; t 0 

2: Gerar uniformemente N vetores de pesos  λ
i
 = (λ i

1 , λ i

2 ,.... λ i

T ), i = 1,....,N 

3: Calcule a distância Euclidiana entre todos os pares de vetores de pesos e então 

encontre os C vetores mais próximos (λ
i 1 , ..., λ

i
C ) para cada vetor de pesos λ

i
. Para 

cada i = 1, ..., N, B(i) = {i1, ..., iC} 

4: Gerar aleatoriamente uma população inicial x
1
,...,x

N
 

5: Para (i = 1, ...,N) VF
i
  F(x

i
) 

{Cada indivíduo x
i
 e vetor objetivo VF

i
 são associados a um vetor de pesos λ

i
} 

6: Inicializar z: zj = minobjetivo j
(VF

i
), i = 1,...,N, j = 1,..., B 

7: Inicializar nadir: nadirj = maxobjetivo j
(VF

i
), i = 1,...,N, j = 1,..., B 

8: Repita 

9:    Para (i = 1, ...,N)  

10:     Gerar rand de U[0, 1]. Então: 

 

 B(i), se rand < δ 

Ne     {1,...,N}, caso contrário 

 

11:     Selecione aleatoriamente dois índices r, s de Ne, e então gere uma nova solução 

x’ de x
r
 e x

s
 usando operadores genéticos. 

12:    Se necessário, aplique o procedimento de reparação em x’ para produzir x’’ senão 

x’’  x’. 

13:     Para cada j = 1,..., T 

14:            Se zj > Fj(x’’) então zj  Fj(x’’)  

15:     Para cada j = 1,..., T 

16:            Se nadirj < Fj(x’’) então nadirj  Fj(x’’)  

17:     contador  0 

18:     Enquanto (contador < maxAtualizações e existir índices não selecionados de Ne) 

19:               Selecione aleatoriamente um índice k de Ne 

20:               Se g
te
(x’’|λ

k
, z, nadir) ≤ g

te
(x

k
|λ

k
, z, nadir) então 

21:                         x
k
  x’’ 

22:                         VF
k
  F(x’’) 

23:                         contador  contador + 1                        

24:                   Fim Se 

25:           Fim Enquanto 

26: Se nenhum indivíduo no E domina x’’ então remova do E todos os indivíduos 

dominados por x’’ e adicione x’’ ao E  

27: Fim Para 

28: t  t + 1 

29: até que t > tmax 
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Após as inicializações, o algoritmo entra em seu laço principal (passos de 8 a 

29). O primeiro passo do laço seleciona Ne para cada cromossomo. Ne corresponde a 

um conjunto de índices de cromossomos usados durante os passos de reprodução e 

atualização. Ele é composto por índices dos cromossomos da vizinhança (B(i)), com 

probabilidade δ, ou por índices de cromossomos de toda a população, com 

probabilidade 1,0 − δ. 

Os indivíduos aos quais os operadores genéticos serão aplicados são 

selecionados aleatoriamente de Ne. Os operadores de recombinação e mutação são os 

mesmos utilizados na implementação do SPEA2 e irão gerar o cromossomo modificado 

x’. Se x’ é infactível, o cromossomo modificado é reparado resultando em x’’. 

Se o novo cromossomo tem um valor para alguma função objetivo que é melhor 

do que aquele armazenado no ponto ideal, então o ponto z é atualizado com este valor. 

Analogamente, se o cromossomo tem um valor para alguma função objetivo que seja 

pior que o valor armazenado no ponto nadir então nadir é atualizado com este valor. 

De acordo com a seleção do passo 10 (Ne), a vizinhança ou a população como 

um todo é atualizada. Para evitar a proliferação de x’’ na maior parte da população é 

utilizado um número máximo de atualizações (maxAtualizacoes). A atualização 

acontece conforme a seguir: enquanto o número de atualizações é menor que o número 

máximo de atualizações e existem índices de Ne não selecionados um índice é escolhido 

aleatoriamente de Ne. Se x’’ tem um melhor valor para a função de Tchebycheff 

normalizada (Li; Zhang, 2009) do que x
k
 (ambos fazendo uso do k-ésimo vetor de pesos 

- λ
k
) então ele substitui x

k
, VF

k
 é atualizado com o valor do vetor objetivo de x’’ e o 

número de cromossomos atualizados é incrementado. 

Na função de Tchebycheff normalizada (Li; Zhang, 2009), os subproblemas são 

tratados da seguinte forma: 

 

               Minimize  
 



















jj

jj

j
Tj

te

znadir

zsF
nadirzsg 

1
max,,|                        (4.8) 

                                      

onde g
te
 é a função de Tchebycheff normalizada para um problema de 

minimização, F(x) = (F1(x),...,FB(x)) é uma função multiobjetivo que deve ser 

minimizada, B é o número de objetivos, λ =(λ1,...,λB) é o vetor de pesos considerado, z 

=(z1,...,zB) é o ponto de referência (aproximação do ponto ideal), Ω é o conjunto de 

soluções factíveis e nadir = (nadir1,...,nadirB) é a aproximação do ponto nadir. 

Sob certas condições, é possível afirmar que para cada ótimo de Pareto existe 

um vetor de pesos que corresponde ao ótimo da Equação 4.8 e cada solução ótima da 

Equação 4.8 é uma solução Pareto ótima. Entretanto, utilizando a função de 

Tchebycheff normalizada, é possível obter diferentes soluções Pareto ótimas alterando o 

vetor de pesos (λ), então esta função é um bom indicador da qualidade das soluções na 
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região próxima à λ. A função de Tchebycheff normalizada minimiza a influência das 

diferentes escalas entre os objetivos. 

Na sequência, o algoritmo tenta inserir x’’ no arquivo externo (E), removendo 

todas as soluções armazenadas que são dominadas por x’’. Finalmente, o critério de 

parada é testado, o qual geralmente corresponde a um número máximo de iterações 

(gerações) do laço principal. 

 

4.4 Algoritmos Transgenéticos 

 

Os Algoritmos Transgenéticos mimetizam a evolução de endossimbiontes em 

uma célula hospedeira. Essa abordagem enfatiza a cooperação que pode ser traduzida 

por meio de ações coordenadas e troca de informação genética (Goldbarg et al., 2008). 

Nesse contexto, os endossimbiontes são interpretados como os indivíduos da população 

de soluções candidatas, as quais constituem a população de cromossomos 

endossimbiontes.  

Nos Algoritmos Transgenéticos são considerados três contextos de informação: 

os endossimbiontes, o hospedeiro e os vetores transgenéticos. Os endossimbiontes, 

também chamados simplesmente de cromossomos, são à base do processo estocástico 

de busca, uma vez que eles representam (codificam) soluções candidatas para o 

problema investigado. Contexto do hospedeiro (repositório do hospedeiro) armazena a 

informação a ser utilizado durante a busca. É composto por informação sobre o 

problema (a priori) e informação sobre a busca heurística (a posteriori). A informação é 

dita a priori se existir independentemente da busca que o algoritmo realiza. Este tipo de 

informação é, em geral, inerente ao problema ou aos casos testes que está sendo tratado, 

tais como: limites superiores e inferiores, soluções heurísticas ou informações 

decorrentes de análise estatística da estrutura de casos específicos do problema. 

Informação a posteriori é obtida durante a execução do algoritmo e está relacionada à 

busca, por exemplo, soluções de elite, informações sobre a análise da amostra do espaço 

de busca contida na população ou estatísticas do processo evolucionário. Informações a 

priori e a posteriori são armazenadas em um repositório chamado repositório do 

hospedeiro. 

Nesta abordagem evolutiva, o material genético (informações do hospedeiro) 

não é compartilhado entre os endossimbiontes do crossover ou recombinação, mas pela 

ação dos vetores transgenéticos. Estes últimos são responsáveis pela manipulação dos 

endossimbiontes de acordo com a informação que eles carregam, modificando as 

soluções, a fim de cobrir o espaço de busca. A bio-inspiração dos vetores transgenéticos 

vem de mecanismos naturais de transferência horizontal de genes, tais como 

plasmídeos, plasmídeos recombinados, transposons e vírus (Goldbarg e Goldbarg, 

2009). Os vetores transgenéticos são responsáveis pela troca de informações entre o 

hospedeiro e os endossimbiontes, agentes esses que são inspirados nos mecanismos de 

transferência horizontal de genes que ocorrem na natureza. Sua função é modificar as 
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soluções representadas nos cromossomos endossimbiontes, gerando a variação 

necessária para efetuar a busca. Os vetores transgenéticos são as únicas ferramentas que 

realizam as tarefas de intensificação e diversificação nos algoritmos transgenéticos.  

O processo de evolução de um algoritmo transgenético se dá mediante a 

interação de uma população de cromossomos e um grupo de vetores transgenéticos, 

consideradas as possibilidades de interferência de um dado meio ambiente. Um vetor 

transgenético, λ, é uma dupla = (I, ϕ), onde I é uma cadeia de informação e ϕ é o 

método de manipulação, ϕ = (p1,...,ps), onde pj, j = 1,..., s, são procedimentos que 

definem a atuação do vetor. A ação de um vetor transgenético sobre um cromossomo, 

provavelmente alterará este cromossomo e sua adequação. Em uma analogia à 

terminologia empregada pela microbiologia são nomeados os vários tipos de vetores 

transgenéticos. A Tabela 4.1 resume os procedimentos que compõem o método de 

manipulação dos vetores transgenéticos (Goldbarg et al., 2009). 

 

Tabela 4.1 - Procedimentos dos Vetores Transgenéticos. (Goldbarg et al., 2009) 

Procedimento Nome Caracterização 

p1 Ataque (A) Define o critério de avaliação que estabelece 

quando um cromossomo é suscetível à 

manipulação do vetor. A: Si  ← falso, 

verdadeiro i=1,2,...,n. 

p2 Operador de Transcrição Se A(Si) = “verdadeiro”, o procedimento 

define como a informação I, transportada 

pelo vetor, será transferida para o 

cromossomo. 

p3 Bloqueio 

 

Torna o resultado da manipulação inviolável 

por um determinado período de tempo (isto 

é, um número de iterações). 

p4 Operador de Identificação Identifica posições que serão utilizadas para 

limitar a operação do vetor. 

 

Um vetor é dito um plasmídeo quando sua cadeia de informação I é traduzida no 

formato genético - uma subcadeia de DNA - e seu método utiliza somente os 

procedimentos p1 e p2.  

A cadeia de informação de um transposon apresenta regras para rearranjo de 

genes no cromossomo do endossimbionte. Por exemplo, estas regras podem refletir uma 

ação do transposon no sentido de permutar os genes de um determinado intervalo do 

cromossomo. Além dos procedimentos p1 e p2, os transposons têm também o 

procedimento p3 e um procedimento de identificação (p4), que identifica a parte do 

código do endossimbionte, que será manipulado.  

No processo evolucionário transgenético três contextos interagem (Goldbarg et 

al., 2009), conforme a Figura 4.6: 
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1. A população de cromossomos; 

2. A população de vetores transgenéticos que são representados pelos 

plasmídeos e transposons; e 

3. O hospedeiro. 

 

 

 

Figura 4.6 - Contextos da Transgenética Computacional (Goldbarg; Goldbarg; Bagi, 

2009b). 

 

O banco de informações ambientais é o repositório geral de informações do 

hospedeiro. Ele pode conter informações obtidas a priori e a posteriori.  

O Algoritmo 6 apresenta os passos de um algoritmo transgenético genérico. 

 

Algoritmo 6 - Algoritmo Transgenético 

1: Gerar e avaliar a população de cromossomos (Pop) 

2: Inicializar o repositório do hospedeiro (RH) 

3: Repita 

4:     Gerar vetores transgenéticos (VetTrans, RH)  

5:     Subpop ← Selecionar cromossomos para manipulação (Pop) 

6:     Novapop ← Manipular os cromossomos selecionados (Subpop, VetTrans) 

7:     Atualizar(Novapop,RH) 

8:     Pop ← Novapop 

9: Até que um critério de parada seja satisfeito 

 

O Algoritmo 6 apresenta o framework geral do algoritmo transgenético. A 

população inicial de endossimbiontes é criada e avaliada no passo 1. O repositório do 

hospedeiro é inicializado com informações a priori e, se existir alguma informação 

interessante na população, então ela é também incluída no referido repositório. Os 

passos de 3 a 9 são repetidos até que um critério de parada seja satisfeito. No passo 4, os 
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vetores transgenéticos são gerados e, no passo 5, um conjunto de cromossomos é 

escolhido para ser manipulado. Se a ação dos vetores transgenéticos nos cromossomos 

da população produz novas informações, então o repositório do hospedeiro é atualizado 

no passo 7. 

Em um algoritmo transgenético, vários tipos de informações são combinados, 

por meio de contextos de informação interdependentes, porém autônomos. Assim, o 

aninhamento destes contextos resulta em um comportamento complexo. Em virtude 

desta característica, a abordagem transgenética se caracteriza pelo gerenciamento de 

informações. Portanto, se o problema é capaz de fornecer informação de qualidade, esta 

metaheurística tem grande probabilidade de obter resultados competitivos quando 

comparada a outras abordagens (Goldbarg e Goldbarg, 2009). 

 

4.4.1 Aplicações de Algoritmos Transgenéticos 

 

A transgenética computacional tem sido aplicada com sucesso a diversos 

problemas de otimização combinatória. Os primeiros resultados da transgenética 

computacional foram obtidos para o problema quadrático de alocação (Goldbarg e 

Goldbarg, 2000a) (Goldbarg e Goldbarg, 2000b) (Goldbarg e Goldbarg, 2001). Outras 

aplicações dos algoritmos transgenéticos foram no problema da coloração de vértices 

(Goldbarg; Goldbarg; Silva, 2001), no flow shop de permutação (Goldbarg; Goldbarg; 

Costa, 2004), no problema do caixeiro viajante (Goldbarg; Goldbarg; Ramos, 2003), no 

problema do caixeiro comprador (Goldbarg; Bagi; Goldbarg, 2009) (Goldbarg e 

Goldbarg, 2009) (Goldbarg; Goldbarg; Bagi, 2008), no problema do caixeiro viajante 

com aluguel de carros (Asconavieta; Goldbarg; Goldbarg, 2011), na predição da 

estrutura de proteínas (Almeida et al., 2007), no problema da árvore de steiner com 

coleta de prêmios (Goldbarg; Goldbarg; Schmidt, 2008), na otimização da configuração 

de um serviço de distribuição de vídeo baseado em replicação móvel (Goldbarg; 

Goldbarg; Medeiros, 2001b) e na otimização do planejamento do tratamento 

radioterápico (Goldbarg et al., 2009). 

A metáfora também está sendo aplicada favoravelmente a problemas de 

otimização combinatorial com múltiplos objetivos, tais como o problema da árvore 

geradora biobjetivo (Monteiro; Goldbarg; Goldbarg, 2009) (Rocha; Goldbarg; 

Goldbarg, 2007), o problema do caixeiro comprador biobjetivo e o problema quadrático 

de alocação multiobjetivo (Almeida, 2012). 

Além disso, existem várias aplicações em problemas do mundo real 

especialmente na área Petróleo, Gás e Energia. Algumas destas aplicações foram 

apresentadas por: Goldbarg, Goldbarg e Neto (2005), Goldbarg, Goldbarg e Duarte 

(2010), Goldbarg, Castro e Goldbarg (2004) e Souza, Goldbarg e Goldbarg (2011). 
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4.5 Implementações para o Problema Triobjetivo de 

Distribuição de Derivados de Petróleo por Redes de Polidutos 

 

Nas subseções seguintes são descritas as implementações dos algoritmos 

NSGA2, SPEA2, MOEA/D e algoritmo transgenético (AT) para o problema triobjetivo 

de distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos. 

 

4.5.1 Representação do Cromossomo 

 

A representação do cromossomo é a mesma para todos os algoritmos 

implementados. Cada cromossomo é codificado em um vetor como ilustrado na Tabela 

4.2, em que uma solução para o problema com quatro produtos, dez conexões e um 

horizonte de planejamento de 10 unidades de tempo é esboçada. Os produtos são 

numerados de 1 a 4, um 0 indica que nenhum produto está a ser enviado pela 

correspondente conexão na correspondente unidade de tempo. As conexões 

bidirecionais são desdobradas em duas conexões, cada uma representando uma direção 

de fluxo. Neste exemplo mostra que o produto 1 está sendo enviado pela conexão D1 no 

tempo 1 e pela conexão D2 no tempo 10, produto 2 está sendo enviado pelas conexões 

D5 e D9 no tempo 1 e pelas conexões D1, D6 e D7 no tempo 10, e assim por diante. 

 

Tabela 4.2 - Exemplo de vetor de soluções. 

Tempo 1 ... 10 

Conexão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produto 1 0 0 3 2 3 3 0 2  3 ... 2 1 3 0 0 2 2 3 0  3 

 

 

4.5.2 Recombinação 

 

Nos algoritmos NSGA2 e SPEA2 propostos são utilizados a recombinação de 

dois pontos. A recombinação de k-pontos é apresentada por Holland (1975). Duas novas 

soluções são obtidas a partir de dois pais com esse operador de recombinação, através 

da troca de k+1 segmentos das sequências do pai. Os pontos de recombinação são 

selecionados aleatoriamente com probabilidade uniforme.  

A Figura 4.7 ilustra a operação de recombinação de dois pontos, que é utilizado 

indivíduos para um problema com uma rede composta por dois dutos (conexões), que 

transporta quatro tipos diferentes de produtos e um horizonte de seis períodos de tempo. 
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1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 

 

1 0 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 

 

1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 

 

1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 0 

 

Pai 2 

Filho 1 

Filho 2 

Pai 1 

 

 

 

Figura 4.7 - Exemplo da operação realizada pela Recombinação de Dois Pontos. 

 

4.5.3 Mutação 

 

O operador mutação é realizado sobre os novos indivíduos gerados após a 

recombinação, mediante uma taxa que indica a probabilidade da mutação ocorrer. A 

mutação é um importante operador genético, pois é responsável em provocar a 

diversidade na população, percorrendo assim um campo maior do espaço de busca de 

soluções. Seu conceito consiste em mudar aleatoriamente um indivíduo existente de 

forma que um novo indivíduo seja criado.  

Nos algoritmos NSGA2 e SPEA2, a mutação é feita em um determinado gene, 

substituindo o produto no poliduto correspondente a esse gene por outro produto 

selecionado aleatoriamente entre aqueles que podem ser atribuídos ao poliduto 

correspondente. 

 

4.5.4 Funções Reparadoras 

 

Após a geração dos indivíduos da população inicial e depois da aplicação dos 

operadores genéticos de recombinação e de mutação, algumas restrições do problema 

podem não ser satisfeitas, assim, são usadas funções reparadoras, que têm por objetivo 

promover a viabilidade das soluções (Souza et al., 2009). Existem quatro funções 

reparadoras:  

 

 Repara tempo devido para entrega: verifica se os limites máximos para o tempo 

de chegada das bateladas nos nós terminais estão sendo violados. As bateladas 

que violam esse limite de tempo máximo são removidas.  

Ponto de Cruzamento Ponto de Cruzamento 

Conexão 1 Conexão 2 
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 Repara demanda: verifica para cada instante de tempo se a demanda de cada 

produto foi satisfeito. Se o número demandado de bateladas de um determinado 

produto tenha sido excedido, então, as bateladas excedidas serão removidas.  

 Repara capacidade de armazenamento: lida com a capacidade dos tanques, 

verificando se a capacidade mínima dos nós de origem e a capacidade máxima 

dos nós de destino estão sendo violadas. Caso ocorra a violação da capacidade 

mínima dos tanques, a batelada do produto correspondente é removida da 

conexão e adicionada ao tanque de origem. Se a capacidade máxima no nó 

destino é violada as bateladas que excedem este limite são removidas.  

 Repara colisão: lida com a ocorrência de colisões em conexões bidirecionais, 

verificando se duas bateladas enviadas no tempo t1 e t2, t1 < t2, colidem na 

mesma conexão, então a batelada que foi enviada no tempo t2 é removida. Se t1 

= t2, então uma batelada é selecionada aleatoriamente, com probabilidade 

uniforme, e removida. 

 

4.5.5 Implementação do algoritmo NSGA2 para o PTDPP 

 

O pseudocódigo geral do NSGA2 para o problema investigado neste trabalho é 

apresentado no Algoritmo 7. 

O mesmo procedimento de inicialização do algoritmo transgenético é usado para 

a gerar população inicial. Em seguida, a heurística de defragmentação apresentada por 

Westphal (2006) é usada. 

No passo 1 a população inicial é gerada. Depois, no passo 5 são aplicados os 

operadores de seleção de torneio, recombinação e mutação a Pt para gerar a população 

filha Qt com tamanho de N indivíduos.  

Após a aplicação dos operadores de recombinação e de mutação, algumas 

restrições podem ser violadas, portanto, são utilizadas as funções reparadoras, que são 

implementadas no procedimento reparar_funções (passo 6) do Algoritmo 7.  

A população Rt é formada com os indivíduos da população Pt e Qt no passo 7. Os 

cromossomos de Rt são classificados de acordo com os níveis de dominância que são 

agrupados nos conjuntos de F1, F2, ... O conjunto F contém as fronteiras de F1, F2, ... 

(passo 8). A população Pt+1, com tamanho N, é formada, iterativamente, com os 

elementos de cada fronteira Fi, i = 1, 2, ... Se Ffinal é a última fronteira que contribui 

com os elementos para Pt+1, então, espera-se que o número de elementos de Pt+1 mais 

Ffinal exceda N. Assim, os elementos de Ffinal são ordenados de acordo o rank de 

dominância e a distância de aglomeração (Deb et al., 2002) (passo 16). As N - |Pt+1| 

melhores soluções de Ffinal de acordo com o operador de comparação são incluídas na 

população Pt+1. 

O critério de parada do algoritmo NSGA2 é o número de gerações definido no 
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parâmetro tmax. 

 

Algoritmo 7 - NSGA2 (N, tmax) 

1:   população_inicial(P0)  

2:   Q0   

3:   t  0 

4:   Repita 

5:        Qt  seleção_recombinação_mutação(Pt) 

6:       reparar_funções(Qt) 

7:        Rt  Pt  Qt 

8:        F  Ordenação Rápida por Não Dominância(Rt)                                               

9:        Pt+1    

10:      i  1 

11:      Enquanto (|Pt+1 + Fi |  N) 

12:           Distância de Aglomeração(Fi)   

13:           Pt+1  Pt+1  Fi                      

14:           i  i +1                          

15:       Ordenar_comparação_distância(Fi) 

16:       Pt+1  Pt+1  primeiros_membros(Fi ,N − |Pt+1|)  

17:       t  t + 1 

18:   até  (t > tmax) 

 

 

4.5.6 Implementação do SPEA2 para o PTDPP 

 

Neste trabalho, o SPEA2 (Zitzler et al., 2001) foi modificado, para fins de 

comparação com os algoritmos propostos, para tratar o Problema de Distribuição de 

Derivados de Petróleo em Redes de Polidutos. A implementação segue os passos do 

Algoritmo 1, com adaptações na representação das soluções, nos operadores genéticos 

utilizados, no procedimento de reparação das soluções e no critério de parada adotado. 

A população inicial foi gerada aleatoriamente, escolhendo, a cada instante, um 

produto a ser enviado em cada conexão, dentro de uma variedade de produtos possíveis 

para cada conexão (De la Cruz et al., 2003).  

A heurística de defragmentação apresentada por Westphal (2006) é utilizada 

neste trabalho. Essa heurística visa evitar a alternância no envio de bateladas dos 

produtos, ou seja, tenta enviar sequências de bateladas do mesmo produto que se 

encontram na mesma conexão. 

No algoritmo SPEA2 proposto é utilizada uma recombinação de dois pontos.  
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A mutação é feita em um determinado gene, substituindo o produto no poliduto 

correspondente a esse gene por outro produto selecionado aleatoriamente entre aqueles 

que podem ser atribuídos ao poliduto correspondente.   

Após a aplicação dos operadores genéticos de recombinação e de mutação, 

algumas restrições podem ser violadas, portanto, são utilizadas as funções reparadoras. 

O critério de parada adotado pelo algoritmo SPEA2 corresponde ao número 

máximo de gerações. 

 

4.5.7 Implementação do MOEA/D para o PTDPP 

 

Neste trabalho, o MOEA/D (Li; Zhang, 2009; Zhang; Li, 2007) foi modificado, 

para fins de comparação com os algoritmos propostos, para tratar o Problema de 

Distribuição de Derivados de Petróleo em Redes de Polidutos. A implementação segue 

os passos do Algoritmo 2, com adaptações na representação das soluções, nos 

operadores genéticos utilizados, no procedimento de reparação das soluções e no 

critério de parada adotado. 

Embora seja possível utilizar diversas abordagens de decomposição, Zhang e Li 

(2007) obtiveram melhores resultados utilizando a abordagem Tchebycheff, descrita na 

seção anterior. Assim, neste trabalho proposto a técnica utilizada pelo MOEA/D é a 

decomposição de Tchebycheff. 

A representação das soluções é a mesma utilizada nas implementações dos 

SPEA2 e NSGA2 para o PTDPP (ver Subseção 4.5.1). O procedimento de inicialização 

do algoritmo MOEA/D é o mesmo usado para a geração da população inicial nos 

algoritmos NSGA2 e SPEA2. Em seguida, a heurística de defragmentação apresentado 

por Westphal (2006) é usado no algoritmo MOEA/D.  

Os operadores utilizados no algoritmo MOEA/D são a recombinação de dois 

pontos e a mutação, descritos nas Subseções 4.5.2 e 4.5.3, respectivamente. O 

procedimento de reparação adotado é o mesmo utilizado pelos outros algoritmos 

implementados (ver Subseção 4.5.4) neste problema e o critério de parada é um número 

máximo de gerações. 

 

4.5.8 Implementação do algoritmo transgenético para o PTDPP 

 

O pseudocódigo do Algoritmo 8 apresenta o algoritmo transgenético 

desenvolvido para o problema de distribuição de produtos de petróleo por redes de 

polidutos. O tipo de vetor transgenético escolhido em cada passo de iteração para 

manipular a população é escolhido de acordo com uma determinada probabilidade que é 

modificada durante a execução.  
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Os parâmetros de entradas do algoritmo transgenético são: o tamanho da 

população, N, o número de gerações, tmax, controle entre os critérios guloso e aleatório, 

α, o intervalo de gerações para atualização dos patamares de probabilidade, #intGer, 

número de plasmídeos gerados a cada geração, #numPlasm e a probabilidade de ataque 

pelo transposon tempDefragTransp, #probTempDefragTransp. O Algoritmo 8 é 

descrito a seguir. 

 

Algoritmo 8 - Algoritmo Transgenético para PTDPP (N, tmax, α, 

#intGer,#numPlasm, #probTempDefragTransp 

1: gere população inicial (P = {C1, ..., CN}, arqG) 

2: Para i ← 1 até tmax  

3:      Se (((i – 1) mod #intGer) = (#intGer – 1)) então 

4:           #probPlasm   ajuste probabilidades( ) 
5:      fim_se 

6:      Para j ← 1 até N   

7:           prob ← random(0,1) 

8:           Se prob ≤ #probPlasm então 

9:               r ← random(1,#numPlasm) 

10:             Cresult ← plasmídeo(Cj, r) 

11:         senão 

12:             t ← random(0,1) 

13:             Se t ≤ #probTempDefragTransp então 

14:                  Cresult ← tempDefragTransp(Cj) 

15:             senão                   

16:                  Cresult ← defragEnergTransp(Cj) 

17:             fim_se 

18:         fim_se 

19:         funçõesReparadoras(Cresult) 

20:         Se (melhor(Cresult,Cj)) então 

21:              Cj ← Cresult 

22:         fim_se 

23:        atualize(arqG, Cj) 

24:    fim_para_j 

25: fim_para_i 

26: retorna arqG 

 

 

4.5.8.1 População de Endossimbiontes 

 

A população inicial, com N endossimbiontes, é gerada em duas fases, com a 

execução do procedimento gere população inicial() na linha 1 do Algoritmo 8. Na 

primeira delas, é utilizada uma versão do procedimento guloso-aleatório proposto no 

trabalho de Cavalcante et al. (2010), onde é considerada a fragmentação com as perdas 

por interface como função de avaliação para a construção de soluções. Considerando os 

produtos que podem ser transportados por cada conexão, no instante de tempo 1 é 

escolhido aleatoriamente um desses produtos. No instante 2, verifica-se todos os 
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produtos da conexão. Avalia-se o custo de interface com o produto alocado 

anteriormente para cada situação. As α% melhores soluções candidatas em termos de 

valor de fragmentação formam um conjunto restrito de candidatos, do qual é escolhida 

aleatoriamente uma solução parcial para ser considerada no próximo instante de tempo. 

Os instantes 3 até número de instantes – 1 repetem o procedimento descrito para o 

instante 2. 

Para ilustrar melhor o processo de construção guloso-aleatória de parte da 

população de endossimbiontes, considere-se como exemplo uma conexão pela qual 

podem ser transportados três produtos (1, 2 e 3) e cinco instantes de tempo no horizonte 

de planejamento. Para o primeiro instante de tempo, é escolhido aleatoriamente um 

desses produtos. Suponha que foi escolhido o produto 1 para o instante de tempo 1. 

Tem-se para o instante 2 três possibilidades (1, 2 e 3), podendo-se obter três possíveis 

soluções parciais, como mostra na Figura 4.8; são selecionadas duas dessas três 

soluções (sendo, neste exemplo, α = 0,66) para compor um conjunto restrito de 

candidatos, sendo escolhida aleatoriamente uma delas para formar a solução. Esse 

processo repete-se para todos os instantes de tempo e para todas as conexões, até que se 

obtenha uma solução completa.  

O algoritmo mantém um arquivo de soluções não dominadas, arqG, criado na 

linha 1, limitado a 30 soluções (independentemente do tamanho do caso teste), 

inicializado e gerenciado segundo a estratégia de arquivamento por grade proposta por 

Knowles (2002). O espaço de objetivos das soluções em arqG é representado por uma 

estrutura bidimensional em forma de grade dividida em células (Knowles, 2000). Em 

consonância com o referido autor, o espaço de objetivos k-dimensional é dividido em 

regiões retangulares iguais chamadas regiões ou células da grade. A grade tem tamanho 

fixo. Uma nova solução é adicionada a este arquivo se ela não for dominada por 

nenhuma outra solução em arqG, até que o arquivo atinja o tamanho máximo. Soluções 

em arqG que são dominadas por novas soluções são descartadas. Se o limite de 

armazenamento é violado, então uma solução na célula mais populosa da grade é 

escolhida aleatoriamente e retirada para ser substituída por uma nova solução não 

dominada. O algoritmo executa um número fixo de iterações #numGer.  

Cada solução gerada pelo método construtivo aleatorizado é testada com relação 

à sua aceitação na população inicial, utilizando como critério de avaliação a não 

dominância. Assim, se a solução gerada é não dominada quando comparada às soluções 

presentes no arqG, ela é aceita como indivíduo na população inicial e também é 

incluída neste arquivo de soluções não dominadas, arqG; em caso contrário, ela é aceita 

com uma probabilidade de 60%.  

No contexto da metáfora dos algoritmos transgenéticos, o arquivo arqG 

desempenha o papel do repositório de informações do hospedeiro no algoritmo 

transgenético proposto, servindo como fonte de informações para a obtenção das 

cadeias de informação dos plasmídeos. 
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Figura 4.8 - Exemplo de construção aleatória gulosa de solução. 

 

A porcentagem da população a ser gerada com o método construtivo 

(#porcMetodo) é de 70%, enquanto, as demais soluções são construídas com o 

percentual de 30% em uma segunda fase utilizando o procedimento aleatório 

apresentado no trabalho de De la Cruz et al. (2003): para cada instante do horizonte de 

planejamento, é escolhido aleatoriamente um produto a ser enviado em cada conexão 

dentre os produtos que podem ser enviados pela mesma. Todas essas soluções são 

adicionadas diretamente à população e ao arqG com o objetivo de promover 

diversificação. 

 

 

Figura 4.9 - Exemplo de aplicação da heurística de defragmentação, proposta por 

Westphal (2006). 

 

Após a geração da população dos endossimbiontes, com o objetivo de melhorar 

o valor de adequação dos mesmos, é aplicada sobre eles a heurística de defragmentação 

de Westphal (2006), que visa agrupar sucessivas submissões de um mesmo produto que 

estão em uma mesma conexão, isto é, tenta evitar a alternância no envio de bateladas 

dos produtos, como apresenta o exemplo da Figura 4.9. 
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4.5.8.2 Funções Reparadoras 

  

Após a geração dos indivíduos da população inicial, algumas restrições do 

problema não podem ser satisfeitas, assim, são usadas funções reparadoras, que têm por 

objetivo promover a viabilidade das soluções (Souza et al., 2009). O procedimento 

funçõesReparadoras() também é aplicado logo após um endossimbionte da população 

ser manipulado por um vetor transgenético (linha 19). Existem quatro pontos que devem 

ser reparados por estas funções: tempo devido para entrega, demanda, capacidade de 

armazenamento e colisão.  

 

4.5.8.3 Níveis de Probabilidade 

 

O algoritmo executa um número fixo de iterações, #numGer. A cada iteração 

(geração) do algoritmo, um tipo de vetor transgenético é escolhido para manipular os 

endossimbiontes. A escolha aleatória depende das probabilidades definidas para cada 

tipo de vetor transgenético. Essas probabilidades permanecem fixas por um número 

preestabelecido de iterações, #intGer, e depois são atualizadas. O período que as 

probabilidades permanecem fixas é chamado de nível de probabilidade.  

A cada iteração, um dos dois grupos de vetores transgenéticos disponíveis é 

escolhido. Dois gupos de vetores transgenéticos são usados nos algoritmos propostos: 

plasmídios e transposon. Plasmídios simples e recombinantes são agrupados no 

conjunto de plasmídios. A probabilidade de escolher o tipo transposon é determinada 

por #probTransp, como consequência, a probabilidade de escolher o grupo de 

plasmídeos é dado pelo complemento #probPlasm = (1 - #probTransp), sendo 

inicialmente #probTransp maior que #probPlasm. Tomando como base a ideia de 

Almeida et al. (2010), essa heurística foi escolhida porque transposons executam uma 

espécie de busca local, visto que dependem menos do repositório de informações do 

hospedeiro, e, assim, eles seriam adequados a serem aplicados nas iterações iniciais. 

Uma vez que o repositório vai sendo incrementado com informações adicionais a cada 

geração, plasmídeos, que dependem mais do mesmo, seriam mais adequados a serem 

aplicados nas iterações finais. De fato experimentos preliminares mostraram que 

transposons foram mais efetivos nas iterações iniciais, enquanto os plasmídeos tiveram 

melhor impacto em iterações finais, pois no início os cromossomos ainda não possuem 

boas informações. 

O número de iterações que define o nível de probabilidade é dado por #intGer. 

Assim, depois de cada grupo de #intGer iterações, a probabilidade #probPlasm é 

incrementada em um fator #fatorProb, enquanto a #probTransp é decrementada nesse 

fator. Este é o procedimento realizado pela função ajuste probabilidades () (linha 4) do 

Algoritmo 8 que regula o nível de probabilidade de acordo com um intervalo de 

gerações (#intGer).  
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4.5.8.4 Plasmídeos 

 

Os plasmídeos obtêm sua cadeia de informação a partir de uma solução 

escolhida aleatoriamente no arqG. Se o plasmídeo é o tipo de vetor transgenético 

escolhido pelo algoritmo em uma determinada iteração, então #numPlasm plasmídeos 

são criados, onde #numPlasm é um parâmetro. Para criar a cadeia de informação de 

cada plasmídeo, uma solução é escolhida aleatoriamente no arqG. Então, o tamanho da 

cadeia de informação é escolhido aleatoriamente no intervalo [0,10n, 0,40n], em que n 

representa o número de conexões do caso teste correspondente. Basicamente o método 

de manipulação dos plasmídeos usados no algoritmo proposto (linha 14, procedimento 

plasmídeo() consiste na injeção (substituição) do trecho de solução (cadeia de 

informação genética) por eles codificado no cromossomo objeto do ataque. 

A Figura 4.10 ilustra melhor a construção da cadeia de informação genética de 

um plasmídeo bem como a manipulação executada pelo mesmo sobre um indivíduo da 

população. Tomando como fonte de informação genética uma solução não dominada 

pertencente ao conjunto Pareto escolhida aleatoriamente (Figura 4.10(a)), são 

selecionadas, nesse exemplo, 0,4 x 10 = 4 conexões da solução base para constituir a 

cadeia de informação genética do plasmídeo, no caso as conexões D1, D2, D6 e D7. O 

método de manipulação p2 do plasmídeo construído basicamente consiste em substituir 

as conexões codificadas no mesmo na solução objeto da manipulação, como mostra a 

Figura 4.10(b); assim, as configurações das conexões D1, D2, D6 e D7 do 

endossimbionte são substituídas pelas presentes no plasmídeo em questão. 
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Figura 4.10 - Exemplo de construção da cadeia de informação genética de um 

plasmídeo bem como a manipulação executada pelo mesmo sobre um indivíduo da 

população. A Figura 4.10(a) mostra a construção da cadeia de informação genética do 

plasmídeo tomando como base uma solução não dominada do conjunto Pareto, 

enquanto a Figura 4.10(b) apresenta a manipulação de um indivíduo da população pelo 

plasmídeo em questão (Cavalcante, 2010). 

 

4.5.8.5 Transposons 

 

Dois tipos de transposons diferentes são utilizados nos algoritmos propostos. 

Nos transposons estão sendo tratados os três objetivos do problema como operadores. O 

primeiro transposon é chamado tempDefragTransp, uma vez que sua manipulação está 

calcada na minimização de dois objetivos do problema que são o tempo de entrega e a 
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fragmentação. O segundo transposon denomina-se defragEnergTransp que realiza a 

manipulação através dos objetivos do problema de minimizar a fragmentação e o custo 

da energia elétrica necessária ao bombeamento dos produtos. É importante ressaltar que 

não há o terceiro transponson que realiza a minimização do tempo de entrega com o 

custo de energia elétrica pelo fato quando se minimiza o tempo, os bombeamentos dos 

produtos vão tender a ser compactados, mas o objetivo do custo da energia elétrica vai 

tender a partir esses bombeamentos, evitando os horários de pico (aumenta o tempo de 

entrega). Assim, o objetivo do custo da energia elétrica vai ao sentido contrário da 

minimização do tempo.  

Se o transposon é escolhido como vetor transgenético de uma dada iteração do 

algoritmo, um dos dois tipos de transposons é escolhido aleatoriamente com 

#probTempDefragTransp probabilidade para o primeiro tipo e probabilidade 

complementar para o segundo tipo de transposon. Essas probabilidades permanecem 

fixas durante a execução do algoritmo. Esses agentes serão descritos em detalhes a 

seguir. 

O primeiro tipo de transposon, tempDefragTransp, realiza sua manipulação 

através do procedimento que identifica pares (poliduto, instante) com nenhum produto 

que lhe foi atribuído. Se nenhum produto está sendo enviado na conexão p em um dado 

instante, então, as bateladas na conexão p são compactadas a fim de diminuir o tempo 

de entrega. Em seguida, executa a heurística de defragmentação apresentada por 

Westphal (2006), conforme ilustrado na Figura 4.9.  

O outro tipo de transposon, defragEnergTransp, inicia sua manipulação pela 

execução no dado cromossomo a heurística de defragmentação. Depois, no cromossomo 

manipulado, verifica-se a ocorrência de produtos no cromossomo durante os horários de 

pico (18h às 21h) em que a demanda de energia elétrica é maior, assim, necessita-se 

reduzir o bombeamento de produtos nesse intervalo. No horário de pico é identificado 

se existem produtos sendo enviados na conexão p em um dado instante, assim, os 

produtos serão deslocados para os horários (antes das 18h e depois das 21h) de menor 

consumo de energia na conexão p (ver Figura 4.11). Por fim, o cromossomo 

manipulado é adicionado à população filha.  

A Figura 4.11 mostra um exemplo hipotético da manipulação do cromossomo 

(1, 1, 0, 2, 3, 0, 4, 4, 0, 3, 2) por um transposon defragEnergTransp, na conexão D1, 

onde o fluxo é de uma batelada por hora. Nesse exemplo é considerada uma conexão 

representada em um cromossomo com quatro produtos.  As linhas pontiladas 

representam os horários, destacando os intermediários e de pico. O cromossomo 

resultante da manipulação é (1, 1, 1, 2,  0, 0, 0, 3, 3, 4, 4). 
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Figura 4.11 - Exemplo do transposon defragEnergTransp. 

 

4.5.8.6 Critério de Aceitação 

 

O procedimento melhor() (linha 24), que equivale ao procedimento de ataque p1 

dos vetores transgenéticos utilizados no algoritmo proposto, verifica se uma 

manipulação de um indivíduo por um vetor transgenético é aceita ou não. Este 

procedimento é implementado por melhor(). Os dados de entrada deste procedimento 

são a solução original (Cj) e a solução gerada depois da manipulação (Cresult). O 

endossimbionte Cresult substitui Cj na população atual, se o novo indivíduo dominar este 

último ou se Cresult for não dominado com relação às demais soluções presentes no 

arqG. Se o resultado da manipulação de uma solução não dominada em relação ao 

arqG, esse arquivo é atualizado (linha 32). 
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Capítulo 5 

Hibridizações de Algoritmos Transgenéticos 

 

 

ste trabalho propõe o estudo do comportamento de algoritmos 

transgenéticos hibridizados com  frameworks multiobjetivo de sucesso, tais 

como: o NSGA2, o SPEA2 e o MOEA/D. Os algoritmos evolucionários multiobjetivo 

baseados na hibridização em Algoritmos Transgenéticos (ATs), com o NSGA2 e o 

MOEA/D, chamados NSTA e MOTA/D, respectivamente, foram propostos no trabalho 

de Almeida (2012) e aplicados ao Problema do Caixeiro Comprador Biobjetivo e ao 

Quadrático de Alocação Multiobjetivo. De uma forma geral, a potencialidade dos 

algoritmos hibridizados ainda precisa ser investigada em outros problemas, o que é feito 

neste trabalho para o Problema Triobjetivo de Distribuição de Derivados de Petróleo 

por Redes de Polidutos. O estudo apresentado neste trabalho deu origem a um novo 

algoritmo o SPETA, resultado da hibridização do SPEA2 com o algoritmo 

transgenético.   

Ao se combinar esses frameworks com a Transgenética Computacional, espera-

se que o método de seleção de cromossomos para a próxima população aliado aos bons 

mecanismos intensificadores da TC resultem em bons algoritmos para problemas de 

otimização combinatória com múltiplos objetivos. 

O arcabouço do algoritmo NSTA (Non-Dominated Sorting Transgenetic 

Algorithm) é apresentado na Seção 5.1, o pseudocódigo genérico do algoritmo SPETA 

(Strength Pareto Evolutionary Transgenetic Algorithm) é mostrado na Seção 5.2 e o 

arcabouço do MOTA/D (Multiobjective Transgenetic Algorithm based on 

Decomposition) é apresentado na Seção 5.3. As implementações dos algoritmos 

propostos para o Problema Triobjetivo de Distribuição de Derivados de Petróleo por 

Redes de Polidutos são apresentadas nas Subseções 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1. 

 

5.1 Non-Dominated Sorting Transgenetic Algorithm - NSTA 

 

O NSTA é uma proposta de hibridização do framework do NSGA2 com os 

operadores dos ATs. Modificações tanto do framework quanto dos operadores dos ATs 

foram necessárias para essa hibridização. O pseudocódigo do algoritmo NSTA é 

apresentado no Algoritmo 9.  

Os parâmetros de entradas do algoritmo NSTA são: o tamanho da população, 

#tamPop, a probabilidade (inicial) de ataque por transposon, #probTransp, o número de 

gerações, tmax, o intervalo de gerações para atualização dos patamares de 

probabilidade, a quantidade de melhores cromossomos considerada para a geração 

E 
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das cadeias de informação, #mc e a probabilidade de ataque pelo transposon 

tempDefragTransp, #probTempDefragTransp.  

 

Algoritmo 9 - NSTA(N, #probTransp, tmax, β, #mc, #probTempDefragTransp) 
1: Pop ← Gerar_população_inicial_e_avaliar(N) 
2: Classificar_fronteira_e_aglomeração(Pop) 
3:  RH  ← Criar repositório do hospedeiro(#mc) 
4:  probPlasm ← 1.0 - #probTransp 
5:  Para i ← 1 até tmax   
6:      Se (i % β = 0) então  /* mudança de patamar */ 
7:           decrementar(#probTransp) 
8:         #probPlasm ← 1.0 - #probTransp 
9:    fim_se  
10:    Para j ← 1 até #tamPop  
11:        Se (random( ) < #probPlasm) então 

12:                CI ← Selecionar(RH)       
13:            t ← random(0,1) 
14:            Se (t = 0) então 
15:                 Novo[j] ← Plasm(Pop[j], CI) 
16:            senão 
17:                 Novo[j] ← PlasmR(Pop[j], CI) 
18:            fim_se 
19:        senão 
20:            Se (random( ) < #probTempDefragTransp) então       
21:                 Novo [j] ← tempDefragTransp(Pop[j]) 
22:            senão 
23:                 Novo [j] ← defragEnergTransp(Pop[j]) 
24:            fim_se 
25:         fim_se             
26:         funçõesReparadoras(Novo[j])     
27:    fim_para   
28:    Q ← Unir(Pop, Novo) 
29:   Classificar_fronteira_e_aglomeração(Q) 
30:   Pop ←  Próxima_população(Q)  
31:   RH  ←  Atualizar(RH) 
32: fim_para 

 

A população inicial é gerada de maneira aleatória de acordo com as 

características do problema abordado (detalhes na Subseção 4.5.8.1). Depois, os 

cromossomos (soluções) da população inicial são avaliados e a fronteira e o valor de 

aglomeração são calculados (descrito na Seção 4.1.1). Um repositório de informações é 

criado (RH). O repositório é inicializado com os melhores cromossomos gerados na 

população inicial. Os #mc melhores cromossomos são armazenados neste repositório 

(RH), onde #mc é a quantidade de cromossomos considerada para a geração das cadeias 

de informação (fragmentos de soluções) de plasmídeos. Os melhores cromossomos são 

determinados pela melhor fronteira, isto é quanto mais baixo o valor da fronteira melhor 

é a avaliação do cromossomo. Em caso de empate, verifica-se o valor de aglomeração. 

Neste caso, quanto maior o valor, isto é, quanto mais esparsa for à área onde o vetor 

objetivo do cromossomo está, melhor. 
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As cadeias de informação possuem um tamanho mínimo e máximo que devem 

ser respeitados. Os fragmentos de uma solução que irão compor uma cadeia de 

informação são selecionados de maneira aleatória. 

Após esta etapa de inicializações, o algoritmo NSTA entra no seu laço principal 

(passos de 5 a 32) do Algoritmo 9. Nesta etapa são aplicados os vetores transgenéticos e 

à população e o repositório de informação do hospedeiro são atualizados. 

A melhor cadeia de informação do repositório é utilizada de acordo com um 

vetor de escalarização (com os objetivos normalizados) sorteado aleatoriamente com 

uniformidade. Esta cadeia é utilizada como informação dos plasmídeos para a 

manipulação dos cromossomos da população em uma determinada geração. Os vetores 

transgenéticos implementados no algoritmo NSTA apresentado neste trabalho são os 

plasmídeos, os plasmídeos recombinados e os transposons. A escolha entre utilizar 

plasmídeos ou transponsons se dá de maneira aleatória e depende do estágio evolutivo 

do algoritmo: nos estágios iniciais a probabilidade de escolha do vetor transposon é 

maior, enquanto nos estágios finais a probabilidade de escolha do vetor plasmídeo 

costuma ser superior (conforme explicado na Subseção 4.5.8.3). A variação da 

probabilidade de escolha de um ou outro vetor transgenético ocorre a cada gerações, 

onde é o tamanho dos patamares evolutivos adotados. 

O vetor plasmídeo age inserindo a cadeia de informação selecionada no 

cromossomo sendo manipulado. Cabe salientar que, diferente do que normalmente 

ocorre na Transgenética Computacional, os vetores plasmídeo e transposon utilizados 

no NSTA não fazem uso do procedimento de ataque (p1). Isso ocorre para adequar o 

algoritmo ao arcabouço do NSGA2, permitindo que um filho e o cromossomo original 

possam estar presentes na próxima população de cromossomos; ou ainda que nem o 

cromossomo original nem seu filho estejam presentes. O primeiro caso, a longo prazo, 

pode resultar numa perda de diversidade da população.  

Após a aplicação dos vetores transgenéticos, as populações de cromossomos 

originais e cromossomos filhos são unidas. Então, os cromossomos filhos são avaliados 

e os valores de fronteira de dominância e de aglomeração de cada cromossomo são 

recalculados. A seleção dos cromossomos que farão parte da próxima população é 

análoga àquela adotada pelo NSGA2. 

O repositório de informações do hospedeiro é atualizado neste ponto do 

algoritmo (passo 31). A atualização corresponde à inserção do melhor cromossomo 

gerado na iteração corrente do laço principal. O melhor cromossomo é determinado pelo 

o uso de ponderação (com os três objetivos normalizados) aleatorizada com 

uniformidade. Esse melhor cromossomo somente é inserido no repositório caso ele seja 

melhor que o pior cromossomo armazenado no repositório. Caso isso ocorra o pior 

cromossomo armazenado é descartado para dar lugar ao melhor cromossomo desta 

geração. Caso contrário, nada ocorre durante a atualização. 
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Finalmente, é testado se o critério de parada foi satisfeito. Caso isso tenha 

ocorrido o algoritmo é encerrado; caso contrário uma nova iteração do laço principal é 

executada (nova geração). 

 

5.1.1 Implementação do NSTA para o PTDPP 

 

A implementação do NSTA segue os passos básicos descritos na Seção 5.1, 

apenas adaptando os passos para lidar com o referido problema. São adaptados a 

representação das soluções, a geração da população inicial, a geração das cadeias de 

informações, os vetores transgenéticos adotados, o procedimento de reparação utilizado 

e o critério de parada. 

A representação das soluções e a geração da população inicial são idênticas 

àquelas adotadas no NSGA2, SPEA2 e no MOEA/D (ver Subseção 4.5.1 e 4.5.8.1). Os 

cromossomos (soluções) são avaliados como no NSGA2.  

O repositório do hospedeiro, RH, é inicializado com cromossomos escolhidos 

aleatoriamente a partir dos #mc melhores cromossomos da população inicial. Esses 

cromossomos são selecionados da mesma forma que o NSGA2, ou seja, de acordo com 

a fronteira e o valor de aglomeração. Os cromossomos são armazenados a fim de gerar 

cadeias de informação (fragmentos) para o repositório. 

Um cromossomo é escolhido aleatoriamente no repositório do hospedeiro (RH) 

e, então, parte dele é selecionada para compor a cadeia de informação dos plasmídeos. 

Assim, as cadeias de informação continuam sendo geradas de maneira aleatória e 

continuam sendo fragmentos da solução armazenada. Esta cadeia de informação será 

utilizada pelos vetores transgenéticos: plasmídeos e plasmídeos recombinados. Os 

vetores transgenéticos utilizados no NSTA são os mesmos descritos nas Subseções 

4.5.8.4 e 4.5.8.5. 

Ambos os vetores transgenéticos adotados neste algoritmo são semelhantes aos 

adotados no MOTA/D e no SPETA, com a diferença que no NSTA eles não fazem uso 

do procedimento de ataque. O procedimento de ataque é substituído pelo método de 

seleção da próxima população do NSGA2, que, após a avaliação dos filhos gerados, 

corresponde ao próximo passo do algoritmo. Assim, depois que a nova população é 

gerada, ela é unida com a população atual e o algoritmo seleciona a população da 

próxima geração baseando-se nos valores de fronteira e o valor de aglomeração. 

 

5.2 Strength Pareto Evolutionary Transgenetic Algorithm - 

SPETA 

 

O SPETA é uma proposta de hibridização do framework do SPEA2 com os 

operadores dos ATs. Modificações tanto do framework quanto dos operadores dos ATs 
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foram necessárias para essa hibridização. O Algoritmo 10 apresenta o arcabouço geral 

do SPETA.  

Os parâmetros de entradas do algoritmo SPETA são: o tamanho da população, 

N, a probabilidade (inicial) de ataque por transposon, #probTransp, o número de 

gerações, tmax, o intervalo de gerações para atualização dos patamares de 

probabilidade, , a quantidade de melhores cromossomos considerada para a geração 

das cadeias de informação, #mc e o tamanho do arquivo externo, #tamE e a 

probabilidade de ataque pelo transposon tempDefragTransp, #probTempDefragTransp.  

A população inicial é gerada de maneira aleatória da mesma maneira que no 

algoritmo NSTA (explicado na Subseção 4.5.8.1). O arquivo externo (E) armazena o 

conjunto de soluções não dominadas encontradas pelo algoritmo. O procedimento 

filtro() retorna as soluções não dominadas do conjunto parâmetro de entrada.  Este 

arquivo é limitado ao tamanho #tamE, em que seu tamanho é menor do que o tamanho 

da população, N. A cada iteração do laço (linhas 4 - 7), é realizado o cálculo da função 

de aptidão para cada cromossomo (solução) (linhas 5-6), conforme o SPEA2 já descrito 

na Seção 4.2. Do mesmo modo que no NSTA, o repositório RH é criado com #mc 

cromossomos.   

Após a etapa de inicializações, o algoritmo SPETA entra no seu laço principal 

(passos de 10 a 43) do Algoritmo 10. Nesta etapa são aplicados os vetores 

transgenéticos à população e o repositório de informação do hospedeiro é atualizado. 

 Atualmente, o SPETA utiliza plasmídeos, plasmídeos recombinados e 

transposons como vetores transgenéticos, mas isso não é uma restrição do algoritmo. A 

escolha entre utilizar plasmídeos ou transposons se dá da mesma forma que no NSTA. 

Os vetores transgenéticos utilizados no SPETA são os mesmos descritos nas 

Subseções 4.5.8.4 e 4.5.8.5. O vetor plasmídeo age inserindo a cadeia de informação 

selecionada no cromossomo sendo manipulado. O vetor transponson corresponde à 

manipulação de uma parte do cromossomo sendo atacado. 
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Algoritmo 10 - SPETA(N, #probTransp,tmax,β,#mc,#tamE, #probTempDefragTransp) 

1:  t ← 0 

2: Pop0 ← Gerar_população_inicial_e_avaliar(#tamPop)  

3: E0 ← filtro(Pop0) 

4: Para cada solução i em Qt = Popt   Et   

5:     Calcular os valores Si, Ri, Di 

6:     Calcular o valor de aptidão Fi 

7: fim_para 

7: RH  ← Criar repositório do hospedeiro(#mc) 

10: Repetir 

11:   CI ← Selecionar(RH) 

12:   Se (t % β = 0) então /*mudança de patamar*/ 

13:      decrementar(#probTransp) 

14:      #probPlasm ← 1.0 - #probTransp 

15:   fim_se 

16:   Para j ← 1 até #tamPop  

17:      Se (random() < #probPlasm) então 
18:         r ← rand(0,1) 
19:            Se (r = 0) então 
20:                 filho[j] ← Plasm(Qt[j], CI) 
21:            senão 
22:                 filho[j] ← PlasmR(Qt[j], CI) 
23:            fim_se 
24:      senão 
25:            Se (random() < #probTempDefragTransp) então       
26:                 filho[j] ← tempDefragTransp(Qt[j]) 
27:            senão 
28:                 filho[j] ← defragEnergTransp(Qt[j]) 
29:            fim_se           
30:     fim_se 
31:     funçõesReparadoras(filho[j]) 
32:   fim_para   

33: Et+1← filtro(Qt, filho) 

34: Se (|Et+1| > #tamE) então 

35:     Reduzir Et+1 utilizando o algoritmo de corte 

36: fim_se 

37: Se (|Et+1| < #tamE) então 

38:     Ordenar Q t conforme Fi 

39:     Qt+1 ← Copiar as melhores #tamE− |Et+1| soluções i de Qt ∩  Et+1 tal que Fi ≥ 1 

40: fim_se  

41: RH  ← Atualizar(RH) 

42: t ← t + 1 

43:até que t > tmax 

 

 

Após a aplicação dos vetores transgenéticos, uma vez calculado o valor de 

aptidão são copiados as soluções não dominadas de Qt para a nova população externa 

Et+1. 
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Todas as soluções não dominadas do conjunto Qt são transferidas para a 

população externa da próxima geração Et+1, sendo avaliadas novamente as relações de 

dominância das novas soluções inseridas com as já contidas nesse conjunto, mantendo-

se no mesmo apenas as soluções não dominadas. Caso o arquivo externo não seja 

totalmente preenchido, é completado com os indivíduos dominados de Qt, ordenados em 

ordem crescente do valor de aptidão. Caso a dimensão de Et+1 ultrapasse o valor pré-

determinado #tamE, é aplicado um algoritmo de corte para eliminar os indivíduos 

excedentes. O algoritmo de corte é um processo iterativo que remove, a cada iteração, o 

indivíduo tal que a sua distância euclidiana para o vizinho mais próximo seja mínima 

dentre todos os indivíduos do arquivo. Em caso de empate, verifica-se a segunda menor 

distância euclidiana, e assim por diante.  

A função de aptidão para um cromossomo i é a soma da força dos cromossomos 

que dominam i. Assim, o melhor cromossomo é determinado pela função aptidão, 

quanto menor o seu valor melhor é sua avaliação para Qt. 

O repositório de informações do hospedeiro é atualizado. A atualização 

corresponde à inserção do melhor cromossomo gerado nesta iteração do laço principal. 

O melhor cromossomo é determinado também com base na força dos cromossomos que 

dominam i. Assim, a avaliação do melhor cromossomo é realizada em Qt. Esse melhor 

cromossomo somente é inserido no repositório caso ele seja melhor que o pior 

cromossomo armazenado no repositório. Esta avaliação do cromossomo para entrada no 

repositório é feita com base no uso de ponderação aleatorizada (com os três objetivos 

normalizados) com uniformidade. Caso isso ocorra o pior cromossomo armazenado é 

descartado para dar lugar ao melhor cromossomo desta geração. Caso contrário, nada 

ocorre durante a atualização. 

Finalmente, o critério de parada é testado. Caso isso tenha ocorrido o algoritmo é 

encerrado; caso contrário uma nova iteração do laço principal é executada (nova 

geração). 

 

5.2.1 Implementação do SPETA para o PTDPP 

 

O algoritmo básico do SPETA para o Problema é o mesmo apresentado na Seção 

8.2, apenas adaptando os componentes do algoritmo para o problema em questão. O 

algoritmo é detalhado a seguir. 

A população inicial é gerada aleatoriamente, da mesma maneira que é gerada 

para os demais algoritmos aplicados ao Problema. 

O algoritmo entra em seu laço principal (passos de 10 a 43 do Algoritmo 10). 

Primeiro, uma cadeia de informação (CI) é gerada para ser utilizada pelos vetores 

transgenéticos. Neste trabalho são usados os vetores plasmídeos e transposons. A 

escolha entre um ou outro vetor é aleatória com probabilidade dependente do patamar 

evolucionário no qual o algoritmo se encontra. 
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Um cromossomo é escolhido aleatoriamente no repositório do hospedeiro e, 

então, parte do que é selecionado para compor a cadeia de informação. O tamanho da 

cadeia de informação é determinado aleatoriamente no intervalo [0,10c; 0,40c], em que 

c representa o número de conexões da instância do problema. Deixa tamCI ser o 

tamanho da cadeia de informação, então, tamCI conexões, onde CI é uma lista de 3-

tuplas composta por: poliduto, instante de tempo e produto, ou seja, ((poliduto1, tempo1, 

prod1),..., (polidutotamPlasm, tempotamPlasm, prodtamCI)) , onde prodi é o produto bombeado 

no poliduto polidutoi no instante tempoi correspondente ao i-ésimo da 3-tuplas do 

plasmídeo. Cada 3-tupla da CI é escolhida aleatoriamente a partir do cromossomo 

doador. 

Um novo cromossomo, novo, é gerado a partir de cada um existente, crom. 

Primeiro, os produtos da cadeia de informação são associados aos polidutos 

correspondentes e períodos de tempo do novo. Em seguida, as posições restantes do 

novo são copiadas do crom. 

No plasmídeo recombinado a heurística defragmentação é aplicada para as 

conexões na cadeia de informação. Se, após a defragmentação, o cromossomo resultante 

é inviável, então é reparado. Em seguida, o procedimento identifica pares (poliduto, 

instante) com nenhum produto que lhes foi atribuído. Se nenhum produto está sendo 

enviado na conexão p em um dado instante, então, as bateladas na conexão p são 

compactadas a fim de diminuir o tempo de entrega. Em seguida, o cromossomo 

manipulado é adicionado à população filha. 

Se o novo cromossomo é inviável após a aplicação dos vetores transgenéticos, 

emtão, é reparado. 

Ambos os vetores transgenéticos adotados neste algoritmo são semelhantes aos 

adotados no NSTA.  

Após isso, o repositório de informações do hospedeiro (RH) é atualizado. Esta 

atualização corresponde à substituição dos #mc anteriores pelos #mc melhores da nova 

população. 

Finalmente, o critério de parada é testado, o qual corresponde a um número 

máximo de iterações (gerações) do laço principal. 

 

5.3 MOTA/D 

 

O MOTA/D é uma proposta de algoritmo que corresponde a implementação do 

framework baseado em decomposição MOEA/D com operadores transgenéticos. 

Algumas modificações do algoritmo original do MOEA/D, que trabalha originalmente 

com operadores genéticos (Zhang; Li, 2007), foram necessárias para acomodar a 

inicialização e atualização dos repositórios do hospedeiro e o uso destas informações 

através dos vetores transgenéticos (operadores). No Algoritmo 11 é apresentado o 

pseudocódigo do MOTA/D. 
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Algoritmo 11 - MOTA/D(N, M, C, #mc, #probTransp, δ, η, maxAtualização, β, tmax, 

#probTempDefragTransp) 

1: Inicialização (ver Algoritmo 12)  

2: Repetir 

3:    g ← g +1 

4:    Para i ← 1, ..., M  

5:  Gerar um número rand de [0, 1], a partir de uma distribuição uniforme. Então: 

 

         R_L, se rand < δ 

RH ←    R_G, caso contrário 

 

 

 B(i), se rand < δ 

Ne ←    {1,..., M}, caso contrário 

6:                 CI ← Selecionar(RH)  /* avaliada com base no vetor λ
i */          

7:             Se (random() < #probPlasm) então       

8:                  t ← rand(0,1) 

9:                  Se (t = 0) então 

10:                      x’ ← Plasm(Cromossomo[j], melhor(CI)) 

11:                  Senão 

12:                      x’ ← PlasmR(Cromossomo[j], melhor(CI)) 

13:                  Fim_Se 

                  Senão 

14:                  Se (random( ) < #probTempDefragTransp) então       

15:                      x’ ← tempDefragTransp(Cromossomo[j]) 

16:                  Senão 

17:                      x’ ← defragEnergTransp(Cromossomo[j]) 

18:                  Fim_Se   

                 Fim_Se                      

19:       Se necessário, aplique o procedimento de reparação em x’ para produzir x’’ 

senão x’’ ← x’. 

20:        RH  ← Atualizar(RH) 

21:        Para cada j ← 1,..., T  

                Se zj > Fj(x’’) então zj ← Fj(x’’)  

22:        Para cada j ← 1,..., T  

                Se nadirj < Fj(x’’) então nadirj ← Fj(x’’)  

23:    cont ← 0 

         Enquanto (cont < maxAtualização e houver índices não selecionados de Ne)  

                 Selecione aleatoriamente um índice k de Ne 

                 Se g
te
(x’’|λ

k
, z, nadir) ≤ g

te
(x

k
|λ

k
, z, nadir) então 

                        x
k
 ←x’’; VF

k
 ← F(x’’); cont ← cont + 1                        

                 Fim_Se 

           Fim_Enquanto 

24: Se nenhum indivíduo de E domina x” então remover de E todos os indivíduos 

dominados por x” e inserir x” em E   

25: Se (geração % β = 0) então  

           decrementar(#probTransp); #probPlasm ← 1.0 - #probTransp  

   Fim_Se 

Fim_para 

26: Até g = tmax 
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Algoritmo 12 – Inicialização (N, M, C, #mc, #probTransp, η) 

1: E ← inicializar o arquivo externo, g ← 0 

2: Gerar uniformemente M vetores de pesos  λ
i
 = (λ

i

1 , λ
i

2 ,...., λ
i

T ), i = 1,....,M 
3: Calcular a distância Euclidiana entre todos os pares de vetores de pesos e encontrar 

os C vetores de pesos mais próximos (λ
i
1 , ..., λ

i
C ) para cada vetor de pesos (λ

i
).  

4:   Para cada i ← 1, ..., M, B(i) ← {i1, ..., iC} 

5: Pop ← Gerar_população_inicial_e_avaliar(x
1
,..., x

N
) 

    VF
i
 = F(x

i
) 

    Cada indivíduo x
i
 e vetor objetivo VF

i
 são associados com um vetor de pesos λ

i
 

6: zj ←minobjetivo
j (VF

i
), i = 1,...,N, j = 1,...,T 

7: nadirj ←maxobjetivo
j (VF

i
), i = 1,...,N, j = 1,...,T 

8: R_G ← Criar repositório do hospedeiro global(#mc) 

9: R_Li ← {η melhores soluções de B(i)}, i = 1,...,M 

10: #probPlasm ← 1.0 - #probTransp 

  

Os parâmetros de entradas do algoritmo MOTA/D são: um conjunto de vetores 

de pesos uniformemente espalhados de tamanho, M, o número de vetores de pesos na 

vizinhança de um dado vetor de pesos, C, a quantidade de melhores cromossomos 

considerada para a geração das cadeias de informação, #mc, a probabilidade (inicial) de 

ataque por transposon, #probTransp, a probabilidade do repositório local, δ, melhores 

soluções da vizinhança, η, o número máximo de atualizações, maxAtualização, o 

intervalo de gerações para atualização dos patamares de probabilidade,  e o número de 

gerações, tmax.  

O primeiro passo do algoritmo corresponde às inicializações das várias 

estruturas utilizadas. Passos de 1 a 7 do algoritmo MOTA/D são idênticos ao do 

MOEA/D, com a exceção do passo 2. O arquivo externo (E) é inicializado com os 

cromossomos não dominados encontrados na população inicial. Então, são gerados M 

vetores de pesos (λ) de maneira uniforme, sendo que cada um destes vetores de pesos 

está associado a uma solução a ser evoluída pelo MOTA/D. A seguir, o raio da 

vizinhança dos vetores de pesos é definido. Este raio pode ser determinado por qualquer 

medida de distância entre estes vetores. Neste trabalho a medida utilizada foi sempre a 

distância Euclidiana. A vizinhança B(i) do i-ésimo vetor λ
i
 é composta pelos C vetores 

mais próximos de λ
i
. Para cada vetor de pesos é gerada uma solução (cromossomo) e 

são calculados os valores das funções (VF) objetivo de cada solução, para o i-ésimo 

cromossomo VF
i
 = F(x

i
). Ou seja, cada cromossomo com seu respectivo VF é associado 

a um vetor de pesos λ
i
. Os pontos de referência, z e nadir, utilizados no cálculo da 

função Tchebycheff (Zhang e Li, 2007), são inicializados empiricamente com os valores 

mínimos e máximos encontrados para cada objetivo na população inicial, 

respectivamente – passos 6 e 7 do Algoritmo 12. 

O MOTA/D pode ser composto por diferentes repositórios de informação do 

hospedeiro, os quais contêm informações que são manipuladas pelos vetores 

(operadores) transgenéticos. Estes repositórios podem ser compostos por informações a 

posteriori assim como por informações vindas somente das soluções que fazem parte da 
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vizinhança do vetor, repositório local (R_L), ou informações vindas de toda a população 

de cromossomos (semelhante ao apresentado no NSTA), repositório global (R_G). O 

repositório local de informações (R_L) representa uma inovação na TC e é incluído no 

MOTA/D pelo fato do framework MOEA/D tornar possível e encorajar o uso de 

informações locais aos vetores de pesos, o que não é possível no framework NSGA2. 

Este aninhamento de repositórios de informações do hospedeiro é benéfico para o 

processo de busca, especialmente em problemas multiobjetivo onde a informação 

pertencente a cada região da fronteira de Pareto pode ser acumulada em repositórios de 

informações locais. Os repositórios de informações do hospedeiro são inicializados nos 

passos 8 e 9 do Algoritmo 12. O repositório de informações a posteriori é inicializado 

com informações encontradas na população de soluções iniciais, gerada no passo 5 do 

Algoritmo 12. No repositório, as informações correspondem aos melhores 

cromossomos. No caso do repositório global, as soluções armazenadas são aquelas com 

a melhor avaliação da função Tchebycheff normalizada (equação 4.8) e, no caso dos 

repositórios locais a inicialização é feita com os η melhores cromossomos B(i) de 

acordo com os menores valores para a função Tchebycheff normalizada considerando o 

vetor de pesos associado com a vizinhança (λ
i
). As informações armazenadas nos 

repositórios são utilizadas na geração das cadeias de informação, as quais são - 

geralmente - fragmentos de soluções (ou seja, soluções parciais). A quantidade de 

cadeias de informação é igual e fixa para todos os repositórios. As cadeias de 

informação possuem um tamanho mínimo e máximo que devem ser respeitados. Neste 

trabalho, o MOTA/D foi implementado utilizando os mesmos vetores transgenéticos 

dos demais algoritmos. 

Após as inicializações o algoritmo entra em seu laço principal (passos de 2 a 25 

do Algoritmo 11) onde os repositórios de informações são selecionados, as soluções são 

manipuladas pelos vetores transgenéticos e diversas atualizações baseadas nos novos 

cromossomos gerados são realizadas. 

O primeiro passo do laço principal (passo 5 do Algoritmo 11) determina se a 

melhor cadeia de informação a ser utilizada na manipulação dos cromossomos será 

originada de um repositório de informações local ou global, de acordo com uma 

probabilidade. Este passo também determina, com a mesma probabilidade, se os 

cromossomos manipulados influenciarão/atualizarão um repositório de informações 

local ou global. Em outras palavras o passo 5 do Algoritmo 11 seleciona para cada 

cromossomo, o repositório do hospedeiro que irá ser usado e se o cromossomo 

modificado irá ser utilizado para atualizar apenas os cromossomos da vizinhança do 

cromossomo manipulado (B(i)) ou toda a população (Ne). 

Na sequência, ocorre a manipulação do cromossomo por um vetor transgenético. 

Para isto, uma cadeia de informação é selecionada do repositório do hospedeiro. Assim, 

é utilizado o repositório local (com probabilidade %) ou global (com probabilidade 

(100 - )%). Uma contribuição do MOTA/D está associada à seleção da melhor cadeia 

de informação (melhor(CI)) que é utilizada na manipulação dos cromossomos. 

Diferentemente do que acontece no NSTA (definido na Seção 4.1), o MOTA/D 
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identifica a melhor cadeia de informação através da infiltração desta cadeia no 

cromossomo a ser manipulado e do cálculo do valor da função de Tchebycheff 

normalizada considerando o vetor de pesos associado com o cromossomo que será 

manipulado pelo vetor transgenético (
i
). A cadeia de informação que resultar no menor 

valor da função é intitulada melhor(CI) e utilizada na manipulação. 

A implementação dos vetores transgenéticos varia de acordo com a aplicação, 

mas todos devem minimizar (considerando um problema de minimização) a função de 

Tchebycheff normalizada durante a manipulação do cromossomo; o que, sob certas 

condições, é equivalente a guiar os cromossomos manipulados para perto da fronteira de 

Pareto do problema de otimização multiobjetivo considerado (Miettinen, 1999). Isto é 

equivalente ao procedimento de ataque do Algoritmo Transgenético (p1 - descrito no 

Capítulo 4). 

Em caso de infactibilidade, o cromossomo manipulado é reparado resultando em 

x”. O cromossomo resultante (x”) é usado para atualizar o repositório do hospedeiro de 

informações. 

Os pontos de referência z e nadir são atualizados, respectivamente, com os 

mínimos e máximos valores encontrados para cada função objetivo até o presente 

momento da evolução. 

A vizinhança do cromossomo manipulado ou a população como um todo é 

atualizada (de acordo com a seleção ocorrida no passo 5 do Algoritmo 11). Para isto, a 

solução gerada (x”) é comparada com cada uma das soluções na vizinhança (B(i)), caso 

a vizinhança local tenha sido escolhida no passo 5, ou toda a população (Ne), caso a 

população como um todo tenha sido escolhida. A solução gerada (x”) substitui uma 

solução da vizinhança/população (x
k
) caso ela possua um menor valor na função de 

Tchebycheff utilizando o vetor de pesos associado àquela solução da 

vizinhança/população (λ
k
). Para evitar a convergência prematura da população, existe 

um limite máximo para o número de soluções que podem ser atualizadas 

(maxAtualizações). Assim que esse número é atingido a atualização é finalizada para 

essa solução gerada. 

Após isto, o algoritmo tenta inserir x” no arquivo externo (E), removendo todas 

as soluções armazenadas que são dominadas por x”. Se a geração é múltipla de então 

as probabilidades de aplicação dos vetores transgenéticos (probPlasm e probTransp) 

são atualizadas, conforme o passo 25 do Algoritmo 11. Finalmente, o critério de parada 

é testado. 

 

5.3.1 Implementação do MOTA/D para o PTDPP 

 

O algoritmo básico do MOTA/D para o Problema é o mesmo apresentado na 

Seção 8.3, apenas adaptando os componentes do algoritmo para o problema em questão. 

As adaptações realizadas no MOTA/D são as mesmas necessárias para a adaptação do 

SPETA ao Problema e já foram descritas na subseção anterior. Assim, foi utilizada a 
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mesma representação das soluções, a mesma geração da população inicial, a mesma 

inicialização do arquivo externo, a mesma geração das cadeias de informações, os 

mesmos vetores transgenéticos, o mesmo procedimento de reparação das soluções e o 

mesmo critério de parada adotada na implementação do SPETA e NSTA para o 

Problema. 
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Capítulo 6 

Experimentos Computacionais 

 

ntes de relatar cada um dos experimentos realizados, apresenta-se na 

primeira seção o conjunto de casos testes utilizados neste trabalho, 

enquanto a seção 6.2 apresenta a metodologia empregada para os experimentos e a 

seção 6.3 mostra as configurações dos parâmetros adotados para os algoritmos 

propostos para o problema. 

Os resultados obtidos com os algoritmos implementados são comparados entre 

si, pois não existem algoritmos na literatura que abordem o problema de distribuição de 

derivados de petróleo por redes de polidutos para três objetivos. Os resultados são 

mostrados em forma de tabelas comparativas e testes estatísticos. 

 

6.1 Casos Testes 

 

Os algoritmos foram aplicados a um conjunto de 30 casos testes. Duas redes 

apresentadas no trabalho de De la Cruz et al. (2003) são usadas nos experimentos 

computacionais. A primeira rede é composta de 7 nós, 8 conexões unidirecionais e uma 

conexão bidirecional. Já, a segunda rede possui 12 nós, 20 conexões unidirecionais e 

uma conexão bidirecional. Os outros casos testes são gerados aleatoriamente, baseados 

nos dois casos testes apresentados por De la Cruz et al. (2003, 2005).  

Para cada uma dessas redes, as diferentes condições iniciais são estabelecidas. 

Os nomes dos casos testes são referidos como XX-YY-AA, em que XX define o número 

de nós na rede, YY refere-se ao número de unidades de tempo no horizonte de 

planejamento e AA refere-se ao número de conexões bidirecionais. Assim, 12-50-1 é o 

caso teste que tem 12 nós e uma conexão bidirecional para um horizonte de 

planejamento de 50 unidades de tempo. Casos testes 07-15-1 e 12-15-1 são introduzidos 

no trabalho de De la Cruz et al. (2003).  

No Apêndice A apresenta as topologias de redes de distribuição utilizadas nos 

experimentos computacionais, que consideram redes com 7, 9, 12, 15, 18, 21, 25 e 30 

nós, nas quais são distribuídos por seis produtos sobre horizontes de planejamento com 

15, 50 e 150 unidades de tempo.  

Para construir esses casos testes, foi implementado um gerador que considera 

informações previamente estabelecidas pelo projetista, como a topologia da rede de 

distribuição, número de nós, quais são os nós fonte, intermediários e terminais, quantos 

são e como os polidutos os interconectam, e o número de unidades de tempo no 

horizonte de planejamento, e que produto(s) cada nó fonte produz. Já informações 

referentes à produção nos nós fonte, capacidades dos tanques, número de bateladas 

A 



80 

 

demandadas por cada nó terminal e o tempo máximo de chegada delas em cada um 

foram geradas aleatoriamente.  

Os dados das instâncias contêm o estado inicial da rede e os dados do caso teste 

propriamente dito. Basicamente, um caso teste está estruturado da seguinte forma: 

úmero de nós da rede (inteiro); 

Número de nós fonte (inteiro); 

 Número de nós intermediários (inteiro); 

 Número de nós terminais (inteiro); 

Número de conexões (inteiro); 

Número de produtos (inteiro); 

 Número de unidades de tempo no horizonte de planejamento (inteiro); 

Produção dos nós fonte (matriz de inteiros de dimensão número de nós fonte x 

número de produtos); 

 Especificação das conexões, incluindo nó de origem, nó de destino e distância em 

unidades de tempo (matriz de inteiros de dimensão número de conexões x 3); 

 Especificação dos nós terminais, contendo o tempo máximo de chegada de cada 

produto em cada nó terminal bem como a quantidade de bateladas demandada em cada 

um deles (matriz de inteiros de dimensão número de nós terminais x (2 * número de 

produtos)); 

 Especificação das capacidades de cada tanque de estocagem para cada produto nos 

nós intermediários e terminais (matriz de inteiros de dimensão (número de nós 

intermediários + número de nós terminais) x número de produtos). 

Para todos os casos testes, a capacidade mínima e o tempo mínimo para a 

demanda ser atendida em cada nó de destino são iguais à zero. Os dados de entrada de 

todos os casos testes utilizados nos experimentos encontram-se no Apêndice C. 

 

6.2 Metodologia dos Experimentos 

 

Os algoritmos propostos foram implementados utilizando a linguagem de 

programação C e compilador gcc. Os experimentos computacionais foram executados 

em um computador com processador Intel Xeon QuadCore 2,8 GHz com 8Gb de 

memória RAM e o sistema operacional Fedora na versão 32bits. Para cada caso teste, 

trinta execuções independentes foram realizadas para cada um desses algoritmos. 

O teste de Kruskal-Wallis é utilizado para verificar a significância estatística dos 

resultados apresentados pelo rank de dominância. O teste de Kruskal-Wallis foi 

escolhido pelo fato de tratar simultaneamente k amostras de observações independentes 
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(k > 2). Como explicado por Kwan e Vidakovic (2007), o teste de Kruskal-Wallis avalia 

se as k amostras provêm de uma mesma população, tendo como hipótese nula (H0) que 

elas tenham distribuições idênticas (não há diferença entre as medianas) e como 

hipótese alternativa (H1) que no mínimo duas delas difiram apenas com relação à 

mediana, não sendo admitido, necessariamente, que a distribuição estatística seja a 

normal. Como resultado, o teste de Kruskal-Wallis fornece p-valores, de maneira que, 

adotando-se um nível de significância de 5% (0,05), p-valores menores que 0,05 

indicam que existe diferença estatística significativa entre os ranks de dominância dos 

algoritmos comparados. O teste não mostra quais amostras possuem indicadores 

estatisticamente diferentes, sendo necessário fazer uma nova análise usando o teste de 

Kruskal-Wallis com comparações múltiplas. O teste de Kruskal-Wallis com 

comparações múltiplas foi aplicado com o auxílio do software R (R Core Team, 2012). 

Caso os p-valores fornecidos pelo teste de Kruskal-Wallis anteriormente realizado 

sejam superiores a 0,05 indicando que não se pode delinear conclusões acerca de 

diferenças significativas entre os ranks de dominância dos algoritmos comparados, é 

utilizado novamente o teste de Kruskal-Wallis com o indicador de qualidade 

hipervolume (Zitzler e Thiele, 1999) e com o épsilon unário apresentado no Anexo A, e 

fazer o teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para p-valores menores que 

nível de significância de 5% (0,05) que indicam que existe diferença estatística 

significativa dos algoritmos comparados. Como observam Knowles et al. (2006), é 

preferível utilizar mais de um indicador de qualidade, uma vez que cada um avalia 

características diferentes dos conjuntos de aproximação; em caso de se ter resultados 

contraditórios, pode-se afirmar que eles são incomparáveis, e, portanto, não é possível 

definir qual algoritmo seria melhor para o conjunto de casos teste considerado. 

Por fim, além da qualidade dos conjuntos de aproximação obtidos, a comparação 

entre os algoritmos envolve também os melhores valores encontrados para cada um dos 

três objetivos, bem como o tempo computacional médio despendido para as trinta 

execuções.  

Com relação aos parâmetros a serem configurados nos algoritmos, alguns foram 

definidos de forma fixa, baseados em experiências anteriores conforme o trabalho de 

Souza et al. (2014), e outros foram definidos por meio de experimentos computacionais. 

 

6.3 Configurações dos Parâmetros 

 

Os seguintes parâmetros foram definidos por meio de experimentos 

computacionais: tamanho de população, N; número máximo de gerações, tmax; 

probabilidade inicial de aplicação do plasmídeo, #probTransp; número de cromossomos 

utilizados para formação de cadeias de informação, #mc; número de gerações que 

compõem um patamar, β; probabilidade de utilização do repositório local, δ; 

probabilidade de recombinação, #probRecomb; e probabilidade de mutação, #probMut. 

Foram realizados testes iniciais com as seguintes instâncias: 7-15-1, 7-50-1, 7-150-1, 
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12-15-2, 12-50-2 e 12-150-2. Esses casos testes foram selecionados tomando como base 

a variação do tamanho da rede de distribuição e o número de conexões bidirecionais. 

Foram testados três valores para cada parâmetro conforme é mostrado na Tabela 6.1. O 

teste de Kruskal-Wallis com o indicador epsilon unário foi aplicado para analisar a 

existência de diferenças significativas entre as três configurações para cada parâmetro. 

Foram realizadas dez execuções independentes para cada caso teste. 

 Tabela 6.1 – Configuração dos parâmetros. 

Parâmetro Descrição Valor 

1º 2º 3º 

N Tamanho da população 100 150 210 

tmax  Número máximo de gerações 600 1200 2500 

#probTransp Probabilidade (inicial) de ataque por 

transposon 

0,6 0,7 0,8 

#mc Quantidade de melhores cromossomos 

para a geração das cadeias de 

informação 

4 5 6 

β Intervalo de gerações para atualização 

dos patamares de probabilidade 

3 4 5 

δ Probabilidade do repositório local 0,3 0,4 0,5 

#probRecomb Probabilidade de recombinação 0,1 0,4 0,8 

#probMut Probabilidade de mutação 0,001 0,004 0,008 

 

Os testes não apresentaram diferença significativa em termos de qualidade de 

solução para nenhum dos parâmetros utilizando o indicador epsilon binário do teste 

Kruskal-Wallis. Nas Tabelas 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, são mostrados os p-valores para tempo 

médio de execução comparando as três configurações para cada parâmetro analisado. A 

coluna “p-valor (tempo)” mostra o p-valor obtido na análise de diferenças entre os 

tempos de execução dos algoritmos e as colunas 1º, 2º e 3º relativas à Tmed mostram os 

tempos médios de execução (em segundos) quando da utilização de cada valor do 

parâmetro. Os melhores valores são mostrados em negrito. 

Tabela 6.2 – Configurações de N e tmax. 

 N tmax 

 Tmed p-valor 

(tempo) 

Tmed p-valor 

(tempo) 
Caso 

teste 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 

7-15-1 5,7 3,8 8,2 0,004 5,2 3,8 7,9 0,023 

7-50-1 9,6 7,2 11,8 0,015 8,4 6,7 12,6 0,019 

7-150-1 31,2 25,3 28,7 0,034 26,1 29,5 31,8 0,031 

12-15-2 14,1 8,5 12,4 0,027 14,1 8,9 17,9 0,011 

12-50-2 23,5 20,1 26,2 0,044 27,2 19,6 30,1 0,037 

12-150-2 78,3 74,6 81,5 0,049 91,6 85,4 103,8 0,048 

Média 27,0 23,2 28,1  28,7 25,6 34,0  
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Tabela 6.3 – Configurações de #probTransp e #mc.  

 #probTransp #mc 

 Tmed p-valor 

(tempo) 

Tmed p-valor 

(tempo) 
Caso 

teste 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 

7-15-1 5,3 3,0 7,6 0,020 8,3 5,9 7,1 0,008 

7-50-1 9,2 6,7 12,1 0,018 14,5 11,7 12,4 0,011 

7-150-1 25,4 20,9 28,5 0,029 32,8 28,4 30,5 0,021 

12-15-2 11,0 7,7 13,8 0,011 9,4 12,1 15,7 0,014 

12-50-2 24,9 18,5 21,6 0,043 24,2 21,6 27,0 0,006 

12-150-2 75,5 72,3 78,4 0,032 75,2 71,5 76,8 0,025 

Média 25,2 21,5 27  27,4 25,2 28,2  

 

Tabela 6.4 – Configurações de β e δ.  

 β δ 

 Tmed p-valor 

(tempo) 

Tmed p-valor 

(tempo) 
Caso 

teste 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 

7-15-1 6,8 4,5 5,1 0,015 4,1 2,7 7,6 0,019 

7-50-1 10,6 9,2 7,9 0,022 12,3 6,5 10,8 0,033 

7-150-1 30,8 26,1 22,3 0,030 24,7 22,4 27,5 0,027 

12-15-2 12,3 6,9 9,5 0,003 8,6 6,5 11,9 0,035 

12-50-2 23,7 18,7 20,8 0,031 22,6 19,3 25,2 0,028 

12-150-2 74,1 70,8 77,6 0,038 76,3 73,8 79,1 0,041 

Média 26,3 22,7 23,8  24,7 21,8 27,0  

 

Tabela 6.5 – Configurações de #probRecomb e #probMut.  

 #probRecomb #probMut 

 Tmed p-valor 

(tempo) 

Tmed p-valor 

(tempo) 
Caso 

teste 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 

7-15-1 5,4 2,7 3,9 0,006 4,8 7,3 3,1 0,021 

7-50-1 8,7 10,6 6,1 0,017 9,2 11,0 5,6 0,025 

7-150-1 26,8 31,2 19,6 0,011 27,1 30,7 18,9 0,032 

12-15-2 12,9 16,4 7,5 0,023 13,6 17,1 9,7 0,035 

12-50-2 22,3 26,7 19,8 0,034 29,2 23,9 18,5 0,041 

12-150-2 80,1 83,8 73,4 0,043 84,5 86,8 77,2 0,037 

Média 26,0 28,5 21,7  28,0 29,4 22,1  

 

Analisando as Tabelas 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, há diferença significativa para todos os 

casos testes. Sendo assim, as configurações escolhidas foram as seguintes: N = 150, 

tmax = 2500, #probTransp = 0,7, #mc = 5, β = 4 e δ = 0,4, adotando o critério de menor 
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tempo médio de execução, exceto para o parâmetro tmax que considera o maior tempo 

médio de execução. 

O restante dos parâmetros foram os mesmos fixados no trabalho de Souza et al. 

(2014), assim, os parâmetros são exibidos nas Tabelas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, referentes aos 

algoritmos SPEA2, MOEA/D, NSGA2, AT, SPETA e MOTA/D. 

 

Tabela 6.6 – Parâmetros para a execução dos algoritmos SPEA2 e SPETA. 

Parâmetro do SPEA2 Valor 

#numRecomb 2 

#probRecomb 0,8 

#probMut 0,008 

Parâmetro do SPETA Valor 

#tamE 40 

 

 

Tabela 6.7 – Parâmetros para a execução dos algoritmos MOEA/D e MOTA/D. 

Parâmetro Valor 

η 40 

maxAtualização 2 

 

Tabela 6.8 – Parâmetros para a execução do algoritmo NSGA2. 

Parâmetro Descrição Valor 

#numRecomb Número de pontos de recombinação 2 

#probRecomb Probabilidade de recombinação 0,8 

#probMut Probabilidade de mutação 0,008 

 

Tabela 6.9 – Parâmetros para a execução do AT. 

Parâmetro Descrição Valor 

#porcMetodo Porcentagem da população a ser gerada com 

método construtivo 

0,7 

#numPlasm Número de plasmídeos gerados a cada geração 10 

#probTransp Probabilidade (inicial) de ataque por transposon 0,7 

#probTempDefragTransp Probabilidade de ataque pelo transposon 

tempDefragTransp 

0,7 

#probDefragEnergTransp Probabilidade de ataque pelo transposon 

defragEnergTransp 

0,3 

#fatorProb Fator aditivo para variação das probabilidades 0,1 

 

 

 



85 

 

6.4 Resultados  
 

Os algoritmos foram comparados com base na metodologia apresentada na seção 

6.2. Primeiramente foi utilizado o teste com o rank de dominância. A Tabela 6.10 

mostra os p-valores do teste de Kruskal-Wallis. Adotando um nível de significância de 

0,05, os resultados apresentam diferença significativa entre os algoritmos para seis 

casos testes: 09-150-1, 12-50-1, 12-50-2, 15-150-2, 18-50-5 e 30-50-9. Para estes seis 

casos testes foi realizada uma segunda análise utilizando o teste de Kruskal-Wallis com 

comparações múltiplas. As Tabelas B.1 a B.6 do Apêndice B mostram a saída do teste 

de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para cada um dos seis casos testes. Os 

símbolos  e  são usados para denotar, respectivamente, onde há e não há diferença 

significativa. 

  

Tabela 6.10 - p-valores resultantes do teste de Kruskal-Wallis para os ranks de 

dominância para casos testes com 6 produtos.  

Caso teste p-valor Caso teste p-valor 

07-15-1 0,582 15-15-2 0,837 

07-50-1 0,397 15-50-2 0,614 

07-150-1 0,236 15-150-2 0,015 

09-15-1 0,195 18-15-5 0,139 

09-50-1 0,380 18-50-5 0,020 

09-150-1 0,034 18-150-5 0,560 

12-15-1 0,403 21-15-3 0,277 

12-50-1 0,041 21-50-3 0,848 

12-150-1 0,277 21-150-3 0,419 

12-15-2 0,332 25-15-4 0,371 

12-50-2 0,025 25-50-4 0,645 

12-150-2 0,578 25-150-4 0,810 

14-15-2 0,311 30-15-9 0,916 

14-50-2 0,659 30-50-9 0,038 

14-150-2 0,716 30-150-9 0,183 

 

Para o restante dos casos testes que apresentaram p-valores superiores a 0,05, 

indicando que não se podem delinear conclusões acerca de diferenças significativas 

entre os ranks de dominância dos algoritmos comparados, é então utilizado o indicador 

hipervolume e o épsilon unário. Seguindo a metodologia de comparação apresentada, os 

resultados dessa nova análise foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis para o 

indicador hipervolume, os p-valores obtidos como resultado para cada caso teste testado 

é apresentado na Tabela 6.11. Como mencionado anteriormente, adotando-se um nível 

de significância de 0,05 (5%) para o teste de Kruskal-Wallis, fornece p-valores menores 

que 0,05 indicam que existe diferença estatística significativa dos algoritmos 

comparados. 
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Tabela 6.11 - p-valores resultantes do teste de Kruskal-Wallis para o indicador 

hipervolume para casos testes com 6 produtos.  

 

Caso teste p-valor 

07-15-1 0,023 

07-50-1 0,030 

07-150-1 0,037 

09-15-1 0,028 

09-50-1 0,135 

12-15-1 0,035 

12-150-1 0,038 

12-15-2 0,008  

12-150-2 0,121 

14-15-2 0,022 

14-50-2 0,049 

14-150-2 0,139 

15-15-2 0,018 

15-50-2 0,117 

18-15-5 0,252 

18-150-5 0,187 

21-15-3 0,031 

21-50-3 0,046 

21-150-3 0,252 

25-15-4 0,037 

25-50-4 0,041 

25-150-4 0,131 

30-15-9 0,015 

30-150-9 0,236 

 

 

Para os quinze casos testes que apresentaram p-valores inferiores a 0,05 pelo 

teste de Kruskal-Wallis, foi realizada uma segunda análise utilizando o teste de Kruskal-

Wallis com comparações múltiplas. As Tabelas B.7 a B.21 do Apêndice B mostram a 

saída do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para os casos testes em 

que o p-valor é inferior ao nível de significância de 0,05, com a finalidade de verificar 

se existe diferença significativa entre os resultados dos algoritmos.  

Seguindo a mesma metodologia de comparação, os resultados da nova análise 

foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis para o indicador épsilon unário, os p-

valores fornecidos como resultado para cada caso teste testado é apresentado na Tabela 

6.12.  
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Tabela 6.12 - p-valores resultantes do teste de Kruskal-Wallis para o indicador épsilon 

unário para casos testes com 6 produtos.  

 

Caso teste p-valor 

07-15-1 0,018 

07-50-1 0,025 

07-150-1 0,105 

09-15-1 0,047 

09-50-1 0,177 

12-15-1 0,044 

12-150-1 0,147 

12-15-2 0,015  

12-150-2 0,136 

14-15-2 0,027 

14-50-2 0,041 

14-150-2 0,336 

15-15-2 0,008 

15-50-2 0,035 

18-15-5 0,049 

18-150-5 0,216 

21-15-3 0,022 

21-50-3 0,151 

21-150-3 0,185 

25-15-4 0,217 

25-50-4 0,034 

25-150-4 0,261 

30-15-9 0,037 

30-150-9 0,392 

 

 

Para os treze casos testes que apresentaram p-valores menores que nível de 

significância de 5% (0,05) pelo teste de Kruskal-Wallis, foi realizada uma segunda 

análise utilizando o teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas. As Tabelas 

B.22 a B.34 do Apêndice B mostram o resultado do teste de Kruskal-Wallis com 

comparações múltiplas para os casos testes em que o p-valor é inferior ao nível de 

significância de 0,05.  

As Tabelas 6.13, 6.14 e 6.15 mostram a média dos ranks (lembrando que valores 

baixos indicam algoritmos melhores) dos algoritmos para o rank de dominância, o 

indicador hipervolume e ɛ-Unário. O MOTA/D corresponde ao melhor algoritmo de 

acordo com todos os indicadores, MOEA/D é o segundo melhor algoritmo de acordo 

com o rank de dominância, os indicadores Hipervolume e ɛ-Unário, com exceções dos 

casos testes 15-50-2 e 15-150-2 que têm como segundo melhor algoritmo o SPETA de 

acordo com o indicador ɛ-Unário e o rank de dominância, respectivamente. O terceiro 

melhor algoritmo é o SPETA de acordo com todos os indicadores, exceto para os casos 

testes 15-50-2 e 15-150-2, seguido pelo AT (a exceção é para o caso teste 12-150-1 que 

tem o algoritmo NSTA como quarto melhor algoritmo), depois o algoritmo SPEA2, 

com exceções dos casos testes 15-50-2 e 21-50-3 que têm como quinto melhor 
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algoritmo o NSTA; e o caso teste 12-150-1 que tem o AT como quinto melhor 

algoritmo. O sexto melhor algoritmo é o NSTA para quase todos os casos testes, exceto 

para os casos testes 15-50-2, 21-50-3 e 12-150-1. O algoritmo NSGA2 obteve os piores 

resultados para todos os indicadores. 

 

Tabela 6.13 - O primeiro valor em cada célula representa a média dos ranks enquanto o 

número entre parênteses representa a ordem relativa dos algoritmos (parte 1 de 3). 

 MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA AT 

Caso teste 07-15-1 

Hipervolume 37,59 

(2) 

18,64 

(1) 

170,63 

(7) 

139,72 

(6) 

105,36 

(5) 

54,22 

(3) 

78,05 

(4) 

ɛ-Unário 39,78 

(2) 

24,11 

(1) 

177,92 

(7) 

132,53 

(6) 

105,86 

(5) 

50,40 

(3) 

72,34 

(4) 

Caso teste 07-50-1 

Hipervolume 38,49 

(2) 

23,14 

(1) 

183,74 

(7) 

125,97 

(6) 

97,51 

(5) 

50,79 

(3) 

59,09 

(4) 

ɛ-Unário 39,10 

(2) 

24,35 

(1) 

188,25 

(7) 

122,53 

(6) 

94,57 

(5) 

52,86 

(3) 

57,90 

(4) 

Caso teste 07-150-1 

Hipervolume 44,87 

(2) 

38,47 

(1) 

175,63 

(7) 

138,85 

(5) 

140,23 

(6) 

60,38 

(3) 

98,71 

(4) 

Caso teste 09-15-1 

Hipervolume 38,76 

(2) 

25,31 

(1) 

165,43 

(7) 

118,65 

(6) 

101,97 

(5) 

68,54 

(3) 

74,56 

(4) 

ɛ-Unário 37,34 

(2) 

26,67 

(1) 

162,78 

(7) 

117,84 

(6) 

101,31 

(5) 

67,51 

(3) 

79,32 

(4) 

Caso teste 09-150-1 

Rank 58,71 

(2) 

27,03 

(1) 

186,85 

(7) 

167,38 

(6) 

145,42 

(5) 

84,25 

(3) 

110,67 

(4) 
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Tabela 6.14 - O primeiro valor em cada célula representa a média dos ranks enquanto o 

número entre parênteses representa a ordem relativa dos algoritmos (parte 2 de 3). 

 

 MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA AT 

Caso teste 12-15-1 

Hipervolume 39,58 

(2) 

19,45 

(1) 

167,52 

(7) 

136,75 

(6) 

105,87 

(5) 

67,32 

(3) 

76,22 

(4) 

ɛ-Unário 37,34 

(2) 

21,87 

(1) 

168,73 

(7) 

134,26 

(6) 

105,50 

(5) 

68,45 

(3) 

76,58 

(4) 

Caso teste 12-50-1 

Rank 71,22 

(2) 

43,31 

(1) 

157,64 

(7) 

129,78 

(6) 

116,89 

(5) 

78,93 

(3) 

106,53 

(4) 

Caso teste 12-150-1 

Hipervolume 49,67 

(2) 

33,84 

(1) 

164,07 

(7) 

90,75 

(4) 

145,26 

(6) 

62,19 

(3) 

103,58 

(5) 

Caso teste 12-15-2 

Hipervolume 48,61 

(2) 

35,72 

(1) 

177,94 

(7) 

132,19 

(6) 

102,35 

(5) 

61,56 

(3) 

59,05 

(4) 

ɛ-Unário 46,27 

(2) 

37,31 

(1) 

180,49 

(7) 

129,84 

(6) 

97,19 

(5) 

60,76 

(3) 

51,20 

(4) 

Caso teste 12-50-2 

Rank 58,79 

(2) 

39,14 

(1) 

161,46 

(7) 

122,43 

(5) 

131,58 

(6) 

93,75 

(3) 

110,96 

(4) 

Caso teste 14-15-2 

Hipervolume 47,82 

(2) 

24,63 

(1) 

181,57 

(7) 

158,91 

(6) 

125,38 

(5) 

51,45 

(3) 

104,76 

(4) 

ɛ-Unário 43,21 

(2) 

25,05 

(1) 

178,79 

(7) 

153,46 

(6) 

121,50 

(5) 

48,08 

(3) 

96,17 

(4) 

Caso teste 14-50-2 

Hipervolume 47,80 

(2) 

21,53 

(1) 

150,36 

(7) 

121,91 

(6) 

107,58 

(5) 

58,49 

(3) 

83,65 

(4) 

ɛ-Unário 46,32 

(2) 

23,68 

(1) 

153,79 

(7) 

126,57 

(6) 

105,23 

(5) 

64,05 

(3) 

89,12 

(4) 

Caso teste 15-15-2 

Hipervolume 48,14 

(2) 

26,57 

(1) 

169,72 

(7) 

143,81 

(6) 

118,97 

(5) 

62,48 

(3) 

101,79 

(4) 

ɛ-Unário 46,79 

(2) 

26,98 

(1) 

165,37 

(7) 

138,66 

(6) 

117,10 

(5) 

53,21 

(3) 

97,58 

(4) 

Caso teste 15-50-2 

ɛ-Unário 45,08 

(3) 

20,05 

(1) 

175,48 

(7) 

121,79 

(5) 

150,76 

(6) 

39,01 

(2) 

76,15 

(4) 

Caso teste 15-150-2 

Rank 71,29 

(3) 

30,61 

(1) 

173,54 

(7) 

138,37 

(6) 

120,08 

(5) 

65,44 

(2) 

97,52 

(4) 

 

 



90 

 

Tabela 6.15 - O primeiro valor em cada célula representa a média dos ranks enquanto o 

número entre parênteses representa a ordem relativa dos algoritmos (parte 3 de 3). 

 

 MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA AT 

Caso teste 18-15-5 

ɛ-Unário 43,39 

(2) 

23,28 

(1) 

170,81 

(7) 

147,18 

(6) 

98,63 

(5) 

45,80 

(3) 

62,55 

(4) 

Caso teste 18-50-5 

Rank 71,22 

(2) 

43,31 

(1) 

157,64 

(7) 

129,78 

(6) 

116,89 

(5) 

78,93 

(3) 

106,53 

(4) 

Caso teste 21-15-3 

Hipervolume 44,91 

(2) 

20,14 

(1) 

170,65 

(7) 

145,48 

(6) 

121,89 

(5) 

64,37 

(3) 

108,76 

(4) 

ɛ-Unário 43,22 

(2) 

20,79 

(1) 

168,54 

(7) 

142,93 

(6) 

120,17 

(5) 

73,65 

(3) 

80,48 

(4) 

Caso teste 21-50-3 

Hipervolume 48,03 

(2) 

40,51 

(1) 

163,79 

(7) 

117,28 

(5) 

139,82 

(6) 

61,85 

(3) 

96,94 

(4) 

Caso teste 25-15-4 

Hipervolume 56,34 

(2) 

33,08 

(1) 

153,46 

(7) 

131,66 

(6) 

105,74 

(5) 

71,80 

(3) 

97,61 

(4) 

Caso teste 25-50-4 

Hipervolume 48,43 

(2) 

39,89 

(1) 

169,78 

(7) 

130,58 

(6) 

115,46 

(5) 

58,39 

(3) 

95,51 

(4) 

ɛ-Unário 36,16 

(2) 

29,07 

(1) 

164,35 

(7) 

127,83 

(6) 

113,91 

(5) 

71,34 

(3) 

105,40 

(4) 

Caso teste 30-15-9 

Hipervolume 54,75 

(2) 

34,58 

(1) 

184,39 

(7) 

150,23 

(6) 

103,87 

(5) 

74,90 

(3) 

75,95 

(4) 

ɛ-Unário 60,02 

(2) 

36,65 

(1) 

185,26 

(7) 

152,67 

(6) 

101,95 

(5) 

69,56 

(3) 

77,68 

(4) 

Caso teste 30-50-9 

Rank 48,03 

(2) 

40,81 

(1) 

173,96 

(7) 

143,56 

(5) 

114,63 

(6) 

61,78 

(3) 

88,94 

(4) 

 

De acordo com os resultados experimentais, a adaptação do processo 

evolucionário do algoritmo MOEA/D para incorporar vetores transgenéticos 

(MOTA/D) foi mais bem sucedida do que a adaptação do processo evolucionário do 

NSGA2 (NSTA) e SPEA2 (SPETA), apesar do fato dos algoritmos utilizarem o mesmo 

conjunto de operadores.  

A Tabela 6.16 exibe os tempos médios de execução, em segundos, de cada 

algoritmo testado. Como se pode observar, os melhores tempos médios de 

processamento são apresentados pelo algoritmo MOTA/D.  
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Tabela 6.16 - Tempos médios de execução (s). 

 

As Tabelas 6.17, 6.18 e 6.19 mostram os melhores valores encontrados por cada 

um dos sete algoritmos para cada um dos objetivos considerados para o problema. Estas 

tabelas mostram que a MOTA/D produz as melhores soluções em cada objetivo seguido 

pelo MOEA/D, SPETA, AT, NSTA, SPEA2 e NSGA2. 

 

 

 

Caso teste MOTA/D MOEA/D SPETA AT NSTA SPEA2 NSGA2 

07-15-1 1,56 2,01 2,87 3,12 4,35 5,48 6,74 

07-50-1 4,73 6,37 7,58 8,41 8,91 10,26 12,65 

07-150-1 18,34 21,65 25,16 26,54 27,68 29,03 31,43 

09-15-1 2,17 4,13 5,32 6,35 7,04 8,25 9,51 

09-50-1 7,85 10,59 12,73 13,88 15,22 17,31 18,96 

09-150-1 28,21 31,20 33,84 35,03 36,13 38,52 40,07 

12-15-1 4,63 6,74 7,45 8,21 9,16 11,27 13,89 

12-50-1 11,82 15,08 16,67 18,46 20,84 23,16 25,28 

12-150-1 47,48 50,42 53,20 55,17 58,59 60,83 64,74 

12-15-2 6,57 8,91 10,08 12,34 14,27 16,64 17,36 

12-50-2 17,96 20,13 21,92 23,79 26,81 29,39 32,62 

12-150-2 72,35 76,55 79,41 82,63 84,95 87,72 91,57 

14-15-2 8,70 12,34 14,53 15,92 17,83 19,51 22,01 

14-50-2 20,04 23,26 25,79 28,15 30,02 34,45 37,85 

14-150-2 85,61 91,07 96,06 100,28 103,34 108,98 114,19 

15-15-2 11,59 14,61 17,14 19,06 20,48 25,17 28,93 

15-50-2 26,83 29,12 32,65 35,42 37,20 41,34 45,78 

15-150-2 109,46 112,30 115,27 118,51 121,69 129,76 136,24 

18-15-5 10,27 13,43 15,88 18,39 22,15 27,03 31,66 

18-50-5 25,18 28,54 30,96 33,87 35,76 39,62 44,05 

18-150-5 90,72 94,75 98,51 102,60 106,37 112,29 117,42 

21-15-3 14,65 16,86 19,34 24,12 28,01 32,41 36,57 

21-50-3 31,34 33,98 36,12 39,67 43,52 46,55 50,83 

21-150-3 127,51 130,27 138,70 139,44 143,48 147,80 148,39 

25-15-4 18,86 20,69 23,61 27,56 31,94 35,37 40,18 

25-50-4 36,93 39,02 41,58 45,03 47,69 51,14 55,71 

25-150-4 169,47 172,14 182,85 184,21 185,73 189,96 193,36 

30-15-9 22,29 25,31 27,06 30,75 34,85 40,73 48,20 

30-50-9 39,78 42,83 45,47 49,38 53,16 57,50 61,65 

30-150-9 216,52 221,41 226,93 230,19 234,38 234,68 236,94 
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Tabela 6.17 – Melhores valores para a fragmentação total. 

 

 

 

 

 

Caso teste MOTA/D MOEA/D SPETA AT NSTA SPEA2 NSGA2 

07-15-1 47 76 97 108 131 150 165 

07-50-1 166 187 268 273 322 339 350 

07-150-1 514 551 935 949 1147 1162 1178 

09-15-1 62 93 115 131 163 188 204 

09-50-1 223 258 336 354 392 403 421 

09-150-1 698 749 1087 1125 1274 1290 1302 

12-15-1 75 110 151 160 195 217 236 

12-50-1 280 324 413 425 466 478 497 

12-150-1 791 945 1276 1302 1418 1439 1463 

12-15-2 109 126 174 190 227 246 268 

12-50-2 336 373 479 497 534 552 571 

12-150-2 1057 1092 1508 1526 1603 1641 1685 

14-15-2 138 147 201 224 259 278 297 

14-50-2 415 440 552 578 602 624 643 

14-150-2 1203 1274 1704 1737 1826 1850 1891 

15-15-2 156 161 228 254 295 313 330 

15-50-2 472 508 597 625 664 679 696 

15-150-2 1457 1485 1862 1921 1983 2016 2064 

18-15-5 179 186 263 302 338 361 375 

18-50-5 561 597 715 743 790 805 822 

18-150-5 1678 1729 2156 2207 2312 2344 2393 

21-15-3 193 214 291 328 371 392 417 

21-50-3 635 672 829 854 897 917 938 

21-150-3 1834 2093 2640 2685 2776 2808 2841 

25-15-4 237 258 348 371 405 423 446 

25-50-4 569 760 972 1006 1054 1081 1105 

25-150-4 1976 2341 3087 3120 3283 3015 3349 

30-15-9 242 306 411 438 470 493 507 

30-50-9 627 895 1148 1179 1234 1252 1270 

30-150-9 2096 2833 3574 3641 3762 3807 3855/ 
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Tabela 6.18 – Melhores valores para o tempo máximo de entrega. 

 

 

 

 

 

 

Caso teste MOTA/D MOEA/D SPETA AT NSTA SPEA2 NSGA2 

07-15-1 35 63 71 84 117 140 168 

07-50-1 127 148 160 179 246 283 312 

07-150-1 384 492 467 451 539 576 625 

09-15-1 56 85 102 114 181 205 233 

09-50-1 163 203 235 267 318 341 386 

09-150-1 592 736 804 876 923 968 991 

12-15-1 71 114 129 145 204 232 260 

12-50-1 245 281 296 318 375 407 459 

12-150-1 766 927 973 1032 1198 1254 1345 

12-15-2 87 132 151 173 237 273 294 

12-50-2 280 358 379 391 456 485 507 

12-150-2 978 1215 1283 1347 1422 1496 1568 

14-15-2 104 163 185 209 281 309 352 

14-50-2 313 376 392 424 519 551 573 

14-150-2 1051 1474 1618 1786 1845 1907 1976 

15-15-2 122 181 207 235 318 354 409 

15-50-2 345 418 454 490 563 592 627 

15-150-2 1267 1657 1836 1982 2194 2265 2345 

18-15-5 146 205 233 271 326 383 430 

18-50-5 381 460 485 558 607 631 654 

18-150-5 1354 1822 2049 2213 2381 2458 2532 

21-15-3 170 247 262 307 348 410 451 

21-50-3 463 549 571 624 652 685 716 

21-150-3 1598 2056 2214 2475 2569 2647 2783 

25-15-4 202 283 306 362 385 439 497 

25-50-4 517 614 637 686 730 762 785 

25-150-4 1835 2198 2433 2618 2706 2761 2844 

30-15-9 236 302 340 391 467 503 558 

30-50-9 571 735 765 823 874 924 979 

30-150-9 2029 2441 2584 2867 3943 4315 4672 
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Tabela 6.19 – Melhores valores para o custo de energia elétrica (R$). 

 

 

 

 

 

Caso teste MOTA/D MOEA/D SPETA AT NSTA SPEA2 NSGA2 

07-15-1 7,32 12,23 16,51 21,45 24,07 26,78 29,64 

07-50-1 15,68 23,58 29,84 34,90 39,26 42,97 46,35 

07-150-1 54,27 65,19 71,43 83,02 90,35 96,54 104,77 

09-15-1 12,74 17,06 20,95 24,58 30,11 35,26 40,19 

09-50-1 26,51 30,75 37,26 49,16 56,83 61,63 65,42 

09-150-1 83,42 103,34 125,77 137,64 141,50 148,81 156,05 

12-15-1 18,93 22,61 27,18 30,21 37,44 40,39 43,88 

12-50-1 35,14 41,28 48,61 58,07 65,79 69,42 72,56 

12-150-1 112,35 126,83 144,50 151,32 162,65 169,74 178,27 

12-15-2 25,04 28,17 31,86 36,51 43,92 47,18 49,65 

12-50-2 44,21 50,92 57,49 63,78 70,56 74,30 77,94 

12-150-2 123,68 144,56 164,33 185,45 201,27 210,94 220,11 

14-15-2 32,59 36,05 38,25 47,13 56,31 59,65 63,48 

14-50-2 51,76 57,24 63,12 72,24 79,83 83,57 86,73 

14-150-2 159,32 175,41 190,74 217,66 234,78 241,26 248,82 

15-15-2 36,95 40,78 44,51 53,37 61,69 64,73 67,36 

15-50-2 57,43 61,89 69,68 76,95 85,44 88,81 91,67 

15-150-2 195,24 226,37 261,43 274,71 290,15 305,59 312,29 

18-15-5 43,68 47,12 52,37 59,52 70,96 75,04 78,05 

18-50-5 64,51 69,53 75,26 82,39 97,52 102,48 105,74 

18-150-5 218,07 258,61 297,95 312,43 353,28 364,32 372,16 

21-15-3 49,26 54,25 58,74 67,88 81,37 85,13 89,40 

21-50-3 76,39 82,44 89,02 95,65 108,71 113,98 117,87 

21-150-3 250,13 287,76 321,41 364,07 392,64 404,27 413,58 

25-15-4 55,42 58,90 63,87 74,26 92,15 97,09 101,32 

25-50-4 87,25 95,38 103,18 112,73 130,46 135,54 140,65 

25-150-4 281,74 316,57 352,53 375,11 423,89 431,66 442,91 

30-15-9 62,57 65,82 69,36 86,44 105,23 109,15 114,03 

30-50-9 95,81 110,09 114,65 127,59 152,68 156,38 158,76 

30-150-9 304,67 343,65 395,24 413,38 441,97 454,71 465,44 
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Capítulo 7 

Conclusões 

 

ste trabalho apresentou uma nova metodologia para a solução de problema 

de otimização combinatória com múltiplos objetivos baseada em Algoritmo 

Transgenético. Esta metodologia permitiu investigar o potencial da inclusão dos 

princípios transgenéticos em um framework evolucionário multiobjetivo, o SPEA2. A 

combinação do SPEA2 e o AT foi chamada de SPETA. 

O desempenho do NSGA2, do MOEA/D, do SPEA2, do NSTA, do MOTA/D e 

do SPETA foi analisado nos trinta casos testes do problema triobjetivo de distribuição 

de derivados de petróleo por redes de polidutos. Analisando caso teste a caso teste 

através dos p-valores do teste Kruskal-Wallis para cada indicador, os resultados 

demonstraram que o MOTA/D obteve o melhor desempenho geral para todos os 

indicadores em todos os casos testes. O NSGA2 foi o pior algoritmo para este problema 

em todos os indicadores em todos os casos testes.  

Para os casos testes foram possível observar claramente que os algoritmos 

baseados em decomposição foram superiores aos algoritmos baseados em dominância 

de Pareto. Além disso, os algoritmos que usam os mecanismos dos Algoritmos 

Transgenéticos foram superiores aos que usam operadores genéticos. 

O bom desempenho da hibridização proposta do MOEA/D e os Algoritmos 

Transgenéticos deriva da sinergia entre os mecanismos de diversificação do MOEA/D 

(baseado na decomposição do problema multiobjetivo em subproblemas mono-objetivo) 

e da intensificação dos operadores transgenéticos. A decomposição em subproblemas 

permitiu o uso da função de Tchebycheff como indicador de qualidade das soluções em 

cada vizinhança (região próxima ao vetor de pesos). Utilizando este indicador de 

qualidade foi possível selecionar e extrair boas cadeias de informação para popular os 

repositórios de informação a posteriori.  

Estes resultados indicam que a performance de Algoritmos Transgenéticos 

Multiobjetivo é bastante dependente do mecanismo de seleção utilizado nos repositórios 

a posteriori, o que está de acordo com outros trabalhos na área da Transgenética 

Computacional (Goldbarg; Bagi; Goldbarg, 2009; Goldbarg, Goldbarg, 2009). Cabe 

destacar também que o mecanismo adotado no MOTA/D não poderia ser utilizado pelo 

NSTA e SPETA, pois o framework do NSGA2 e do SPEA2 não usa vetores de pesos 

nem outro mecanismo de decomposição. 

Este trabalho indica que é possível combinar os princípios dos Algoritmos 

Transgenéticos com algoritmos evolucionários multiobjetivo, tais como o NSGA2, o 

MOEA/D e SPEA2, preservando as boas características de ambos os algoritmos. O 

MOTA/D combinou as capacidades de decomposição e extração de informação local 

com a capacidade de utilização de informação inerente à Transgenética Computacional. 

E 
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Apesar do MOEA/D ser capaz de extrair informação local, ele não é capaz de usá-la 

adequadamente, pois seus operadores (mutação e recombinação) não permitem esse uso. 

Por outro lado, os operadores da transgenética (tais como, plasmídeo e transposon) são 

focados no uso de informação para a melhoria dos cromossomos. 

A principal contribuição deste trabalho corresponde à aplicação de um novo 

Algoritmo Transgenético para problema de distribuição de derivados de petróleo por 

redes de polidutos. De acordo com os resultados experimentais obtidos, a incorporação 

dos mecanismos transgenéticos no MOEA/D (MOTA/D) obteve mais sucesso da 

incorporação dos mesmos mecanismos no NSGA2 (NSTA) e SPEA2 (SPETA), apesar 

do fato dos algoritmos utilizarem o mesmo conjunto de operadores.  

Outras contribuições do trabalho foram: a aplicação inédita de algoritmos 

evolucionários híbridos para o problema triobjetivo de distribuição de derivados de 

petróleo por redes de polidutos, a investigação do impacto dos operadores 

transgenéticos no framework NSGA2, do MOEA/D e do SPEA2, a comparação entre 

algoritmos baseados em dominância de Pareto, em decomposição e no conceito de 

elitismo (onde o segundo apresentou melhores resultados), a análise experimental de 

diferentes algoritmos evolucionários multiobjetivo no problema triobjetivo de 

distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos e a função para o cálculo da 

fragmentação (ponderação das interfaces).  

Como trabalhos futuros, pode-se trabalhar principalmente com relação aos 

algoritmos transgenéticos desenvolvidos, podem-se utilizar outras estratégias para 

atuação dos vetores transgenéticos sobre os endossimbiontes, como exemplo, a 

manipulação de um indivíduo da população por mais de um vetor, de tipos iguais ou 

diferentes.  

Outra proposta seria o emprego de outros tipos de plasmídeos e/ou transposons, 

com relação à construção de sua cadeia de informação genética e aos seus métodos de 

manipulação. 

Também é possível trabalhar no processo de evolução transgenética propondo-se 

alterações relativas ao hospedeiro. A presença de informações a priori de alta qualidade 

no contexto do hospedeiro com relação ao processo evolucionário de busca, os agentes 

transgenéticos podem acelerar a busca estocástica; assim, com relação ao problema, 

poder-se-ia incorporar soluções de alta qualidade determinadas previamente por outros 

métodos (heurísticos ou mesmo exatos) ao repositório de informações genéticas do 

hospedeiro. 

 Por fim, seria bastante interessante poder testar as abordagens de solução 

desenvolvidas para o problema sobre casos testes reais que podem ser obtidos junto a 

especialistas e companhias de domínio, sendo avaliados in loco impactos econômicos e 

de produtividade reais resultantes do emprego dessas metodologias de apoio à decisão. 
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Glossário 

 
Bateladas 

            Uma batelada representa um volume mínimo de um determinado produto a 

ser transportado em uma unidade de tempo sobre o poliduto. 

 

Endossimbiose 

            Relação de simbiose quando um dos seres envolvidos localiza-se no interior 

do outro. Um endossimbionte é qualquer organismo que vive no interior do corpo ou 

das células de outro organismo, realizando uma relação de endossimbiose. 

 

Fragmentação 

            O envio consecutivo de tipos de produtos diferentes no mesmo poliduto. 

 

Interface de fragmentação 

            A interface entre produtos diferentes causada pelo envio consecutivo dos 

produtos em um mesmo poliduto. 

 

Plasmídeo 

           Na Biologia, plasmídeo é uma molécula circular do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) não integrada ao cromossomo bacteriano capaz de autorreplicação. Os 

plasmídeos ocorrem naturalmente em bactérias, mas às vezes são encontradas em 

organismos eucarióticos. Os plasmídeos são exemplos de elementos genéticos 

móveis. Computacionalmente, um vetor é dito um plasmídeo quando sua cadeia de 

informação é traduzida no formato genético, uma subcadeia de DNA. 

 

Poliduto 

Duto que se destina ao transporte de um ou de vários produtos. Neste trabalho 

é abordado o transporte de produtos em estado líquido.  

 

Transposon 

            São sequências de DNA que podem se mover para diferentes posições dentro 

de uma célula, processo chamado de transposição. No processo, eles podem realizar 

mutações/permutações e podem alterar a quantidade de DNA no genoma. Os 

Transponsons também são chamados de jumping genes, e são exemplos de 

elementos genéticos móveis.  
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Anexo A - Otimização Multiobjetivo  

 

Otimização multiobjetivo (ou otimização multicritério) pode ser definida como o 

problema de encontrar um vetor de variáveis de decisão as quais satisfazem certas 

restrições e otimizam um vetor-função cujos elementos representam as funções 

objetivo, funções essas que formam uma descrição matemática de critérios os quais são 

conflitantes entre si. Nesse caso, o termo otimizar significaria determinar uma solução 

com valores aceitáveis pelo tomador de decisão para todas as funções objetivo. Em um 

problema de otimização multiobjetivo, uma variável de decisão é um vetor com k 

elementos, representando o valor de cada um dos k > 1 objetivos do problema, e, assim, 

deseja-se encontrar um vetor solução x, pertencente a um conjunto finito X de soluções 

viáveis, para a variável de decisão de forma a otimizar uma função-vetor f(x) cujos 

elementos representam as funções-objetivo. 

Um problema geral de otimização (minimização ou maximização) multiobjetivo 

sem restrições pode ser enunciado conforme apresentado pela Equação 1: 

 

                        Otimizar     f(x) = (f1(x),..., fk(x)), x ∊ X                                       (1) 

 

Na definição dada pela Equação 1, a função f(x) mapeia o conjunto de soluções 

viáveis X (espaço de soluções) num outro conjunto Z (espaço objetivo), que é o 

conjunto de todas as imagens dos pontos em X. Dessa forma, f : X → Z é uma função 

que associa um vetor-objetivo z = f(x) ∊ Z a cada solução x ∊ X. 

No contexto dos problemas de otimização multiobjetivo, a ordenação de 

soluções é geralmente impossível de ser obtida, a menos que se apliquem técnicas que 

façam considerações ou que imponham regras que reflitam, por exemplo, a importância 

de cada objetivo. Para tanto, utilizam-se métodos de escalarização dos vetores solução, 

possibilitando uma ordenação total, da qual se pode extrair a “melhor” solução. 

Contudo, o emprego destas técnicas nem sempre está em consonância com os objetivos 

do tomador de decisão e pode representar uma visão muito simplória das relações entre 

os objetivos ou da relevância dos mesmos. Além disso, pode ocorrer ainda que o 

estabelecimento de prioridades entre os objetivos simplesmente não seja possível ou 

desejável, sendo a escolha da solução adotada exclusivamente delegada ao tomador de 

decisão. Dessa forma, fica claro que esses tipos de abordagem atribuem uma ordenação 

total no conjunto de soluções viáveis levando em conta uma “preferência” por certos 

objetivos definida a priori, muitas vezes sem um conhecimento real do espaço de 

soluções, existindo a possibilidade que não sejam encontrados os melhores trade-offs 

entre os objetivos. 
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1. Dominância de Pareto 

 

Como definem Zitzler et al. (2003), considerando duas soluções x e y 

pertencentes ao espaço de soluções X de um problema multiobjetivo de minimização
3
, 

diz-se que x domina fracamente y, o que é notado por x   y, se, e somente se, x não 

for pior que y com relação a nenhum objetivo, isto é, para todo i ∊ {1,...,k}, fi(x) ≤ fi(y), 

sendo k o número de objetivos do problema. 

Se além de x dominar fracamente y, existir i ∊ {1,...,k} tal que fi(x) < fi(y), diz-se 

então que x domina y, o que é notado por x   y; assim, x domina y se x não é pior que y 

com relação a nenhum objetivo e é melhor para pelo menos um dos objetivos. Por outro 

lado, x domina estritamente y (ou, de forma alternativa, x domina fortemente y), o que é 

notado por x   y, se, para todo i ∊ {1,...,k}, fi(x) < fi(y), de modo que essa dominância 

estrita ocorre quando x é melhor que y para todos os objetivos em questão. 

Diante da formulação matemática apresentada para a dominância de Pareto e 

resumida na Tabela 1 a seguir, adaptada do trabalho de Knowles et al. (2006), podem 

existir soluções x; y ∊ X tais que x não domina fracamente y ou mesmo o contrário. 

Nesse caso, x e y são ditas soluções incomparáveis ou não dominadas (o que é 

representado por x || y), e representam uma relação de compromisso entre os objetivos 

considerados. Esse tipo de relação entre as soluções ocorre sempre que a melhoria 

(otimização) de um ou mais critérios de uma solução necessariamente implica na piora 

de um ou mais critérios da outra (Monteiro, 2009). 

 

Tabela 1 - Relações de dominância de Pareto entre duas soluções x e y para um 

problema multiobjetivo de minimização. 

Relação de dominância Simbologia Interpretação no espaço de 

objetivos 

domina estritamente (fortemente) x  y x é melhor que y em todos os 

objetivos, ou seja,  i ∊ {1,...,k},  

fi(x) < fi(y) 

domina x  y x não é pior que y em nenhum dos 

objetivos e é melhor em pelo 

menos um, ou seja, para todo i ∊ 

{1,...,k}, fi(x) ≤ fi(y), r ∊ 

{1,...,k}, fr(x) < fr(y) 

domina fracamente x  y x não é pior que y em nenhum dos 

objetivos, ou seja,  i ∊ {1,...,k}, 

fi(x) ≤ fi(y) 

incomparáveis (não dominadas) x || y nem x  y nem y  x 

                                                 
3
 Para o caso de um problema de maximização, o raciocínio é perfeitamente análogo. 
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A Figura 1 mostra as relações de dominância em relação ao vetor B, onde as 

funções f1 e f2 são minimizadas. Na Figura 1, o retângulo cinza claro engloba a região 

do espaço objetivo que domina o vetor B (C e D dominam estritamente B e F domina 

B). O retângulo cinza escuro contém os vetores objetivo que são dominados pelo vetor 

B (B domina estritamente A). O retângulo cinza claro com linhas pontilhadas contém as 

soluções que dominam fracamente em relação ao vetor B. Todos os vetores que não 

estão nestes retângulos são incomparáveis em relação a B. 

 

 
 

Figura 1 - Exemplos de relações de dominância entre soluções no espaço objetivo 

adaptada por Zitzler (1999). 

 

O conjunto X* de soluções não dominadas de todo o conjunto de soluções 

viáveis constitui o chamado conjunto Pareto-ótimo, de modo que, portanto, X*   X. 

Assim, uma solução x* pertence ao conjunto Pareto-ótimo X* se não há qualquer 

solução x ∊ X que a domine (x  x*), ou seja, x* é não dominada com relação a todas as 

soluções x ∊ X. O conjunto de todas as soluções Pareto ótimas é chamado de conjunto 

Pareto ótimo (ou conjunto de soluções eficientes) e os vetores no espaço objetivo 

correspondentes formam a superfície ou fronteira de Pareto. 

O conjunto Pareto ótimo é composto pelas soluções ótimas globais. Porém, 

assim como em problemas com um único objetivo, existem conjuntos não dominados 

compostos por soluções ótimas locais, ou seja, soluções não dominadas entre si, mas 

dominadas por outro conjunto de soluções. 

Cabe salientar que existem múltiplas soluções Pareto ótimas para um problema 

multiobjetivo somente se os objetivos são conflitantes entre si (Deb, 2001). Se os 

objetivos não são conflitantes o conjunto Pareto ótimo é composto por apenas uma 
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solução, pois a solução mínima para todos os objetivos é a mesma (ao otimizar um 

objetivo, automaticamente otimizam-se todos os objetivos). 

Percebe-se, a partir das definições acima, que comparar soluções distintas para o 

mesmo problema multiobjetivo não é uma tarefa simples; em otimização multiobjetivo, 

procura-se encontrar o conjunto Pareto-ótimo ou um conjunto de soluções 

incomparáveis que esteja próximo da situação dita “ótima”. Assim, o tomador de 

decisão poderá optar pela solução de melhor compromisso de acordo com um contexto 

específico e um critério por ele adotado, ambos relacionados ao problema que está 

sendo abordado. 

 

2. Soluções eficientes 

 

Como explicado por Monteiro (2009), as soluções incomparáveis (não 

dominadas) de todo o conjunto de soluções possíveis são também chamadas de soluções 

eficientes, conceito utilizado para pontos no espaço de decisão; conforme Ehrgott e 

Gandibleux (2003), uma solução não dominada, no espaço de objetivos, seria a imagem 

de uma solução eficiente, no espaço de soluções. Um conjunto de soluções eficientes é 

chamado de Pareto-ótimo, como dito anteriormente, e o conjunto de todas elas é 

chamado de fronteira de Pareto (Pareto-front) (Knowles et al., 2006), representada 

como uma curva no espaço k-dimensional R
k
 e que exibe os valores das soluções 

obtidas no espaço de objetivos. Dessa forma, para se resolver um problema de 

otimização multicritério, é necessário determinar o conjunto de soluções eficientes, que 

podem ser dividas em duas classes, soluções eficientes suportadas e não suportadas. 

As soluções eficientes suportadas podem ser obtidas resolvendo-se um problema 

de otimização considerando-se a soma ponderada (weighted sum) dos objetivos, de 

modo que, para cada objetivo i, é atribuído um peso λi (i-ésimo elemento de um vetor de 

escalarização λ) e é feito o produto interno de λi para cada função objetivo, reduzindo os 

vários objetivos a um só. Mais formalmente, tem-se uma função de utilidade ponderada 

a ser otimizada, como mostrado na Equação 2: 

 

               Otimizar 


k

i

i

1

 · fi(x), onde 


k

i

i

1

 = 1, λi  ≥ 0                                                   (2) 

 

É necessário tomar muito cuidado com relação aos valores λi agregados ao vetor 

de escalarização λ. Uma vez que se procura por uma solução que leve em consideração 

todos os objetivos, uma má escolha para o vetor de escalarização pode levar a soluções 

não tão boas se determinados objetivos forem atribuídos como mais importantes, em 

detrimento dos demais, de modo a existir a possibilidade de que não sejam encontrados 

os melhores trade-offs entre os objetivos. 
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As soluções eficientes não suportadas são aquelas que não são ótimas para 

qualquer soma ponderada dos objetivos, isso devido à natureza da própria otimização 

multiobjetivo, que lida com problemas discretos (e não contínuos) apesar de os 

objetivos serem expressos por meio de funções lineares. Esse conjunto de soluções 

representa o maior desafio para os pesquisadores, de modo que, nas últimas três 

décadas, um grande esforço tem sido dedicado à pesquisa relativa a problemas de 

otimização multiobjetivo. Uma vez que as abordagens exatas são capazes de solucionar 

pequenas instâncias em um tempo computacional razoável, algoritmos aproximativos 

(heurísticos), principalmente os baseados em técnicas metaheurísticas, têm sido 

propostos para resolver problemas multiobjetivo (Ehrgott e Gandibleux, 2004). Para 

esses algoritmos, uma boa performance com relação a qualidade de solução e ao tempo 

de processamento são critérios que se tornam quase que imperativos. 

As noções de soluções eficientes suportadas e não suportadas podem ser melhor 

compreendidas através do exemplo apresentado na Figura 2 a seguir, adaptada do 

trabalho de Souza (2006), considerando um problema de minimização biobjetivo. Os 

pontos 1, 2, 3 e 4 indicados na figura representam soluções eficientes suportadas por 

poderem ser obtidas a partir de uma ponderação dos objetivos, situando-se na fronteira 

do invólucro (contorno) convexo destacado na cor cinza. As soluções representadas 

pelos pontos 5 e 6, por sua vez, são soluções eficientes não suportadas, uma vez que 

estão no interior do invólucro convexo, significando que elas não podem ser obtidas a 

partir de qualquer soma ponderada dos objetivos. Além disso, conforme Arroyo et al. 

(2008), para o caso de um problema biobjetivo, as soluções eficientes não suportadas 

estão necessariamente localizadas nos triângulos gerados no espaço objetivo por duas 

soluções suportadas sucessivas, como representado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Soluções eficientes suportadas e não suportadas para um caso de problema 

de minimização biobjetivo (Souza, 2006). 
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Ehrgott e Gandibleux (2003) enumeram alguns pontos a serem ressaltados com 

relação à otimização multiobjetivo, demonstrando claramente potenciais áreas de 

pesquisa e pontos fracos na literatura existente: 

 Três é mais do que dois somado a um. Muitos dos métodos existentes 

concernem ao caso biobjetivo. O caso multiobjetivo é ainda de difícil solução, 

não apenas devido à complexidade computacional, mas também devido ao alto 

número de soluções eficientes do problema multicritério. 

 Resultados teóricos. São muito poucos os resultados teóricos disponíveis acerca 

das propriedades de problemas multiobjetivo, como a caracterização de soluções 

eficientes, o número de soluções eficientes (suportadas e não suportadas) tanto 

no pior caso quanto no caso médio, a topologia da fronteira de Pareto, a 

elicitação de limites superiores e inferiores, etc. Levando em consideração o fato 

de que problemas multicritério são quase sempre mais difíceis em termos de 

complexidade computacional, a necessidade de um entendimento completo de 

problemas desse tipo torna-se mais evidente. Com isso, decorre claramente que 

uma melhor compreensão teórica desses problemas contribuirá para o 

desenvolvimento de métodos de solução eficientes. 

 Adaptação de métodos conhecidos versus novosmétodos. Muitas das atuais 

extensões de métodos úteis em otimização mono-objetivo para uma situação 

multiobjetivo têm mostrado dificuldades em determinar o conjunto de todas as 

soluções eficientes. 

 

Diante do exposto, tem-se como grande desafio desenvolver procedimentos 

eficientes para gerar soluções não dominadas que têm a propriedade de não haver 

possibilidade de melhoria de qualquer objetivo sem sacrificar um outro, visto que a 

complexidade de muitos problemas reais com múltiplos objetivos faz com que o uso de 

métodos exatos seja praticamente impossível. Um outro grande problema no presente 

contexto reside justamente no fato de se determinar todas as soluções eficientes - que 

formam a fronteira de Pareto - para o problema abordado; parte dessas soluções, as 

suportadas, podem ser facilmente determinadas, o que não é possível para as não 

suportadas. Dessa forma, pode-se dizer que as soluções que são obtidas formam 

conjuntos de aproximação com relação à fronteira de Pareto, de modo que, como coloca 

Souza (2006), o objetivo principal de um problema multicritério é conseguir descrever 

uma função, ou um conjunto de pontos que formem uma curva, que trace da forma mais 

aproximada possível à fronteira de Pareto. 

 

3. Comparação entre algoritmos multiobjetivo 

 

Conforme discutido por Monteiro (2009), para efetuar a comparação entre dois 

algoritmos, vários fatores devem ser levados em conta, tais como a qualidade das 

soluções obtidas, o tempo de processamento despendido, o ajuste de parâmetros. Em 
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otimização mono-objetivo, a qualidade de uma solução pode ser avaliada simplesmente 

pela diferença relativa (gap) entre os valores da solução heurística e da solução ótima. 

Todavia, para o caso multiobjetivo, dado que os algoritmos
4
 retornam um conjunto de 

soluções para as quais não é possível se estabelecer uma relação de ordem total entre as 

mesmas, não há uma métrica simples e natural que seja capaz de aferir a qualidade de 

um conjunto aproximado em relação ao conjunto Pareto-ótimo (Arroyo, 2002). 

Ainda de acordo com Knowles et al. (2006), com o rápido crescimento do 

número de técnicas disponíveis na literatura para a solução de problemas de Otimização 

Multiobjetivo, essa questão de se comparar o desempenho das mesmas tem se tornado 

cada vez mais importante. Pode-se dizer, inclusive, que essa comparação é 

“multiobjetiva”, por levar vários critérios em consideração, fatores esses que muitas 

vezes são conflitantes entre si. Os trabalhos de Zitzler et al. (2003) e Knowles et al. 

(2006) apresentam estudos detalhados relativos a essas questões. 

Souza (2006) chama a atenção para o fato de que, devido a essa dificuldade em 

se avaliar resultados, tem sido comum indicar o desempenho de algoritmos de solução 

simplesmente plotando as soluções não dominadas e analisando os gráficos resultantes. 

Contudo, esta forma não é considerada aceitável, pois ela não diz nada sobre a robustez 

do algoritmo para múltiplas execuções independentes, e, além disso, ela não relaciona a 

qualidade de solução ao tempo computacional ou à convergência do algoritmo. Diante 

disso, passou-se ao desenvolvimento de métodos de comparação entre os conjuntos de 

aproximação (conjuntos Pareto-ótimos) retornados como saídas dos algoritmos. 

Zitzler et al. (2003) fazem uma extensão dos conceitos de dominância de Pareto, 

apresentados na seção 3, no intuito de prover uma comparação entre conjuntos de 

aproximação (Pareto-ótimos) obtidos pelos algoritmos. Dessa forma, considerando dois 

conjuntos de aproximação A e B, diz-se que A domina B (A   B) se toda solução y ∊ B 

for dominada por pelo menos uma solução x ∊ A. De maneira análoga, A domina 

estritamente B (A   B) se toda solução y ∊ B for estritamente dominada por pelo 

menos uma solução x ∊ A, e A domina fracamente B (A   B) se toda solução y ∊ B for 

fracamente dominada por pelo menos uma solução x ∊ A. Diz-se, ainda, que A é 

incomparável com relação a B (A || B) no caso em que nem A domina fracamente B nem 

o contrário ocorre. 

Como coloca ainda Monteiro (2009), ao se estender a dominância de Pareto para 

conjuntos de aproximação, surgem duas novas situações: pode ser que A   B e B 

 A, mesmo que A e B sejam conjuntos diferentes; neste caso, A e B são considerados 

indiferentes (o que é notado por A ~ B). Por outro lado, se todo y ∊ B é fracamente 

dominado por pelo menos um x ∊ A e A  B, então A é considerado melhor que B (o 

que é notado por A   B). A Tabela 2, adaptada do trabalho de Knowles et al. (2006), 

resume os conceitos de dominância de Pareto com relação a conjuntos Pareto-ótimos. 

                                                 
4
 Ou otimizadores, termo utilizado em alguns trabalhos em Otimização multiobjetivo. 
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Tabela 2 - Relações de dominância entre dois conjuntos de aproximação A e B para um 

problema multiobjetivo de minimização. 

 

Relação de dominância Simbologia Interpretação no espaço de 

objetivos 

domina estritamente (fortemente) A B todo y ∊ B é estritamente dominado 

por pelo menos um x ∊ A 

domina A  B todo y ∊ B é dominado por pelo 

menos um x ∊ A 

melhor A   B todo y ∊ B é fracamente dominado 

por pelo menos um x ∊ A e A  B 

domina fracamente A   B todo y ∊ B é fracamente dominado 

por pelo menos um x ∊ A 

incomparáveis (não dominados) A || B nem A  B nem B  A 

indiferentes A ~ B A   B e B  A 

 

 

Isso é tudo o que se pode obter acerca da qualidade dos conjuntos de 

aproximação se nenhuma prioridade for estabelecida. Entretanto, muitas vezes é 

necessário saber, também, o quão melhor um conjunto de aproximação é em relação ao 

outro (nos casos de A ser melhor que B ou vice-versa) e se um conjunto de aproximação 

é melhor que o outro considerando alguns aspectos de interesse (no caso de A e B serem 

incomparáveis) (Monteiro, 2009).  

Conforme Monteiro (2009), com a finalidade de obter tais medições, fez-se 

necessário o desenvolvimento de métricas específicas, que visam estabelecer uma 

relação de ordem total entre conjuntos de aproximação. Dentre as mais recentes estão os 

indicadores de qualidade (quality indicators), apresentados nos trabalhos de Zitzler et 

al. (2003) e Knowles et al. (2006) e que também serão utilizados como medidas de 

comparação no presente trabalho. 

Como explica Rocha (2006), os indicadores de qualidade são funções que 

atribuem um número real a um ou mais conjuntos de solução, podendo ser unários, 

quando analisam somente um conjunto, ou podem ser m-ários, quando analisam de uma 

vez m conjuntos de solução. Sua modelagem matemática unifica vários indicadores já 

existentes na literatura e apresenta um resultado bastante interessante: nem todos os 

indicadores de qualidade podem ser utilizados para fazer afirmações como A   B, ou 

“o conjunto de soluções A é estritamente melhor que o conjunto de soluções B”. Existe 

até o caso de indicadores que afirmam que A supera B mesmo quando todas as soluções 

de A são dominadas por uma ou mais soluções de B. Desta feita, indicadores que podem 

afirmar que “A é melhor que B” mesmo quando B   A, ou seja, que podem dar 

indicações falsas a respeito de qual algoritmo é melhor, são chamados indicadores 

Pareto não concordantes (Pareto non-compliant), que são indicadores que, para alguma 
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comparação entre os conjuntos de aproximação A e B, inferem que A é preferível a B 

quando a dominância de Pareto mostrar que B é preferível a A.  

Os indicadores Pareto-concordantes ou também Pareto-compatíveis (Pareto 

complaint), por sua vez, são aqueles que estabelecem uma relação de ordem coerente 

com o que é estabelecido pela dominância de Pareto, independentemente dos conjuntos 

de aproximação em questão, de modo que, por exemplo, uma métrica Pareto-

concordante não pode inferir que um conjunto de aproximação A é pior que um 

conjunto de aproximação B se, pela dominância de Pareto, A dominar B (Monteiro, 

2009). 

Como será apresentado posteriormente, Knowles et al. (2006) discutem que 

fazer uso de indicadores de qualidade em um estudo comparativo é atrativo pela 

transformação de conjuntos de aproximação em números reais, de modo que podem ser 

feitos testes estatísticos convencionais para os mesmos. Diferentemente da abordagem 

de rank de dominância, com os indicadores é possível também fazer asserções 

quantitativas acerca das diferenças, em termos de qualidade, para conjuntos de 

aproximação. Entretanto, é necessário considerar o custo da generalidade: todo 

indicador de qualidade representa uma informação específica; dessa forma, qualquer 

asserção do tipo “um algoritmo A supera um algoritmo B” precisa ser qualificada no 

sentido de “com respeito ao indicador de qualidade I”, dado que a situação pode ser 

diferente para outro indicador. Em face disso, é preferível que sejam feitos análises 

comparativas entre algoritmos multiobjetivo que englobem diferentes métricas; nessa 

linha, as subseções a seguir apresentam brevemente algumas dessas métricas. 

 

3.1 Rank de dominância (dominance rank)  

 

Supondo que se deseje comparar a qualidade de conjuntos de aproximação 

gerados por q ≥ 2 algoritmos multiobjetivo, para cada algoritmo i ∊ {1,..., q} sendo 

feitas ri ≥ 1 execuções e gerando conjuntos de aproximação A 1

1 , A 1

2 ,..., A
1

ir
,..., A

1

q ,..., 

A q

rq
, se for considerada uma coleção combinada C de todos os conjuntos de 

aproximação, então tipicamente alguns dos conjuntos irão dominar ou ser melhores que 

alguns outros, enquanto outros pares de conjuntos serão conjuntos de aproximação 

incomparáveis. Consequentemente, as relações listadas na Tabela 2 podem ser usadas 

para definir uma relação de ordem parcial entre esses conjuntos de aproximação, de 

modo similar ao que é feito em alguns algoritmos evolucionários multiobjetivo. 

Existem, a priori, várias formas de atribuir a cada conjunto de aproximação um 

rank com base nas relações de dominância, isto é, contando o número de conjuntos 

pelos quais um conjunto de aproximação específico é dominado (Fonseca e Fleming, 

1993) ou realizando uma ordenação não dominada (nondominated sorting - Goldberg, 

1989). Segundo Knowles et al. (2006), a primeira abordagem em combinação com a 
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relação de “melhor” da Tabela 2 é preferível à ordenação não dominada de Goldberg 

(1989), resultando em Equação 3 

 

                                rank(Ci) = 1 + |{Cj ∊ C : Cj Ci}|                                                  (3) 

 

de modo que quanto menor o rank de um conjunto de aproximação Ci produzido por um 

algoritmo multiobjetivo i, melhor ele é com relação à coleção C inteira. Realizando esse 

procedimento para cada Ci ∊ C, tem-se que as amostras de conjuntos de aproximação 

foram transformadas em amostras simples (Equação 4) 

 

     (rank(A 1

1 , rank(A 1

2 ), ..., rank(A 1

1r
)), …, (rank(A q

1 ), rank(A q

2 ), …, rank(A q

rq
))         (4) 

 

de maneira que é possível fazer um teste estatístico (Conover, 2001) para determinar se 

existe uma diferença significativa na distribuição desses valores, particularmente se os 

ranks para um algoritmo são significantemente menores que os ranks atribuídos a outro 

algoritmo. 

Por fim, conforme Knowles et al. (2006), a abordagem por rank de dominância 

apoia-se no conceito de dominância de Pareto e produz algumas inferências gerais 

acerca do desempenho relativo dos algoritmos multiobjetivo considerados, 

independentemente de qualquer informação de preferência. Os autores recomendam que 

esta abordagem seja o primeiro passo em qualquer comparação: se um algoritmo é 

significantemente melhor que outro segundo esse procedimento, então ele é melhor em 

sentido consistente com as relações de dominância entre conjuntos de aproximação 

definidas anteriormente na Tabela 2. Pode ser interessante e valer a pena usar também 

indicadores de qualidade ou funções de conquista para caracterizar diferenças adicionais 

entre as distribuições de conjuntos de aproximação, porém esses métodos não são 

precisos em concluir que algoritmos geram melhores conjuntos, se uma diferença 

significativa pode ser demonstrada usando apenas o ranking de conjuntos de 

aproximação. 

 

3.2 Indicador hypervolume 

 

O indicador hipervolume (IH), proposto por Zitzler e Thiele (1999), mede o 

hipervolume da porção do espaço objetivo que é fracamente dominada por um conjunto 

de aproximação A. O objetivo é maximizar este indicador. Para que o cálculo do 

hipervolume possa ser feito, o espaço de objetivos deve ser limitado por um ponto 

limitante, chamado ponto nadir, dominado por todos os outros pontos. Formalmente, o 

hipervolume pode ser calculado através da Equação 5. 
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                                        IH
(A, nadir)

 =  TR
1H(A,nadir)(z)dz                                                (5) 

 

 

onde IH
(A,nadir)

 é o hipervolume da aproximação obtida pelo conjunto A considerando o 

ponto nadir, R
T
 é o espaço real de dimensão T, 1H(A,nadir)(z) é a função característica de 

H(A,nadir) a qual é igual a 1 se z ∊ H(A,nadir) e 0 caso contrário, e H(A,nadir) é 

definido de acordo com a Equação 5. 

 

H(A,nadir) = {z ∊ Z |  a ∊ A : a = z=nadir} 

   

 

Uma das grandes desvantagens do indicador IH é o tempo computacional para 

seu cálculo, que cresce exponencialmente com o número de objetivos e 

polinomialmente com relação à quantidade de pontos do conjunto de aproximação 

(While et al., 2005).  

Um exemplo do indicador IH pode ser visto na Figura 3. Neste exemplo, ambos 

os objetivos devem ser minimizados. As linhas tracejadas representam a fronteira de 

Pareto real. Pode-se observar que a porção do espaço objetivo que é fracamente 

dominada pelo conjunto de aproximação A é maior do que a que é fracamente dominada 

pelo conjunto de aproximação B. Neste caso, o hipervolume associado à aproximação A 

seria maior do o hipervolume associado ao conjunto de aproximação B. 

 

 
 

Figura 3 - Exemplo do Indicador Hipervolume (Knowles; Thiele; Zitzler, 2006). 

 

Cabe observar que alguma implementação deste indicador consideram a 

diferença do hipervolume com relação a um conjunto de referência (R), neste caso o 

valor resultante deve ser minimizado. Voltando ao exemplo da Figura 3, poderia adotar-

se a fronteira real como sendo o conjunto. Neste caso, pode-se observar que a diferença 

entre o hipervolume do conjunto R e o hipervolume do conjunto A é menor que a 

diferença entre o hipervolume do conjunto R e o hipervolume do conjunto B, o que 
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demonstra que, de acordo com o indicador hipervolume, a aproximação da fronteira de 

Pareto encontrada pelo conjunto A é melhor que a encontrada pelo conjunto B. 

Há muitas vantagens nessa métrica, dentre elas o fato de que não é necessário 

conhecer o conjunto Pareto-ótimo ou outros pontos de referência para usá-la; entretanto, 

essa métrica tem processamento computacional exponencial com relação ao número de 

objetivos (complexidade assintótica na ordem de O(n
k+1

), sendo k o número de 

objetivos) e polinomial com relação ao número de pontos no conjunto de aproximação 

(While, 2005; While et al., 2005), o que a torna um tanto quanto inviável para o uso 

com muitos objetivos. 

 

3.3 Indicadores épsilon 

 

A família de indicadores épsilon (Iɛ) e épsilon aditivo (Iɛ+), introduzidas por 

Zitzler et al. (2003), envolvem uma versão multiplicativa e aditiva, respectivamente. 

Considerando dois conjuntos de aproximação A e B, o indicador épsilon binário 

multiplicativo, Iε (A, B), calcula o menor valor ε que pode ser multiplicado por cada 

ponto em B de forma que o conjunto de aproximação gerado seja fracamente dominado 

por A. Formalmente (Equação 6): 

 

                    Iε (A,B) = 


inf { y ∊ B, x ∊ A|x  ɛ  y}                                         (6) 

 

De forma análoga, o indicador épsilon binário aditivo, Iε+ (A, B), calcula o menor 

valor ε que pode ser adicionado a cada ponto em B tal que o conjunto de aproximação 

gerado seja fracamente dominado por A. Logo (Equação 7): 

 

                 Iε+ (A,B) = 


inf { y ∊ B, x ∊ A|x  ɛ+  y}                                         (7) 

 

Na definição dos indicadores épsilon binário, surgem os conceitos de ε-

dominância e ε-aditivo dominância, explicados por Knowles et al. (2006) e Monteiro 

(2009) da seguinte forma: no caso do indicador épsilon binário multiplicativo, diz-se 

que uma solução y ∊ B é ε-dominada por uma solução x ∊ A (x
   y) se, e somente se, 

1  i  k, fi(x)   . fi(y), ou seja, se, para todos os objetivos, o valor de x não for pior 

que ε vezes o correspondente valor em y. Analogamente, para o épsilon binário aditivo, 

diz-se que uma solução y é ε-aditivo dominada por uma solução y, se, e somente se, 1 

 i  k, fi(x)   + fi(y), ou seja, se, para todos os objetivos, o valor de x não for pior que 

um valor  somado ao correspondente valor para y. 
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A Tabela 3, extraída do trabalho de Souza (2006), mostra o significado da 

aplicação dos indicadores Iε e Iε+ em dois conjuntos aproximados A e B, de acordo com 

a dominância de Pareto. 

 

Tabela 3 - Interpretação dos resultados fornecidos pelos indicadores épsilon binários. 

 Compatível com respeito à relação 

  
 

   = = || 

Iε Iε (A, B) < 1 - Iε (A, B) ≤ 1 

Iε (B, A) > 1 

Iε (A, B) ≤ 1 Iε (A, B) = 1 

Iε (B, A) = 1 

Iε (A, B) > 1 

Iε (B, A) > 1 

Iε+ Iε+ (A, B) < 0 - Iε+ (A, B) ≤ 0 

Iε+ (B, A) > 0 

Iε+ (A, B) ≤ 0 Iε+ (A, B) = 0 

Iε+ (B, A) = 0 

Iε+ (A, B) > 0 

Iε+ (B, A) > 0 

 

Pelas equações apresentadas e pelo disposto na Tabela 3 percebe-se que, se Iε 

(A,B) < 1 (ou, analogamente, Iε+ (A,B) < 0), A tem que piorar para ser ɛ-dominado por B 

e, por isso, consegue-se inferir que A B. Se nenhum ɛ precisa ser adicionado ao 

conjunto A ou o ɛ adicionado piora A para que A seja ɛ-dominado por B e se o ɛ melhora 

B para ser ɛ-dominado por A, então A é considerado melhor que B. 

É importante destacar que se esses indicadores forem considerados em suas 

versões unárias, os conjuntos considerados são um de aproximação (por exemplo, A) 

com relação a um conjunto de referência R. Conforme Knowles et al. (2006), para dois 

conjuntos de aproximação finitos A e B, os indicadores épsilon binário (ou mesmo 

unário, considerando o segundo conjunto como o de referência R) são calculados em 

ordem de complexidade O(k   |A|   |B|), onde k é o número de objetivos. 

 

4. Testes Estatísticos 

 

Os resultados de algoritmos evolucionários são estocásticos e podem ser 

modelados como variáveis aleatórias. Para comparar dois algoritmos evolucionários 

utilizam-se testes estatísticos sobre indicadores (média, mediana, etc.) das amostras 

coletadas durante as execuções dos algoritmos. 

Os testes estatísticos classicamente utilizados são os testes de hipótese. Uma 

hipótese é um fato que se deseja provar verdadeiro (ou falso). No contexto de 

simulações, uma hipótese pode ser algo como “O algoritmo A é melhor que o algoritmo 

B” ou “A média dos resultados do algoritmo A é melhor do que a média dos resultados 

do algoritmo B”. Um teste estatístico é um algoritmo utilizado para aferir com certo 

grau de certeza se uma hipótese é válida (verdadeira) ou não (falsa). Existem diferentes 

classes de testes de hipótese. Os testes podem ser paramétricos ou não paramétricos. 

Um teste paramétrico só é válido sob certas condições, mas são mais ”fortes” que testes 

não-paramétricos e, portanto, são preferíveis caso as condições sejam atendidas. 
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Segundo García et al. (2009), há uma série de condições que devem ser assumidas para 

o uso seguro de testes estatísticos paramétricos: 

• Independência: Em estatística, dois eventos são independentes quando o fato 

de um ocorrer não modifica a probabilidade de ocorrência do outro; 

• Normalidade: Uma observação é normal quando seu comportamento se 

assemelha a uma distribuição Gaussiana com certo valor de média e variância . Um 

teste de normalidade aplicado sobre uma amostra pode indicar a presença ou ausência 

destas condições nos dados observados. García et al. (2009) propõem três testes de 

normalidade: 

- Kolmogorov-Smirnov: Este teste compara a distribuição acumulada dos dados 

observados com a distribuição acumulada esperada para uma distribuição Gaussiana, 

obtendo um p-valor baseado nas duas discrepâncias; 

– Shapiro-Wilk: Este teste analisa os dados observados para computar o nível de 

simetria e formato da curva com o objetivo de computar a diferença com respeito a uma 

distribuição Gaussiana obtendo o p-valor da soma dos quadrados destas discrepâncias; 

– D’Agostino-Pearson: Este teste, primeiro computa a falta de simetria e o 

formato da curva para quantificar quão longe de uma distribuição Gaussiana os dados 

estão em termos de assimetria e formato. Então, o teste calcula o quanto cada um destes 

valores difere do valor esperado para uma distribuição Gaussiana, e computa um único 

p-valor a partir da soma destas discrepâncias. 

• Homocedasticidade (Homoscedasticity): Esta propriedade indica a existência 

da hipótese de igualdade das variâncias. O teste de Levene (Levene, 1960) é usado para 

verificar se as amostras testadas apresentam homogeneidade (homoscedasticity) ou 

heterogeneidade de variâncias (heteroscedasticity). 

Assumindo que as condições descritas anteriormente são satisfeitas, pode-se 

aplicar diferentes testes estatísticos paramétricos: teste-t (Casella; Berger, 2001) ou 

teste-z (Casella; Berger, 2001) para a comparação entre duas amostras; e quando se 

deseja comparar três ou mais algoritmos (amostras) pode-se utilizar o teste ANOVA 

(Casella; Berger, 2001). 

No caso da violação das condições sugeridas por García et al. (2009), deve-se 

utilizar um teste não-paramétrico. Os testes não-paramétricos são considerados uma 

ferramenta útil quando os dados resultantes de um experimento não satisfazem as 

condições discutidas anteriormente. No caso de duas amostras, os testes não-

paramétricos de Wilcoxon signed-rank ou Mann-Whitney rank sum podem ser 

utilizados. 

Além de paramétrico ou não paramétrico, um teste de hipótese pode ser próprio 

para dados pareados ou não pareados. Um teste não pareado deve ser aplicado quando 

os conjuntos de dados não são correlatos, ou seja, são independentes. Conjuntos 

correlatos de dados, ou seja, dependentes exigem testes pareados. No caso de 

simulações, dados correlatos podem estar associados a populações iniciais idênticas dos 
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algoritmos. Em caso de dados não-pareados e um conjunto com mais de duas amostras, 

o teste de Kruskal-Wallis é bem aceito quando as condições para testes paramétricos 

não são satisfeitas e apresenta um poder maior na presença de distribuições 

assimétricas, outliers, etc. 

Outra classe de testes são os testes em bloco, os quais permitem verificar o 

desempenho de algoritmos sobre um problema, ou seja, um grupo/bloco de instâncias 

(Derrac et al., 2011). Um exemplo deste tipo de teste é o teste de Friedman. O teste de 

Friedman (Friedman, 1937) pode ser utilizado quando se deseja realizar a análise 

estatística em experimentos envolvendo dois fatores, por exemplo, quando se deseja 

comparar o desempenho de múltiplos algoritmos em múltiplas instâncias de teste (bloco 

de instâncias). O teste está interessado em identificar a variação da mediana dos 

resultados dos algoritmos dentro das várias instâncias, minimizando erros to tipo I 

(falsos positivos). A hipótese nula aceita indica que não há diferença estatística entre os 

algoritmos nas instâncias consideradas (Hollander; Wolfe, 1999). 

Para a análise instância a instância, optou-se neste trabalho pelo uso do teste 

Kruskal-Wallis (Casella; Berger, 2001; Knowles; Thiele; Zitzler, 2006) quando três ou 

mais amostras (algoritmos) são levadas em consideração.  
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Anexo B - Transgenética Computacional  

 

As metaheurísticas são ferramentas computacionais que se mostram eficientes na 

solução de problemas de otimização, especialmente problemas de Otimização 

Combinatória. Dentro deste contexto, destaca-se a Computação Evolucionária, 

bioinspirada nas teorias evolutivas. Além disso, as técnicas metaheurísticas associadas à 

Computação Evolucionária se caracterizam pelas seguintes condições: (a) baseada em 

população, (b) possui arquitetura de processamento paralelizável e (c) apresenta 

mecanismo de busca estocástica com viés (Goldbarg e Goldbarg, 2009). 

Os Algoritmos Transgenéticos são enquadrados na classe dos Algoritmos 

Evolucionários (AE) e têm sua metáfora baseada no processo de endossimbiose e na 

transferência horizontal de genes, sendo capazes de considerar as alterações genéticas 

que ocorrem no meio extracelular e no contexto intracelular, não considerada por outras 

técnicas da Computação Natural (CN) (Goldbarg e Goldbarg, 2009). 

Algoritmos Transgenéticos são técnicas de computação evolucionária baseadas 

em processos de vida em que a cooperação é a principal estratégia de evolução 

(Goldbarg e Goldbarg, 2009). Tais algoritmos são inspirados em processos evolutivos e 

mecanismos biológicos e realizam uma busca estocástica no espaço de soluções de 

problemas de otimização por meio de um contexto computacional inspirado na troca de 

informação (interação endossimbiótica) entre um hospedeiro e uma população de 

endossimbiontes. Esses processos biológicos são baseados em duas principais forças 

evolucionárias: transferência horizontal de genes e a endossimbiose. 

A Computação Evolucionária tem se apoiado fortemente no Neodarwinismo em 

sua Biomimética, porém a teoria proposta por Darwin não é focada na evolução dos 

seres mais representativos do planeta e nem naqueles que têm maior capacidade de 

sobrevivência e adaptação ao ambiente (Goldbarg; Goldbarg, 2009). Sabe-se que os 

micro-organismos são os principais constituintes da biomassa da terra e que eles 

possuem maiores habilidades de se adaptar e sobreviver do que os mamíferos (seres 

vivos macroscópicos) (Margulis, 1992). 

Diante de tudo isso, como coloca Behe (1996), não existe, atualmente, nenhuma 

teoria capaz de explicar a evolução de modo absolutamente satisfatório, e, em especial, 

quais seriam as causas que a motivam. Pode-se julgar estranho o fato de que, mesmo 

depois de duzentos anos de estudos acerca da evolução, ainda não se dispõe de teorias 

que permitam resolver, de modo categórico, as incógnitas existentes acerca da origem e 

da evolução dos seres vivos. Mas é o que acontece, e ninguém pode assegurar que 

chegará um dia em que a Ciência será capaz de resolver os enigmas que se encontram 

agora propostos. 

Levando em consideração esses fatores a transgenética computacional baseia-se 

na evolução dos micro-organismos. 
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A seguir serão brevemente tratadas a teoria serial da endossimbiose e o processo 

de transferência horizontal de genes, a fim de oferecer uma base para a apresentação dos 

algoritmos transgenéticos. Por fim, a abordagem transgenética é apresentada. 

 

1. Teoria da Endossimbiose Serial 

 

A Teoria Serial da Endossimbiose (SET, Serial Endosymbiosis Theory) foi 

popularizada pela bióloga americana Lynn Margulis (1992), é capaz de explicar o 

processo de evolução dos seres microscópicos, tais como vírus e bactérias o qual a 

teoria proposta por Darwin tem dificuldades em explicar devido a pouca influência dos 

mecanismos de recombinação e mutação neste processo.  

Em sua teoria, Margulis afirma que um novo organismo pode surgir pela fusão 

de dois ou mais organismos independentes, ou seja, dois organismos que evoluem de 

maneira independente são capazes de se unir em um sistema simbiótico e até mesmo 

constituir um só organismo. Além disso, a autora afirma que, em longo prazo, as 

interações extraintracelulares são as principais responsáveis pela evolução do genoma 

ao invés dos processos de mutação e seleção natural (conforme proposto pela teoria 

Neodarwinista). Tais interações extraintracelulares podem ocorrer por meio da 

endossimbiose e da transferência horizontal de genes. 

Nesta teoria evolucionária, a cooperação é preponderante sobre o panorama da 

competição e da sobrevivência do mais forte. A endossimbiose, por sua vez, diz respeito 

às relações biológicas nas quais um organismo vive no interior de uma célula 

hospedeira em uma relação de simbiose. A natureza é abundante em exemplos de 

endossimbiose, como exemplo, as bactérias que habitam o sistema digestivo dos seres 

humanos (Jain et al., 2003).  

A simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos 

vivos de espécies diferentes, encontrando um amplo raio de atuação, envolvendo desde 

o nível celular até as complexas sociedades de animais superiores. Na relação 

simbiótica, os organismos agem ativamente em conjunto para o aperfeiçoamento de 

todas as espécies envolvidas e para a sobrevivência de todos, o que pode acarretar em 

especializações funcionais de cada espécie envolvida (Alberts et al., 1997).  

A Teoria Serial da Endossimbiose é capaz de explicar para vários eventos 

importantes para a evolução da vida o planeta Terra e para os quais as teorias evolutivas 

anteriores não apresentavam explicação plausível (Pierce et al., 2003). Um exemplo 

deste tipo de evento é a evolução do metabolismo celular, pois a comunidade científica 

já aceita a tese de que o surgimento dos organismos eucariontes (que apresentam células 

com núcleo e DNA centralizado no seu interior) se deu a partir da absorção de um 

procarionte (organismo que apresenta célula sem núcleo com DNA disperso no 

citoplasma) por outro procarionte. Também teriam sido originadas de relações 

endossimbióticas algumas organelas celulares, tais como as mitocôndrias (presente nas 
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células de animais e vegetais, responsáveis pela quebra de proteína e liberação de 

energia) e os cloroplastos (presentes nas células de vegetais, responsáveis pela síntese 

de proteína) (Pierce et al., 2003). 

Na endosimbiose, a competição não representa a única via promotora do 

aperfeiçoamento, tão pouco a sobrevivência e reprodução dos mais aptos. A abordagem 

defende a cooperação entre os indivíduos para a evolução das espécies. Esta cooperação 

dá-se através de ações coordenadas e troca de informações genéticas (Margulis, 1992). 

Os mecanismos naturais responsáveis por essas ações e trocas de materiais genéticos 

são conhecidos como processos de transferência horizontal de genes (Timmis et al., 

2004; Zaneveld; Nemergut; Knight, 2008). A seguir, os principais processos de 

transferência horizontal de genes utilizados na transgenética computacional serão 

brevemente descritos. 

 

2. Transferência Horizontal de Genes 

 

Estudos em Genética têm mostrado que muitos genes foram adquiridos por 

transferência horizontal (Jain et al., 2003). A transferência horizontal (ou lateral) de 

genes é uma via de alteração do genoma (DNA) dos organismos procarióticos
5
 e 

permite o efeito de endossimbiose (Margulis, 1992). O DNA possui várias fontes de 

variabilidade, sendo que essas alterações podem ser consequência da dinâmica do fluxo-

intracelular e/ou fluxo-extracelular (Pierce et al., 2003). As alterações provenientes do 

fluxo-intracelular são aquelas que fazem o aproveitamento de informações genéticas 

contidas dentro da própria célula que sofre a alteração. Já as alterações que fazem uso 

de informações que estão contidas fora da célula que está sendo alterada são ditas 

alterações do fluxo extracelular. 

A Figura 4 apresenta um panorama dos vetores para transferência horizontal de 

genes. A figura mostra o contexto de uma célula endossimbiótica e de uma célula 

hospedeira em um processo de endossimbiose, bem como a ação de vetores 

intracelulares e extracelulares. 

                                                 
5
 Organismos formados por células procarióticas, ou seja, células que não possuem uma membrana 

envolvendo os cromossomos, separando-os do citoplasma. 
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Figura 4 - Transferência Horizontal de Genes (Goldbarg e Goldbarg, 2009). 

 

Duas principais classes destes vetores para alteração do genoma de células 

procarióticas são os plasmídeos e os transposons (Zaneveld et al., 2008). Os plasmídeos 

são partículas genéticas móveis compostas por DNA que podem ser replicadas 

independentemente do cromossomo. Através de técnicas na Engenharia Genética, um 

plasmídeo pode ser formado por DNA criado artificialmente originado de duas ou mais 

fontes e quando isto ocorre o plasmídeo é chamado de plasmídeo recombinado 

(Zaneveld; Nemergut; Knight, 2008).  

Os transposons (elementos de transposição) são elementos genéticos 

constituídos de sequências de DNA e fazem parte de outros elementos genéticos como 

um cromossomo ou um plasmídeo (Shapiro, 1999). Eles se movem espontaneamente de 

uma localização para outra no DNA dentro da mesma célula. De acordo com o 

mecanismo de transposição, os transposons podem ser divididos em duas classes: 

retrotransposons e transposons DNA. Os retrotransposons atuam se copiando e colando 

de volta no genoma em múltiplos lugares. O mecanismo utilizado pelos transposons 

DNA se assemelha mais a um recortar-e-colar que a um copiar-colar (Shapiro, 1999). 

Segundo Shapiro (1999), os mecanismos dos transposons podem resultar num efeito 

que é similar a inserções, deleções, inversão, fusão e translocação de material genético. 

A Transferência horizontal de genes entre endossimbiontes e hospedeiro tem um 

papel relevante na endossimbiogênese, uma vez que assume características próprias 

(Goldbarg e Goldbarg, 2009). No complexo processo de transferência endossimbiótica 

de genes, há sistemas que permitem a identificação e aquisição de genes e outros que 

promovem a incorporação do DNA às células receptoras. É necessária, também, a 

existência de processos que permitam o transporte da informação genética pelo meio 

celular sem que tal informação seja destruída ou corrompida. 
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Apêndice A – Topologias de Redes  

 

Figura A.1 - Rede de distribuição 7-Y-1, contendo 7 nós ligados por 10 conexões. Os 

nós N1 e N2 são refinarias (nós fonte), N3 e N4 parques de armazenagem (nós 

intermediários) e N5, N6 e N7 pontos de demanda ou clientes (nós terminais). Na figura, 

a seta dupla refere-se a um poliduto bidirecional. (De La Cruz et al., 2003) 

 
 

Figura A.2 - Rede de distribuição 9-Y-1, contendo 9 nós ligados por 16 conexões. Os 

nós N1, N2 e N3 são refinarias (nós fonte), N4, N5, N6 e N7 parques de armazenagem 

(nós intermediários) e N8 e N9 pontos de demanda ou clientes (nós terminais). Na 

figura, a seta dupla refere-se a um poliduto bidirecional. 
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Figura A.3 - Rede de distribuição 12-Y-1, contendo 12 nós ligados por 20 conexões. Os 

nós N1, N2 e N3 são refinarias (nós fonte), N4, N5, N6, N7 e N8 parques de armazenagem 

(nós intermediários) e N9, N10, N11 e N12 pontos de demanda ou clientes (nós terminais). 

Na figura, a seta dupla refere-se a um poliduto bidirecional. 

 
 

Figura A.4 - Rede de distribuição 12-Y-2, contendo 12 nós ligados por 23 conexões. Os 

nós N1, N2, N3 e N4 são refinarias (nós fonte), N5, N6, N7, N8, N9 e N10 parques de 

armazenagem (nós intermediários) e N11 e N12 pontos de demanda ou clientes (nós 

terminais). Na figura, as setas duplas referem-se aos polidutos bidirecionais. 
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Figura A.5 - Rede de distribuição 14-Y-2, contendo 14 nós ligados por 25 conexões. Os 

nós N1, N2, N3 e N4 são refinarias (nós fonte), N5, N6, N7, N8, N9 e N10 parques de 

armazenagem (nós intermediários) e N11, N12, N13 e N14 pontos de demanda ou clientes 

(nós terminais). Na figura, as setas duplas referem-se aos polidutos bidirecionais. 

 

 
 
Figura A.6 - Rede de distribuição 15-Y-2, contendo 15 nós ligados por 24 conexões. Os 

nós N1, N2, N3, N4 e N5 são refinarias (nós fonte), N6, N7, N8, N9 e N10 parques de 

armazenagem (nós intermediários) e N11, N12, N13, N14 e N15 pontos de demanda ou 

clientes (nós terminais). Na figura, setas duplas referem-se aos polidutos bidirecionais. 
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Figura A.7 - Rede de distribuição 18-Y-5, contendo 18 nós ligados por 27 conexões. Os 

nós N1, N2, N3, N4, N5 e N6 são refinarias (nós fonte), N7, N8, N9, N10, N11 e N12 parques 

de armazenagem (nós intermediários) e N13, N14, N15, N16, N17 e N18 pontos de demanda 

ou clientes (nós terminais). Na figura, setas duplas referem-se aos polidutos 

bidirecionais. 

 

 
 

Figura A.8 - Rede de distribuição 21-Y-3, contendo 21 nós ligados por 31 conexões. Os 

nós N1, N2, N3, N4, N5 e N6 são refinarias (nós fonte), N7, N8, N9, N10, N11, N12 e N13 

parques de armazenagem (nós intermediários) e N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20 e N21 

pontos de demanda ou clientes (nós terminais). Na figura, setas duplas referem-se aos 

polidutos bidirecionais. 
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Figura A.9 - Rede de distribuição 25-Y-4, contendo 25 nós ligados por 39 conexões. Os 

nós N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e N8 são refinarias (nós fonte), N9, N10, N11, N12, N13, N14, 

N15 e N16 parques de armazenagem (nós intermediários) e N17, N18, N19, N20, N21, N22, 

N23, N24 e N25 pontos de demanda ou clientes (nós terminais). Na figura, setas duplas 

referem-se aos polidutos bidirecionais. 

 

 
 

Figura A.10 - Rede de distribuição 30-Y-9, contendo 30 nós ligados por 48 conexões. 

Os nós N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 e N10 são refinarias (nós fonte), N11, N12, N13, 

N14, N15, N16, N17, N18, N19 e N20 parques de armazenagem (nós intermediários) e N21, 

N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29 e N30 pontos de demanda ou clientes (nós 

terminais). Na figura, setas duplas referem-se aos polidutos bidirecionais. 
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Apêndice B – Resultados do Teste Kruskal-

Wallis  

 

Tabela B.1 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 9-150-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 861,7361295; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,81386E-16. 

 

AT MOEA/D MOTA/D NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA/D      

  MOTA/D     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.2 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-50-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 784,5427198; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 5,74946E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

 

 

 



136 

 

Tabela B.3 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-50-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 675,3908629; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,14538E-15. 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.4 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 15-150-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 796,4750289; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,51452E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.5 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 18-50-5. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 938,6582763 

graus de liberdade = 6; p-valor = 7,28015E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.6 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 30-50-9. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 846,5988257; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,84627E-13. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

 

Tabela B.7 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 7-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 665,5349218; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,85473E-15. 

 

AT MOEA/D MOTA/D NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA/D      

  MOTA/D     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.8 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 07-50-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 816,7810395; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,54327E-18. 

 

AT MOEA/D MOTA/D NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA/D      

  MOTA/D     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.9 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 07-150-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 745,5703812; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,56841E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.10 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 09-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 874,6519728; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 6,15629E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.11 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 704,8316937; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,18405E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.12 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-150-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 841,3610256; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,76825E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.13 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 792,6319758; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,17263E-14. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.14 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 14-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 865,4521093 

graus de liberdade = 6; p-valor = 5,17937E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.15 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 14-50-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 697,8160544 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,41976E-18. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.16 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 15-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 772,4270335 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,83814E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.17 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 21-15-3. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 891,2150461 

graus de liberdade = 6; p-valor = 6,36581E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.18 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 21-50-3. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 784,9647512 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,16453E-14. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

  

Tabela B.19 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 25-15-4. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 851,7845243 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,72634E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.20 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 25-50-4. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 827,3975425 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,69025E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.21 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 30-15-9. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 921,4285316 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,36059E-18. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

 

Tabela B.22 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 07-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 768,3619524 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,58728E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.23 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 07-50-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 861,7185249 

graus de liberdade = 6; p-valor = 5,49036E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.24 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 09-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 697,4786021 

graus de liberdade = 6; p-valor = 7,36192E-18. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.25 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-15-1. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado =808,9962045 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,17865E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.26 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 12-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 894,3876248 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,78643E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA  
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Tabela B.27 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 14-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 623,1998473 

graus de liberdade = 6; p-valor = 8,73814E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.28 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 14-50-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 716,4710653 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,94178E-14. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.29 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 15-15-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 924,0758243 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,03697E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.30 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 15-50-2. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 885,5890714 

graus de liberdade = 6; p-valor = 4,13642E-16. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.31 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 18-15-5. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 674,0982651 

graus de liberdade = 6; p-valor = 5,75834E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.32 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 21-15-3. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 743,3420958 

graus de liberdade = 6; p-valor = 3,57384E-15. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Tabela B.33 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 25-50-4. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 907,6968543 

graus de liberdade = 6; p-valor = 2,71452E-17. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  

 

Tabela B.34 - Resultado do teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas para o 

caso teste 30-15-9. Informações do teste: Kruskal-Wallis qui-quadrado = 759,4380596; 

graus de liberdade = 6; p-valor = 1,95067E-14. 

 

AT MOEA MOTA NSGA2 NSTA SPEA2 SPETA 

AT       

 MOEA      

  MOTA     

   NSGA2    

    NSTA   

     SPEA2  
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Apêndice C – Dados de Entrada dos Casos 

Teste  

 

Arquivos com os dados de entrada para os casos testes criados para o PTDPP. 

Basicamente, um caso teste está estruturado da seguinte forma: 

úmero de nós da rede (inteiro); 

Número de nós fonte (inteiro); 

 Número de nós intermediários (inteiro); 

 Número de nós terminais (inteiro); 

Número de conexões (inteiro); 

Número de produtos (inteiro); 

 Número de unidades de tempo no horizonte de planejamento (inteiro); 

Produção dos nós fonte (matriz de inteiros de dimensão número de nós fonte x 

número de produtos); 

 Especificação das conexões, incluindo nó de origem, nó de destino e distância em 

unidades de tempo (matriz de inteiros de dimensão número de conexões x 3); 

 Especificação dos nós terminais, contendo o tempo máximo de chegada de cada 

produto em cada nó terminal bem como a quantidade de bateladas demandada em cada 

um deles (matriz de inteiros de dimensão número de nós terminais x (2 * número de 

produtos)); 

 Especificação das capacidades de cada tanque de estocagem para cada produto nos 

nós intermediários e terminais (matriz de inteiros de dimensão (número de nós 

intermediários + número de nós terminais) x número de produtos). 
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Caso Teste 07-15-1 
 

7 

 

2 

2 

3 

 

10 

 

6 

 

15 

 

110  25  70   0   0   0 

  0   0   0  45  50  35 

 

1  3   75 

1  4   65 

2  3   65 

2  4   30 

3  4   65 

3  5   55 

3  6   60 

4  3   45 

4  6   40 

4  7   70 

 

14  27 13   8 13  11 13  15 14   6 14   9

  

14  16 11   7 11  20 11   8 15   8 15   9

  

11   8 14   6 13  14 12   7 11   8 14  10

  

 

300  400  200  350  300  450 

200  450  350  500  500  250 

150  200  250  250  200  500 

200  250  200  300  500  400 

500  150  450  250  200  350 

 

 

Caso Teste 07-50-1 

 

7 

 

2 

2 

3 

 

10 

 

6 

 

50 
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 90  55 145   0   0   0 

  0   0   0  15 120 150 

 

1  3   70 

1  4  100 

2  3   70 

2  4   55 

3  4   75 

3  5   90 

3  6   20 

4  3   70 

4  6   75 

4  7  100 

 

45  29 49  15 43  24 37   5 43  24 43  18

  

49  11 47  10 41  13 49   5 41  17 49  46

  

45  26 47  16 43  14 37   5 43  11 45   9

  

 

150  150  350  350  350  500 

150  450  450  350  350  500 

500  250  500  200  450  450 

200  350  300  500  300  400 

300  200  450  400  450  500 

 

 

Caso Teste 07-150-1 

 

7 

 

2 

2 

3 

 

10 

 

6 

 

150 

 

 55 110  85   0   0   0 

  0   0   0 100 125  25 

 

1  3   95 

1  4   85 

2  3   40 

2  4   55 

3  4   60 

3  5   35 

3  6   65 

4  3   30 

4  6   50 



150 

 

4  7   80 

 

116  17 124  22 136   7 116   7 144  20 148   7

  

144   5 124  34 128  17 120  32 144  25 144   5

  

132   9 144   6 128  23 136  23 116  27 140   8

  

 

450  150  450  200  450  300 

200  450  250  150  200  450 

350  200  150  150  150  200 

500  300  450  500  250  350 

300  500  200  150  200  150 

 

 

Caso Teste 09-15-1 

 

9 

 

3 

4 

2 

 

16 

 

6 

 

15 

 

 85  140   55   0   0   0 

  0   0    0   40  95  70 

 85  55    0    0   0  30 

 

1  4   75 

1  6   90 

2  4   85 

2  5   40 

3  5   80 

3  7   65 

4  5   55 

4  6   60 

4  8   20 

5  4   65 

5  7   30 

5  9   35 

6  8   45 

6  9   70 

7  8   45 

7  9   65 

 

12 20  11  16  14  18  12  13  11  8  13  15  

13 15  15  22  15  21  14  19  15  9  11  9  

  

100 100 100 100 100 100  
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100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

 

 

Caso Teste 09-50-1 

 

9 

 

3 

4 

2 

 

16 

 

6 

 

50 

 

 100 145 30   0    0   0 

  0   0  0   105  60  45 

 90  75  0    0    0  20 

 

1  4   35 

1  6   70 

2  4   75 

2  5   65 

3  5   90 

3  7   25 

4  5   35 

4  6   65 

4  8   80 

5  4   75 

5  7   35 

5  9   45 

6  8   20 

6  9   90 

7  8   50 

7  9   25 

 

45 3  43  3  41  3  43  3  45  3  39  3  

49 3  39  3  49  3  45  3 43  3  47  3 

  

200 200 200 200 200 200  

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

 

 

Caso Teste 09-150-1 
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9 

 

3 

4 

2 

 

16 

 

6 

 

150 

 

 115 45  145  0    0   0 

  0   0   0  150  40  65 

 95  110  0   0    0  50 

 

1  4   90 

1  6   45 

2  4   95 

2  5   35 

3  5   55 

3  7   40 

4  5   70 

4  6   20 

4  8   60 

5  4   45 

5  7   55 

5  9   70 

6  8   60 

6  9   30 

7  8   70 

7  9   35 

 

124 11  140  12  132  10  116  9  112  6  120  10  

144 14  148  18  120  20  140  11 144  10 140  12  

  

300 300 300 300 300 300  

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

 

 

Caso Teste 12-15-1 

 

12 

 

3 

5 

4 

 

20 
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6 

 

15 

 

130  90   70  0   0   0 

  0   0    0 80  120 145 

125  150   0  0   0   65 

 

1  4   63 

1  6   49 

2  4   48 

2  5   41 

3  5   66 

3  8   65 

4  5   52 

4  6   35 

4  7   41 

5  4   52 

5  7   33 

5  8   45 

6  7   55 

6  9   42 

6  10  55 

7  10  73 

7  11  45 

8  7   57 

8  11  51 

8  12  43 

 

12 21  11  20  15  20  14  21  14  11 14  7  

14 20  15  18  14  19  12  16  15  6  12  5  

13 22  11  22  13  21  15  22  11  6  13  5  

14 15  14  16  12  16  11  18  15  9  14  7  

  

100 100 100 100 100 100  

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

 

 

Caso Teste 12-50-1 

 

12 

 

3 

5 

4 

 

20 
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6 

 

50 

 

110  135  95   0    0    0 

  0   0    0  55   85   115 

 55  30    0   0    0   100 

 

1  4   75 

1  6   30 

2  4   95 

2  5   25 

3  5   70 

3  8   50 

4  5   50 

4  6   80 

4  7   30 

5  4   50 

5  7   85 

5  8   35 

6  7   55 

6  9   50 

6  10  80 

7  10  90 

7  11  55 

8  7   70 

8  11  25 

8  12  30 

 

43 20  41  21  49  21  41  20  43  22  49  25  

45 19  45  18  47  16  39  15  45  11  47  19  

49 21  43  22  45  22  49  21  47  19  49  15  

43 18  41  19  37  20  37  22  49  24  39  21  

  

300 300 300 300 300 300  

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

 

 

Caso Teste 12-150-1 

 

12 

 

3 

5 

4 

 

20 
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6 

 

150 

 

150 120  80   0   0   0 

 0   0    0  40  95  50 

85  110   0   0   0  140 

 

1  4   100 

1  6   70 

2  4   55 

2  5   40 

3  5   90 

3  8   55 

4  5   65 

4  6   25 

4  7   30 

5  4   60 

5  7   80 

5  8   20 

6  7   75 

6  9   35 

6  10  65 

7  10  80 

7  11  40 

8  7   80 

8  11  50 

8  12  25 

 

124 21  116  20  124  20  124  21  124  26  132  19  

120 20  128  18  120  19  136  16  116  13  144  17  

112 22  116  22  132  21  128  20  148  18  140  12  

120 15  128  16  116  18  132  19  128  31  148  24  

  

300 300 300 300 300 300  

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

 

 

Caso Teste 12-15-2 

 

12 

 

4 

6 

2 

 

23 
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6 

 

15 

 

 135  40  110  0   0   0 

  0   0    0  90  150 110 

 90   0   40   0  105  0 

  0  60    0  100  0  40 

 

1  5   60 

1  8   45 

2  5   40 

2  6   45 

3  6   35 

3  7   40 

4  7   45 

4  10  35 

5  6   75 

5  8   85 

5  9   25 

6  5   85 

6  7   70 

6  9   95 

7  6   75 

7  9   95 

7  10  75 

8  9   30 

8  11  55 

9  11  90 

9  12  50 

10 9   90 

10 12  45 

 

11 20  12  16  13  18  14  13  11  7   11  5  

14 15  11  22  15  21  11  19  15  10  14  6  

  

100 100 100 100 100 100  

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

 

 

Caso Teste 12-2-50 

 

12 

 

4 

6 

2 
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23 

 

6 

 

50 

 

 45  65  90   0   0   0 

  0   0   0  70  45  135  

 40   0  95   0  65   0 

  0  105  0  100  0  60 

 

1  5   30 

1  8   100 

2  5   75 

2  6   20 

3  6   25 

3  7   40 

4  7   35 

4  10  30 

5  6   80 

5  8   55 

5  9   20 

6  5   50 

6  7   25 

6  9   20 

7  6   100 

7  9   95 

7  10  85 

8  9   60 

8  11  45 

9  11  65 

9  12  70 

10 9   75 

10 12  80 

 

43 3  47  3  39  3  45  3  37  3  45  3  

49 3  41  3  43  3  49  3  45  3  43  3  

  

200 200 200 200 200 200  

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

 

Caso Teste 12-150-2 

 

12 

 

4 

6 

2 

 



158 

 

23 

 

6 

 

150 

 

 45  120 20   0   0   0 

  0   0   0  105 40  15 

 150  0  120  0  60   0 

  0  125  0  110  0  80 

 

1  5   55 

1  8   75 

2  5   35 

2  6   25 

3  6   50 

3  7   65 

4  7   60 

4  10  90 

5  6   50 

5  8   80 

5  9   35 

6  5   100 

6  7   95 

6  9   55 

7  6   40 

7  9   65 

7  10  45 

8  9   80 

8  11  65 

9  11  50 

9  12  95 

10 9   80 

10 12  65 

 

132 11  148  12  124  10  128  9   124  11  112  9  

144 14  124  18  140  20  140  11 136  15  140  18   

  

300 300 300 300 300 300  

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

 

Caso Teste 14-15-2 

 

14 

 

4 

6 

4 
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25 

 

6 

 

15 

 

 130 50  70   0   0   0 

  0   0   0  135 90  60     

 25   0  150  0  125  0 

  0  70   0  65   0  100 

 

1  5   60 

1  8   75 

2  5   50 

2  6   40 

3  6   35 

3  7   45 

4  7   30 

4  10  100 

5  6   25 

5  8   40 

5  9   35 

6  5   90 

6  7   85 

6  9   35 

7  6   85 

7  9   75 

7  10  35 

8  9   55 

8  11  40 

8  12  40 

9  12  75 

9  13  40 

10 9   90 

10 13  65 

10 14  55 

 

11 21  12  20  15  20  14  19  15  18  12  20  

14 20  15  18  14  19  12  18  11   8  13  22  

13 22  11  22  13  21  12  21  14   6  15  11 

14 15  14  16  12  16  15  15  13  14  13  10 

  

100 100 100 100 100 100  

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

 

 

Caso Teste 14-50-2 
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14 

 

4 

6 

4 

 

25 

 

6 

 

50 

 

 135 65  105   0   0   0 

  0   0   0   80  50  135 

 40   0  95   0   65   0 

  0  105  0  100   0  60 

 

1  5   30 

1  8   100 

2  5   75 

2  6   20 

3  6   25 

3  7   40 

4  7   35 

4  10  30 

5  6   80 

5  8   55 

5  9   20 

6  5   50 

6  7   25 

6  9   20 

7  6   100 

7  9   95 

7  10  85 

8  9   60 

8  11  45 

8  12  65 

9  12  85 

9  13  40 

10 9   75 

10 13  80 

10 14  65 

 

43 20  41  21  49  21  41  20  45  19  47  19  

45 19  45  18  47  16  39  15  39  15  39  23  

49 21  43  22  45  22  49  21  47  16  49  14  

43 18  41  19  37  20  37  22  39  13  37  15  

 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200  

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 

200 200 200 200 200 200 
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400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

400 400 400 400 400 400 

 

Caso Teste 14-150-2 

 

14 

 

4 

6 

4 

 

25 

 

6 

 

150 

 

 30  125 15    0   0   0 

  0   0   0   90  105  95 

 45   0  115   0   75   0 

  0  100  0   40    0  65 

 

1  5   40 

1  8   75 

2  5   55 

2  6   30 

3  6   35 

3  7   40 

4  7   35 

4  10  80 

5  6   50 

5  8   45 

5  9   25 

6  5   50 

6  7   45 

6  9   20 

7  6   85 

7  9   95 

7  10  55 

8  9   60 

8  11  40 

8  12  55 

9  12  85 

9  13  40 

10 9   75 

10 13  80 

10 14  65 

 

144 27  144  25  132  16  136  22  128  10  128  16  

140 29  112  24  136  12  132  18  148  15  124  14  

128 11  132  16  124  10  112   7  144  15  140  17 

112 16  148  15  112  11  128  15  116  20  116  10 
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300 300 300 300 300 300  

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

300 300 300 300 300 300 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 500 

 

 

 

 

 

Caso Teste 15-15-2 

 

15 

 

5 

5 

5 

 

24 

 

6 

 

15 

 

 65 100 110   0   0   0 

  0  40  80  30  15   0 

  0   0  95 110  60 100 

  0   0   0 120 100  45 

125 115   0   0   0  85 

 

1  6   75 

1  7  100 

2  7   50 

2  8   25 

3  8   50 

3  9   40 

4  9   25 

4 10   70 

5 10   95 

6  7   60 

6 11   30 

6 12   25 

7  6   90 

7 11   45 

7 12   60 

7 13   60 

8  9   20 

8 12   75 

8 13  100 
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8 14   30 

9  8   75 

9 14   65 

10 14   90 

10 15   20 

 

14   9 13  17 12  11 11  24 12  10 14   8

  

12  17 13  11 13  17 14  17 11  18 15   6

  

11  20 13  23 15  15 15  13 11  11 15   9

  

12  14 15   5 12  14 12  15 15  14 12  14

  

12  12 11   6 11  11 11   5 15   9 15  12

  

 

450  150  500  200  200  200 

150  350  350  150  300  200 

250  500  300  500  450  200 

250  200  350  300  300  500 

350  300  150  500  250  400 

500  200  450  450  250  500 

150  300  300  350  350  500 

450  500  450  200  450  400 

300  200  500  500  400  250 

500  250  400  150  200  150 

 

 

Caso Teste 15-50-2 

 

15 

 

5 

5 

5 

 

24 

 

6 

 

50 

 

 45  55 115   0   0   0 

  0  80  15 145 145   0 

  0   0  85 120  25 120 

  0   0   0  40 100  85 

 40 100   0   0   0 115 

 

1  6   75 

1  7   45 

2  7   40 

2  8   75 

3  8  100 

3  9   85 
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4  9   30 

4 10   65 

5 10   25 

6  7   70 

6 11   25 

6 12   60 

7  6   25 

7 11   65 

7 12   80 

7 13   50 

8  9   40 

8 12   35 

8 13   50 

8 14   40 

9  8   30 

9 14   95 

10 14   20 

10 15   40 

 

39   7 39  19 43  10 37   8 39  19 49  19

  

49   5 39  11 43  12 45   7 41   6 41  23

  

41   7 47  14 45   8 49   5 49  19 41   8

  

37   7 43  11 39   9 41   6 47   6 45  15

  

39   6 41   8 39  12 39   8 41  14 49   5

  

 

150  150  500  500  150  150 

200  350  200  350  150  350 

450  300  500  500  200  350 

350  300  400  450  450  250 

150  400  350  400  150  350 

350  150  400  300  500  400 

300  200  250  400  450  300 

200  400  450  200  350  150 

450  150  300  350  450  250 

450  500  500  300  350  150 

 

 

Caso Teste 15-150-2 

 

15 

 

5 

5 

5 

 

24 

 

6 

 

150 
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 80  45  55   0   0   0 

  0  25  85  95 120   0 

  0   0 135 145 105  20 

  0   0   0  95  40  20 

145 145   0   0   0  40 

 

1  6   70 

1  7   70 

2  7   75 

2  8   90 

3  8   70 

3  9   95 

4  9   85 

4 10   55 

5 10   60 

6  7   95 

6 11  100 

6 12   40 

7  6   60 

7 11   20 

7 12   85 

7 13   75 

8  9   50 

8 12   90 

8 13   35 

8 14   95 

9  8   70 

9 14   25 

10 14   95 

10 15   40 

 

128   9 120  16 124  14 148  11 112   5 136   8

  

136  29 128   6 112  18 112  16 132   5 128   8

  

148  14 112  15 124   7 120   9 140   8 116   7

  

148   8 116   8 112   5 148  17 148   7 120   6

  

116  29 112  13 112  21 112  13 148   5 116   5

  

 

250  300  300  150  200  500 

200  250  500  250  350  500 

300  250  500  150  250  250 

250  200  350  400  250  250 

400  500  250  450  450  300 

500  200  450  300  200  150 

300  250  250  250  400  450 

200  150  200  150  200  300 

300  350  400  150  200  500 

250  500  500  400  400  400 
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Caso Teste 18-15-5 

 
18 

 

6 

6 

6 

 

27 

 

6 

 

15 

 

130  20 105   0   0   0 

  0  30  90  15   0   0 

  0   0 120  70  20   0 

  0   0   0  55  45  35 

135   0  55   0  50   0 

  0  45   0  70   0  30 

 

1  7  100 

1  8   80 

2  8   75 

2  9   35 

3  9   60 

3 10   80 

4 10   45 

4 11   55 

5 11   20 

5 12   95 

6 12  100 

7  8   85 

7 13   25 

8  7   85 

8  9   90 

8 14   80 

9  8   95 

9 10   50 

9 15   85 

10  9   75 

10 11   85 

10 16   90 

11 10  100 

11 12   20 

11 17  100 

12 11   90 

12 18   45 

 

11   9 12   7 13   5 12   5 14   8 12   5

  

13  19 13   5 11   7 12   7 15   8 14   5
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15  15 14   6 13   9 11  11 14   7 13   5

  

13   7 11   7 13   6 11   8 14   8 13   5

  

11  20 15   7 15   9 13   8 11   7 14   5

  

11  15 11   7 12   9 15   9 13   8 12   5

  

 

500  300  300  450  250  150 

200  150  200  500  500  150 

400  300  400  300  350  450 

150  200  500  500  250  400 

250  500  400  250  300  400 

350  300  200  500  200  300 

150  300  350  250  250  350 

300  150  500  150  350  350 

450  400  400  400  350  150 

300  500  500  150  200  300 

400  450  500  500  450  150 

250  450  350  450  200  500 

 

 

Caso Teste 18-50-5 

 

18 

 

6 

6 

6 

 

27 

 

6 

 

50 

 

110 120  45   0   0   0 

  0  70  25 130   0   0 

  0   0  40  60 105   0 

  0   0   0  25  65  25 

135   0  95   0  30   0 

  0  30   0  35   0  25 

 

1  7   95 

1  8   75 

2  8   80 

2  9   40 

3  9   60 

3 10   40 

4 10   80 

4 11   30 

5 11   35 

5 12   45 

6 12   90 
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7  8   20 

7 13   45 

8  7   65 

8  9   80 

8 14   65 

9  8  100 

9 10   90 

9 15   50 

10  9   30 

10 11   30 

10 16   20 

11 10   40 

11 12   60 

11 17   30 

12 11   30 

12 18   25 

 

39   9 41   5 49   6 43   5 41   5 43   5

  

43  15 45   5 49  14 43   5 39   5 37   5

  

49  10 47   5 43  15 39   5 39   5 49   5

  

45   6 43   5 45   5 45   5 43   5 37   5

  

43  13 43   5 41  12 37   5 49   5 39   5

  

47  12 39   5 37  15 37   5 43   5 47   5

  

 

200  400  300  250  200  400 

250  400  200  450  200  500 

150  400  500  200  400  450 

250  150  400  450  250  400 

450  300  450  300  500  300 

250  200  150  400  300  250 

250  400  500  350  300  200 

350  350  450  350  450  300 

300  200  350  150  500  450 

450  400  250  350  200  250 

500  300  300  500  200  450 

250  350  350  250  150  150 

 

Caso Teste 18-150-5 

 

18 

 

6 

6 

6 

 

27 

 

6 
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150 

 

 75  35  55   0   0   0 

  0  15  25  75   0   0 

  0   0  15  35  55   0 

  0   0   0  30  35 145 

 70   0  30   0 135   0 

  0  70   0  95   0  15 

 

1  7   75 

1  8   60 

2  8   95 

2  9   50 

3  9   70 

3 10   95 

4 10   70 

4 11   60 

5 11  100 

5 12   75 

6 12   70 

7  8   95 

7 13   45 

8  7   25 

8  9   20 

8 14   70 

9  8   25 

9 10   30 

9 15   25 

10  9   25 

10 11   45 

10 16   50 

11 10   35 

11 12   60 

11 17   45 

12 11   75 

12 18   70 

 

112   6 120   6 136   5 116   6 112  10 144   4

  

128   5 148   8 132   5 128  15 116  15 140   5

  

144   8 148  11 136   5 124  10 140  16 128   4

  

140   8 140   9 124   5 140  11 148  20 136   4

  

140   8 112   5 136   5 124  13 140  13 136   5

  

144   7 112   5 136   5 148   9 112  11 116   4

  

 

300  250  500  250  250  400 

500  400  300  150  450  250 

400  400  350  200  300  450 

450  450  400  450  450  200 

300  200  200  450  200  500 

500  350  200  450  450  300 
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300  450  200  450  450  150 

150  300  400  400  400  150 

350  300  450  200  200  350 

300  400  450  400  300  150 

350  250  350  450  200  300 

250  350  200  300  300  150 

 

Caso Teste 21-15-3 

 

21 

 

6 

7 

8 

 

31 

 

6 

 

15 

 

100 140  75   0   0   0 

  0  65  20  30   0   0 

  0   0  65 150 115   0 

  0   0   0 135 125  35 

 80   0  70   0  40   0 

  0 105   0  15   0 125 

 

1  7   80 

1  8   80 

2  8   40 

2  9   85 

3  9   50 

3 10   80 

4 10   35 

4 11   55 

5 11   40 

5 12   45 

6 12   95 

6 13   60 

7  8  100 

7 15   60 

8  7   50 

8 14   55 

8 16   95 

9 10   60 

9 15   65 

9 17   40 

10  9   55 

10 16   40 

10 18   30 

11 12   40 

11 17   55 

11 19   70 

12 11   75 
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12 18   70 

12 20   40 

13 19   75 

13 21   55 

 

13   5 15  11 13   8 12   5 12   5 12   6

  

14   6 14  10 11   6 14   5 13   5 15  14

  

13  10 14   9 11   8 14   5 14   5 12  11

  

14   6 15  10 14   5 12   5 14   5 14   6

  

12  10 13   9 12   8 15   5 14   5 14  10

  

13  10 13   9 11   6 13   3 13   5 15   9

  

13   5 13   6 12   6 11   5 14   5 14  11

  

15   5 15  10 11   7 14   4 11   5 11   6

  

 

200  150  350  500  350  150 

450  400  350  500  200  500 

250  250  150  500  150  400 

400  150  350  200  150  250 

250  400  450  150  450  150 

200  500  150  450  500  400 

450  400  250  300  350  300 

250  450  450  300  450  450 

200  350  500  450  400  150 

150  150  400  500  200  350 

500  250  300  150  150  250 

400  500  500  500  300  350 

300  400  300  200  200  250 

150  300  450  500  200  350 

500  250  350  400  250  450 

 

 

Caso Teste 21-50-3 

 

21 

 

6 

7 

8 

 

31 

 

6 

 

50 

 

 85  95  85   0   0   0 

  0 105  25 140   0   0 
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  0   0 120 140 125   0 

  0   0   0 105 145  95 

 85   0 110   0  20   0 

  0  90   0 115   0  50 

 

1  7   30 

1  8   75 

2  8   45 

2  9   90 

3  9   50 

3 10   40 

4 10   30 

4 11   30 

5 11   55 

5 12   80 

6 12   40 

6 13   80 

7  8   35 

7 15   85 

8  7   45 

8 14   75 

8 16   55 

9 10   50 

9 15   70 

9 17   35 

10  9   40 

10 16   55 

10 18   90 

11 12   40 

11 17   20 

11 19   50 

12 11   95 

12 18   25 

12 20   95 

13 19   75 

13 21   50 

 

41   5 49  10 37  11 47   6 47   5 39   5

  

49   5 47   8 49   8 45   8 47   5 41   5

  

49  10 49   7 49  12 49   8 37   5 37   6

  

49   5 43  11 37  12 49  11 37   4 41   6

  

49  10 37  11 41  12 45  10 47   5 37   6

  

49  10 39  11 47  13 49   6 37   4 43   5

  

37   5 37   7 49   6 37   8 39   4 47   5

  

47   8 47   7 49  10 41  13 47   4 47   6

  

 

300  450  400  200  450  200 

400  500  200  500  150  250 
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500  300  300  500  350  400 

400  200  300  150  150  150 

150  450  300  450  350  150 

400  150  450  250  200  400 

350  450  400  400  450  400 

150  450  150  350  400  400 

250  250  450  450  300  500 

450  300  400  250  250  250 

250  500  250  200  250  300 

450  450  250  350  350  150 

200  400  450  250  250  350 

500  350  500  450  250  250 

400  200  450  300  350  150 

 

 

Caso Teste 21-150-3 

 
21 

 

6 

7 

8 

 

31 

 

6 

 

150 

 

 50  80  25   0   0   0 

  0  50  25  20   0   0 

  0   0 100  50 150   0 

  0   0   0  40 115  80 

 90   0 115   0 130   0 

  0  60   0  40   0 110 

 

1  7   55 

1  8   20 

2  8   20 

2  9   60 

3  9   60 

3 10   95 

4 10   65 

4 11   60 

5 11   80 

5 12   70 

6 12   25 

6 13   75 

7  8   80 

7 15   45 

8  7   30 

8 14   85 

8 16   70 

9 10   40 
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9 15   90 

9 17   35 

10  9   60 

10 16   90 

10 18   55 

11 12   40 

11 17   45 

11 19  100 

12 11   20 

12 18   30 

12 20   45 

13 19   35 

13 21   90 

 

120  10 120   7 140  12 120   5 128  11 120   7

  

136   6 148   6 136   7 132   5 136   6 124  13

  

148  11 112   6 132   7 112   5 140  14 132   7

  

116   8 116   7 116  11 144   5 136  14 112  12

  

140   7 128   6 132   8 124   5 116  10 140   8

  

124  10 132   7 112   6 136   5 148   8 148  12

  

116   5 144   7 140  13 116   5 132  10 144   9

  

124   5 132   5 136  10 120   5 112  16 112  13

  

 

150  150  400  300  500  350 

250  150  400  200  500  300 

500  500  350  250  350  150 

200  400  300  250  250  500 

500  350  200  500  400  200 

150  450  200  450  200  200 

250  300  200  500  400  200 

300  350  200  150  500  400 

200  150  300  350  300  400 

350  300  250  450  300  500 

500  300  400  150  200  450 

250  350  250  300  300  500 

400  500  350  450  500  300 

350  200  350  500  400  500 

350  250  300  500  150  450 

 

 

Caso Teste 25-15-4 

 

25 

 

8 

8 

9 
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39 

 

6 

 

15 

 

 55 105  90 145   0   0 

  0  85 145  55 135   0 

  0   0  40  90 140 135 

 90   0  25   0  30   0 

  0  20   0  50   0  45 

105 140 145   0   0   0 

  0   0   0 115  75  25 

 65 140  50 140 140  20 

 

1  9  100 

1 10   35 

2 10   80 

2 11   60 

3 11   30 

3 12   35 

4 12   55 

4 13   55 

5 13   25 

5 14   70 

6 14   20 

6 15  100 

7 15   60 

7 16   65 

8 16   25 

9 10   70 

9 17   65 

9 18   45 

10  9   90 

10 18   40 

10 19   40 

11 12   85 

11 19  100 

11 20   80 

12 11   95 

12 20   50 

12 21   70 

13 14   35 

13 21   40 

13 22   65 

14 13   40 

14 22   35 

14 23   80 

15 16  100 

15 23   80 

15 24   95 

16 15   35 

16 24   30 

16 25   50 
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15   5 12   9 15   5 15   8 14  10 14   4

  

14   7 14  13 11   5 14   7 14   9 14   4

  

15   6 13   9 13   5 13  14 12   8 14   4

  

15   5 14  11 12   5 13  10 12   5 13   5

  

13   6 14   8 12   5 15   9 14   8 13   5

  

11   6 14  14 13   5 13   8 15  10 11   5

  

14   6 12  13 15   5 12  15 12   9 14   5

  

13   6 15  10 14   5 14   8 11  14 11   5

  

14   7 12  12 15   5 15   9 11  11 13   5

  

 

200  250  450  350  350  500 

200  200  300  400  150  400 

300  300  250  250  400  400 

300  250  250  200  350  500 

150  150  500  400  200  250 

250  300  400  150  500  250 

500  200  300  250  500  350 

150  300  150  250  400  400 

500  200  150  250  250  400 

250  300  400  250  200  500 

350  300  300  250  300  250 

350  300  350  150  450  350 

350  450  500  350  200  350 

250  200  450  250  300  150 

150  400  350  400  150  400 

400  350  200  150  500  400 

300  300  150  150  300  500 

 

 
Caso Teste 25-50-4 

 

25 

 

8 

8 

9 

 

39 

 

6 

 

50 

 

110  60  25 115   0   0 

  0  15  45  45  55   0 
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  0   0  50 125  20  55 

 20   0 130   0 150   0 

  0  75   0  15   0  40 

 25  60  90   0   0   0 

  0   0   0 125  85 105 

 60 100 140 130  55  50 

 

1  9   35 

1 10  100 

2 10   70 

2 11   40 

3 11   80 

3 12   70 

4 12   60 

4 13  100 

5 13   95 

5 14   85 

6 14   85 

6 15  100 

7 15   25 

7 16   85 

8 16   90 

9 10   25 

9 17   40 

9 18   90 

10  9   45 

10 18   45 

10 19   30 

11 12   90 

11 19   25 

11 20   75 

12 11   60 

12 20   55 

12 21   45 

13 14   55 

13 21   40 

13 22   70 

14 13   75 

14 22   60 

14 23   70 

15 16   45 

15 23   80 

15 24   45 

16 15  100 

16 24   40 

16 25   40 

 

37   6 47   5 49   7 41  11 43   5 43   5

  

43   6 41   8 37  15 41  11 39   5 47   5

  

41   6 39   8 47   8 39   9 43   6 37   5

  

47   5 43   7 49   7 49  14 43   5 41   5
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37   6 47  10 47   8 39  11 39   5 43   5

  

47   6 49  10 47   8 45   5 41   6 47   5

  

37   5 47  10 37  12 39   7 49   5 41   5

  

45   6 49   8 49  13 47  10 39   6 37   5

  

45   6 43  10 49   5 43   7 37   5 47   5

  

 

150  350  500  200  350  500 

350  250  350  200  250  250 

150  450  150  450  150  450 

500  150  300  400  350  350 

400  450  150  450  450  300 

400  500  500  350  200  350 

350  400  450  200  500  200 

350  500  150  350  450  150 

250  450  200  450  350  450 

250  200  350  250  150  300 

400  400  300  400  250  350 

200  450  250  150  150  200 

250  350  200  250  150  150 

300  300  450  400  250  250 

300  350  350  500  500  350 

300  350  250  500  250  400 

300  300  300  450  350  350 

 

 

Caso Teste 25-150-4 

 

25 

 

8 

8 

9 

 

39 

 

6 

 

150 

 

145  45 105  60   0   0 

  0  90  65  20 105   0 

  0   0  75  60  60 105 

 25   0  70   0  50   0 

  0  45   0  75   0 105 

135 110 115   0   0   0 

  0   0   0  75 100  60 

115  15  45  45  95  45 

 

1  9   35 

1 10   65 
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2 10   55 

2 11   95 

3 11   95 

3 12  100 

4 12   40 

4 13  100 

5 13   70 

5 14   80 

6 14   45 

6 15  100 

7 15   50 

7 16   55 

8 16   50 

9 10   70 

9 17   75 

9 18   90 

10  9   40 

10 18   65 

10 19   65 

11 12   20 

11 19  100 

11 20   30 

12 11   45 

12 20   80 

12 21   35 

13 14   65 

13 21  100 

13 22   85 

14 13   85 

14 22   30 

14 23   45 

15 16   35 

15 23   20 

15 24   35 

16 15   35 

16 24   45 

16 25   30 

 

112  11 144   4 148   5 112   5 116   8 112   5

  

124  10 144   5 140   5 120   5 144   9 144   5

  

120   6 128   3 120   5 124   5 112   6 136   5

  

128  12 132   4 148   5 120   5 136   6 148   5

  

120   8 116   5 116   5 120   5 148   7 140   5

  

120   6 128   5 120   5 124   5 136   9 124   5

  

128  10 148   4 140   5 136   5 112   5 116   5

  

140   6 128   4 116   5 148   5 124   7 140   5

  

124  10 124   5 112   5 136   5 124   7 136   5
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150  300  250  150  300  150 

200  350  450  400  150  350 

450  250  300  200  400  450 

500  250  200  150  400  200 

150  300  500  350  400  350 

200  450  150  350  500  350 

350  150  150  250  450  200 

500  350  350  300  400  200 

200  400  350  250  450  200 

350  500  350  300  350  250 

150  450  150  150  250  500 

350  450  150  400  150  450 

450  150  300  300  300  200 

350  350  450  150  500  400 

250  350  350  500  500  150 

200  150  450  250  150  200 

250  350  500  250  250  150 

 

 
Caso Teste 30-15-9 

 
30 

 

10 

10 

10 

 

48 

 

6 

 

15 

 

 30 150 130   0   0   0 

  0 110  85  85   0   0 

  0   0 140 145  65   0 

  0   0   0  25  15  65 

  0  35   0 110   0  90 

145   0 135   0  70   0 

 70  70   0  20   0   0 

  0   0 125   0 135 100 

 55  75  15   0   0   0 

  0   0   0 125  60  55 

 

1 11   85 

1 12   55 

2 11   40 

2 13   70 

3 12   30 

3 14   85 

4 13   30 

4 15   20 
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5 14   80 

5 16   60 

6 15   30 

6 17   80 

7 16   95 

7 18   45 

8 17   55 

8 19   55 

9 18   40 

9 20   45 

10 19   90 

10 20   75 

11 12   80 

11 21   95 

12 11   60 

12 13   65 

12 22   65 

13 12   85 

13 14  100 

13 23   65 

14 13   70 

14 16   45 

14 24   90 

15 14   55 

15 16   85 

15 25   30 

16 15   20 

16 17  100 

16 26   95 

17 16   35 

17 18  100 

17 27   70 

18 17   80 

18 19   30 

18 28   50 

19 18   75 

19 20   60 

19 29   85 

20 19   25 

20 30   80 

 

15   5 15   6 15   3 13   8 12   6 12   5

  

15   5 13   7 15   3 15   8 13   5 15   5

  

15   5 11   6 13   3 15  11 12   6 13   5

  

11   5 11   7 11   4 11   8 12   6 15   5

  

11   5 12   7 12   4 11   5 13   5 15   5

  

11   5 14   7 12   5 13   6 12   5 15   5

  

11   5 11   7 13   4 13  12 14   6 11   5
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14   5 11   5 13   5 12  12 14   5 15   5

  

12   5 13   6 11   4 14   7 12   5 13   5

  

14   5 13   7 14   5 12   9 15   5 13   5

  

 

250  250  500  400  150  500 

350  200  250  500  400  400 

500  500  300  150  200  200 

350  150  450  350  300  200 

200  150  300  300  500  400 

150  200  500  500  500  150 

500  300  200  200  300  450 

500  300  450  250  350  150 

350  150  150  250  400  350 

350  450  350  500  250  350 

350  250  400  350  200  350 

350  200  150  400  250  300 

300  200  450  200  350  250 

250  150  300  250  300  150 

500  500  450  300  450  150 

150  300  300  400  500  350 

200  350  400  250  200  150 

400  400  250  350  500  450 

500  200  450  250  350  200 

300  300  150  250  500  500 

 

 

Caso Teste 30-50-9 

 

30 

 

10 

10 

10 

 

48 

 

6 

 

50 

 

 80 110  65   0   0   0 

  0 150  15 130   0   0 

  0   0  60  65  75   0 

  0   0   0 135 105  55 

  0 110   0  80   0  70 

 65   0  25   0 135   0 

125 130   0  30   0   0 

  0   0 135   0  70 105 

 50  30  35   0   0   0 

  0   0   0  45  45  15 

 

1 11   25 
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1 12   80 

2 11   75 

2 13   55 

3 12   80 

3 14   75 

4 13   40 

4 15   20 

5 14   25 

5 16   80 

6 15   95 

6 17   80 

7 16   20 

7 18   70 

8 17   35 

8 19   55 

9 18  100 

9 20   40 

10 19   50 

10 20   85 

11 12   30 

11 21   60 

12 11   75 

12 13   65 

12 22   30 

13 12  100 

13 14   75 

13 23   45 

14 13   35 

14 16   95 

14 24   45 

15 14   40 

15 16   70 

15 25   20 

16 15   75 

16 17   50 

16 26   80 

17 16  100 

17 18   55 

17 27   85 

18 17   80 

18 19   45 

18 28   60 

19 18   80 

19 20  100 

19 29   80 

20 19   35 

20 30  100 

 

43   5 37   5 43   5 39   5 41   5 45   4

  

49   5 49   5 45   5 45   5 45   5 41   4

  

49   5 49   5 39   5 45   5 45   5 49   3

  

43   5 43   5 45   5 37   5 37   5 43   3

  



184 

 

37   5 39   5 45   5 47   5 43   5 39   3

  

45   5 45   5 47   5 43   5 45   5 37   3

  

39   5 49   5 37   5 49   5 43   5 49   5

  

45   5 45   5 41   5 37   5 49   5 39   4

  

37   5 49   5 45   5 37   5 37   5 37   3

  

41   5 41   5 37   5 37   5 49   5 49   3

  

 

250  400  500  250  350  350 

350  250  400  250  200  300 

500  200  350  450  250  300 

500  300  450  500  450  400 

150  150  450  500  500  350 

450  200  200  450  350  450 

300  150  200  200  250  250 

400  250  350  200  200  500 

350  150  300  300  150  200 

150  200  200  450  200  200 

300  150  300  350  450  500 

300  250  150  350  300  250 

500  150  400  300  250  450 

250  450  500  450  250  150 

500  300  200  200  200  250 

300  400  300  450  250  200 

450  400  350  450  250  150 

200  250  150  450  400  250 

350  150  200  350  450  300 

350  450  450  450  150  150 

 

 

Caso Teste 30-150-9 

 

30 

 

10 

10 

10 

 

48 

 

6 

 

150 

 

115  25  75   0   0   0 

  0  95  20  80   0   0 

  0   0  35 115 100   0 

  0   0   0  70  75  35 

  0 115   0  15   0  35 

105   0  90   0  55   0 



185 

 

 30  40   0  55   0   0 

  0   0  15   0  80  55 

105  15  75   0   0   0 

  0   0   0  30  15 140 

 

1 11   20 

1 12   80 

2 11   20 

2 13   60 

3 12   45 

3 14   20 

4 13  100 

4 15   60 

5 14   80 

5 16   65 

6 15   95 

6 17   35 

7 16   80 

7 18   75 

8 17   35 

8 19   95 

9 18   45 

9 20   80 

10 19   40 

10 20   50 

11 12  100 

11 21   65 

12 11   55 

12 13   55 

12 22   90 

13 12   25 

13 14   55 

13 23   45 

14 13   35 

14 16   55 

14 24   40 

15 14   35 

15 16   35 

15 25   40 

16 15   80 

16 17   65 

16 26   45 

17 16   75 

17 18   20 

17 27   20 

18 17   40 

18 19  100 

18 28   40 

19 18   20 

19 20   70 

19 29   55 

20 19  100 

20 30   95 

 

120   6 116   5 140   7 136   5 112   3 112  14

  



186 

 

120   7 136   5 148   6 144   5 124   4 148  13

  

116   6 148   3 148   6 140   5 116   5 144  14

  

132  10 140   4 132   6 116   5 148   3 120  13

  

112  10 132   5 148   6 136   5 128   5 136  10

  

124   7 132   4 128   6 128   5 148   3 132   6

  

144   8 124   3 132   7 140   5 136   4 148   8

  

144   8 136   4 116   5 140   5 140   4 112   7

  

140   6 116   4 136   7 120   5 128   4 124  10

  

116  10 132   5 128   7 128   5 112   5 132   6

  

 

200  300  250  400  250  350 

400  300  250  200  350  150 

450  250  200  250  450  450 

400  450  500  400  250  400 

200  400  200  250  400  250 

500  500  450  200  350  150 

450  200  350  200  300  150 

200  200  300  250  350  250 

200  200  150  150  500  300 

450  150  150  500  300  450 

250  300  400  150  400  250 

200  300  350  400  350  500 

450  400  200  250  150  450 

350  200  500  400  250  500 

150  150  500  200  150  300 

150  250  450  450  250  300 

150  300  500  350  200  300 

350  500  200  400  200  250 

350  450  350  300  300  450 

300  350  500  300  400  500 

 

 

 

 

 


