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Resumo - Este trabalho propõe uma resolução para o problema de otimização do itinerário de sondas de 

produção terrestre (POI-SPT) por meio do desenvolvimento de um algoritmo evolucionário baseado na 

heurística algoritmo genético, que utiliza os princípios da evolução biológica, conforme modelo proposto por 

Charles Darwin, para resolver problemas de otimização combinatória. Esta heurística é aplicada em conjunto 

com métodos de busca local. A qualidade do algoritmo desenvolvido é comparada aos resultados obtidos quando 

da utilização das instâncias artificiais do trabalho de Costa (2005).  
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Abstract - This work proposes a resolution for the problem of the itinerary of onshore production probes by 

means of the development of an evolutionary algorithm based on the genetic algorithm heuristic, which uses the 

principles of the biological evolution, according to the model proposed by Charles Darwin, to solve 

combinatorial optimization problems. This heuristic is applied together with local search methods. The quality of 

the algorithm developed is compared to the results obtained when using the artificial instances of Costa’s work. 
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INTRODUÇÃO 
 

Entre as atividades tratadas pela indústria petrolífera estão as intervenções em poços de 

petróleo, denominadas workover, que são solicitadas periodicamente e realizadas por 

unidades móveis denominadas sondas de produção terrestre (SPT) a fim de manter o bom 

funcionamento dos poços. As sondas são responsáveis pela realização de operações de 

restauração, estimulação, avaliação, limpeza e completação [1]. Faz-se necessário estabelecer 

um itinerário para as SPT de forma que o atendimento aos poços requisitantes de serviços seja 

efetuado, com perda de vazão mínima, devido ao fato de as sondas serem um recurso de custo 

bastante elevado e, portanto, restrito, gerando uma perda considerável com a não produção 

dos poços que estão aguardando a realização da intervenção solicitada. 

O problema de otimização da alocação de sondas de produção terrestre pode ser visto 

como um problema de escalonamento com restrições de recursos, já que consiste em 

encontrar a melhor seqüência de atendimento para as sondas disponíveis, visando minimizar a 

perda de vazão pela espera no atendimento da intervenção solicitada [2]. 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 



 

Uma vez que, renunciam a garantia da solução ótima para ganhar em velocidade, os 

algoritmos heurísticos possibilitam a resolução de problemas de maior porte em tempos 

aceitáveis. Devido ao elevado esforço computacional e custo dos métodos exatos, a busca por 

alternativas economicamente mais viáveis tem crescido e uma grande variedade de heurísticas 

com boa eficiência tem surgido. Os algoritmos heurísticos ou aproximativos são algoritmos 

que podem encontrar soluções próximas à ótima em um tempo de processamento razoável.  

A concentração de esforços no desenvolvimento de abordagens heurísticas redundou na 

criação de novas estratégias para guiar a solução aproximativa que acabaram denominadas 

metaheurísticas. A literatura ainda distingue duas abordagens para a construção de algoritmos 

aproximativos: os métodos construtivos e os métodos de busca local [3]. O foco principal 

desse projeto é o desenvolvimento de algoritmos que se enquadram na categoria dos métodos 

de busca local, mais especificamente, os algoritmos evolucionários. 

 

METODOLOGIA 

  

O modelo matemático adotado no trabalho foi o proposto por Costa (2005) para o 

mesmo problema, em que as sondas foram consideradas homogêneas e o tempo de 

deslocamento da sonda entre os poços foi desprezado visto que, num campo de produção de 

petróleo, este tempo é insignificante comparado ao tempo de trabalho nos poços [4]. Em 

seguida, foram definidos os conjuntos: 

N = {0..n-1} - conjunto dos n poços sujeitos à intervenção; 

M = {0..m-1} - conjunto das m sondas disponíveis; 

T = {1..hp} - conjunto dos instantes de tempo no horizonte de planejamento hp. 

Os parâmetros Pi, di, Di e Δti foram associados a cada poço i; onde Pi é a perda de 

vazão do poço i expressa em unidade de volume por unidade de tempo, di é a data de 

liberação para início dos serviços no poço i, Di é a data para a finalização dos serviços no 

poço i, e Δti é o tempo de serviço no poço i. As variáveis de decisão são binárias e designadas 

por Xikt. Assume valor 1 quando a sonda k inicia a intervenção no instante t no poço i e, caso 

contrário, assume valor 0. 

O modelo matemático associado ao problema pode ser formulado como o seguinte. 
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O objetivo (1) é minimizar a perda de vazão de petróleo em função do tempo de espera 

para atendimento e do próprio tempo de atendimento. A igualdade (2) expressa que cada poço 

i deve ser atendido uma única vez por uma única sonda. A igualdade (3) indica que o 

atendimento do poço i não ocorrerá antes do instante di nem após )( ii tD . As 

desigualdades expressas em (4) e (5) estabelecem, respectivamente, que cada sonda k, em 

cada instante de tempo, só inicia o serviço em um poço, e que, quando uma sonda k inicia os 

trabalhos no poço i no instante t, ela fica indisponível para iniciar outros trabalhos nos 



 

instantes t’ subseqüentes, compreendido na janela de tempo ],[ ittt , em todos os outros 

locais j diferentes de i. Por fim em (6) tem-se a definição das variáveis como binárias. 

 O algoritmo implementado neste trabalho é do tipo evolucionário, que utiliza os 

princípios da evolução biológica, conforme modelo proposto por Charles Darwin, para 

resolver os problemas de otimização combinatória. Trata-se particularmente de um Algoritmo 

Genético aplicado em conjunto com técnicas de busca local com o intuito de gerar melhores 

resultados que os já relatados em outros trabalhos. A estrutura básica de um algoritmo 

genético consiste em operadores genéticos que atuam sobre uma população de indivíduos, 

gerada inicialmente, efetuando as funções de reprodução (crossover) e mutação, obtendo 

novas gerações de indivíduos. O fitness associado aos indivíduos gerados é constantemente 

calculado e os melhores valores e respectivos indivíduos armazenados. 

Ao final de cada iteração, é aplicado um método de melhoramento de soluções, baseado 

na heurística 2-opt, em que as posições dos índices do conjunto de sondas e poços são 

trocadas aleatoriamente, de forma a diversificar ainda mais o campo de possíveis soluções. 

Os resultados obtidos foram comparados com resultados descritos na literatura para os 

benchmarks propostos por Costa (2005). 

 

RESULTADOS 

 

Ao algoritmo implementado foi dado o nome de AG-2OPT. Este foi comparado com a 

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

(HMD) e a Meta-Heurística GRASP, propostas por Costa (2005), pois utilizam a mesma base 

de dados. Para a análise comparativa foram utilizadas as instâncias do exemplo A, exceto as 

de M=1, pois somente este exemplo possibilita a análise do desempenho da Meta-Heurística 

GRASP [4]. 

Os resultados obtidos por cada heurística estão representados graficamente a seguir. 

 

Figura 1. Resultados obtidos por cada heurística utilizando-se instâncias artificiais. 

 
 



 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Observa-se que o AG-2OPT apresentou, para todas as instâncias, resultados melhores 

que a Meta-Heurística GRASP e muito próximos da Melhor Heurística de Costa (2005). Este 

último fato é justificável pelo fato de as estratégias em questão serem baseadas em métodos 

semelhantes que consistem basicamente na geração de uma solução inicial, geração de novas 

soluções e melhoramento das mesmas. Eventuais divergências, ainda que pequenas, podem 

ser explicadas pelas diferenças na escolha dos critérios de prioridade, da qualidade dos 

operadores, do método de melhoramento de soluções, do critério de parada do algoritmo, etc. 

Vale destacar a diferença entre os tempos de execução do AG-2OPT e do GRASP. 

Segundo Costa (2005), o tempo de execução do GRASP cresce com o número máximo de 

iterações (MAXITER). Uma vez que o GRASP sempre carrega a melhor solução e tenta 

melhorá-la, quanto maior o MAXITER maior é a chance de o algoritmo encontrar melhores 

soluções, porém, um valor padrão para este parâmetro torna o método menos dispendioso. O 

valor padrão para o número máximo de iterações adotado por Costa (2005) foi de 10500, 

número muito maior que o critério de parada adotado no AG-2OPT, que foi de 2000 iterações, 

caso o outro critério não fosse obedecido antes. 

O algoritmo genético aplicado juntamente com técnicas de melhoramento de soluções 

2-opt mostrou bom desempenho, visto que aliou bons resultados sem desgaste operacional por 

grande demanda de tempo. Isto indica a viabilidade deste tipo de algoritmo para a resolução 

do POI-SPT. Os algoritmos revolucionários se tornarão uma ferramenta ainda mais necessária 

e relevante com a adoção de algumas medidas como: utilização de novos operadores 

genéticos, utilização de sistemas de busca diferenciados, utilização de um maior número de 

operadores de variação genética no método de melhoramento de soluções; o que se torna 

possível por meio do estudo mais profundo desta classe de algoritmos e do problema em si. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao CNPq, pela oportunidade e pelo suporte oferecidos. 

 

REFERÊNCIAS 
 

[1] ACCIOLY, R. & CHIYOSHI, Y. Modelando as operações de suas sondas de petróleo 

utilizadas na manutenção da produção. Editora Petrobrás, 2000. 

[2] ALOISE, D. et al., Heurísticas de colônia de formigas com path-relinking para o problema 

de otimização da alocação de sondas de produção terrestre – SPT, Atas  do XXXIV SBPO, 

2002. 

[3] AARTS, E., LENSTRA, J. K., Local Search in Combinatorial Optimization, John Wiley 

& Sons, 1997. 

[4] COSTA, L. R. Soluções para o problema de otimização de itinerário de sondas, Tese de 

mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. 
 


