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Resumo: Dentre as atividades de grande importância executadas na indústria petrolífera está a 
tarefa de intervir em poços de petróleo a fim de que melhorem a sua produção. Essas intervenções 
são realizadas por unidades móveis denominadas sondas de produção. O custo das sondas é 
elevado o que a torna um recurso restrito gerando uma perda considerável com a não produção dos 
poços que estão aguardando a realização da intervenção solicitada. O presente trabalho apresenta 
uma estratégia de resolução para o problema de alocação de sondas aos poços usando a heurística 
GRASP, visando estabelecer uma melhoria na perda de vazão dos poços através da obtenção de um 
itinerário otimizado para os atendimentos efetuados pelas Sondas de Produção Terrestre. Ao final da 
implementação  foram executados testes e comparativos com outros trabalhos encontrados na 
literatura, cujos resultados obtidos foram satisfatórios,  indicando um bom desempenho do algoritmo.  
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INTRODUÇÃO 
 
De acordo com Aloise et al. (2002) o problema 
de otimização da alocação de sondas de 
produção consiste em encontrar a melhor 
seqüência de atendimento para as sondas 
disponíveis, visando minimizar o tempo de 
atendimento das solicitações e maximizar a 
produção média diária da bacia petrolífera, o 
que implica em minimizar a perda de vazão 
pela espera no atendimento da intervenção 
solicitada. A decisão de qual sonda alocar a 
uma determinada solicitação de serviço 
depende de fatores como: potencial produtivo 
do poço, localização geográfica da sonda em 
relação ao poço, tempo de intervenção no 
poço, questões de risco ambiental e 
segurança e limitação técnica das sondas em 
relação ao tipo de intervenção visto que a frota 
de sondas pode não ser homogênea. Esse 
problema pode ser visto como um caso 
especial do clássico problema dos k-servos 
sendo portanto classificado como um 
problema NP-Árduo. 
Neste trabalho será adotada a modelagem 
matemática proposta por Costa (2005) para o 
problema em questão, onde desconsidera-se  
o tempo de deslocamento da sonda entre os 
poços e assume-se que as sondas são 
homogêneas, ou seja, realizam as mesmas 
atividades com o mesmo desempenho. Os 
tempos de deslocamentos foram 
desconsiderados dado que na região de um 

campo de produção de petróleo o 
deslocamento entre poços não é, em geral, 
um tempo significativo perto do tempo dos 
trabalhos nos poços 
De acordo com Resende & Ribeiro (2002), o 
Greedy Randomized Adaptive Search 
Procedures (GRASP) sigla para: 
“Procedimentos de Busca Adaptativos 
Aleatórios e Gulosos” é uma meta-heurística 
iterativa para problemas de otimização 
combinatória, na qual cada iteração consiste 
basicamente em duas etapas, sendo a 
primeira de construção e a segunda de busca-
local. Enquanto que na construção, o GRASP 
gera uma solução viável, na busca-local ele 
procura no entorno dessa solução viável, uma 
solução melhor, ou seja, o ótimo local. A 
melhor solução é mantida, sendo este 
processo repetido várias vezes. E, ao final, a 
melhor solução encontrada em todo o 
processo é considerada como resultado. Com 
intuito de refinar as soluções encontradas 
durante a Etapa Construtiva foi construída 
uma sub-rotina denominada cruzamento 
descrita em Douro & Lorenzoni (2009). O 
cruzamento é um operador genético, no qual 
escolhe-se duas soluções, que serão 
chamadas de “pais”, e aleatoriamente 
seleciona-se um poço,(de cada solução) na 
sequência, troca-se os poços de lugar, 
gerando, então, duas novas soluções, as 
quais serão chamadas de “filhos”, e quando 
ocorre de uma solução “filho” ser melhor do 
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que a solução geradora,  ela passa a ser uma 
das soluções “pais”. Com a inclusão desta 
sub-rotina o algoritmo implementado passa a 
ser denominado Grasp Híbrido. 
   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os algoritmos desenvolvidos neste trabalho 
foram implementados em Linguagem C, 
utilizando o compilador gratuito DEV-C++ 
versão 4.9.9.2 e executados em um notebook 
com processador de 1,8Ghz com 2Gb de 
RAM.Os experimentos foram realizados com a 
massa de dados gerada e disponibilizada por 
Costa (2005). Essa massa de dados possui 
instâncias com 25, 50, 75, 100 e 125 poços e 
com 1, 2, 4, 6, 8 e 10 sondas, sendo que para 
cada grupo de poços foram gerados 10 
conjuntos (A até J) totalizando 300 instâncias. 
Para efeito de comparação analisamos 
apenas os resultados dos conjuntos A, para 2, 
4, 6, 8 e 10 sondas assim como em Costa 
(2005). Após a calibração do algoritmo, 
obteve-se α  = 0,01, Função gulosa = a perda 
de vazão e Número Máximo de Iterações = 
10500. 
Os resultados obtidos com o GRASP Híbrido e 
com o GRASP de Costa foram comparados 
com os resultados obtidos por duas 
heurísticas implementadas por Costa (2005), 
sendo estas a Heurística de Máxima 
Prioridade Tricritério (HMPT) e a Heurística de 
Montagem Dinâmica (HMD). O desvio é 
calculado, neste trabalho, em relação ao 
melhor resultado obtido entre as heurísticas.  

De acordo com os resultados obtidos observa-
se que o GRASP Híbrido obteve melhores 
resultados que as heurísticas, HMD e HMPT, 
em 16 instâncias das 24 instâncias testatas e  
encontrou melhores resultados que o GRASP 
de Costa para todas as instâncias. 

CONCLUSÃO 
 
Este trabalho mostrou a eficiência do uso da 
meta-heurística GRASP em conjunto com uma 
técnica de Cruzamento. A adição da técnica 
de Cruzamento à busca local (GRASP 
Híbrido), melhorou a qualidade das soluções 
geradas de forma significativa em relação ao 
GRASP proposto por Costa (2005). Outro 
ponto observado, é que diferentemente do 
GRASP de Costa o GRASP Híbrido não piora 
a qualidade de suas soluções com o aumento 
do número de poços ou de sondas. O tempo 
computacional foi um fator crítico, visto que 
adicionar componentes a algoritmo sempre irá 
aumentar seu tempo de execução. Por este 
motivo deve se estudar o número máximo de 

iterações e cruzamentos para encontrar um 
ponto de equilíbrio entre tempo computacional 
e qualidade de soluções. 
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