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Resumo. O presente trabalho apresenta um experimento computacional que compara o desempenho de 
dois algoritmos evolucionários na solução da etapa de cobertura do problema de Alocação de Manifolds e 
Poços em Campos Submarinos de Petróleo.  
Palavras Chave: Metaheurísticas, Inteligência Artificial, Técnicas de Otimização.  
 
 
Abstract. This work presents a computational experiment to compare the performance of two 
evolutionary algorithms to solve the Manifolds and Wells Placement Problem in offshore fields.  
Keywords: Metaheuristics, Artificial Intelligence, Optimization Techniques. 
 
  
 1. O Problema da Localização de Poços e Manifolds em Campos Submarinos 
 
 O petróleo é extraído da rocha matriz de um campo submarino através de poços perfurados no 
solo oceânico. Os poços podem ser perfurados perpendicularmente ou de forma oblíqua em relação ao 
solo. No primeiro caso o poço é denominado vertical, e no segundo direcional. O local do solo oceânico 
em que a perfuração é iniciada é denominado de cabeça do poço. O ponto em que o poço deve alcançar no 
interior do reservatório de petróleo para que possa cumprir o seu papel é denominado de ponto objetivo. 
Entende-se por alcance de um poço à distância entre as projeções sobre a superfície horizontal da cabeça 
do poço e de seu ponto objetivo. Um poço vertical possui alcance nulo. O óleo extraído de um poço 
submarino pode ser enviado diretamente para uma Unidade Estacionária de Produção (UEP) – 
“Plataforma”, ou pode ser concentrado em unidades intermediárias e localizadas em solo submarino 
denominadas “Manifolds”. O uso de Manifolds é indispensável para a exploração de campos de petróleo 
submarinos,  tanto em virtude das restrições físicas da UEP que limitam o número de ligações diretas 
possíveis, como em virtude do comprimento e peso dessas ligações. As ligações entre poços, manifolds e 
UEP são denominadas “pipes” – tubos de conexão. Os custos envolvidos no problema correspondem ao 
comprimento total dos tubos, ao número e tipos de manifolds, bem como ao tipo e comprimento dos 
poços. O Problema de Localização de Poços e Manifolds em Campos de Petróleo (PLPM) consiste em 
encontrar uma distribuição das cabeças de m poços e uma configuração de manifolds concentradores sobre 
o solo oceânico tal que minimize o custo de implantação do sistema submerso de captação de óleo e 
levando em conta os componentes anteriormente descritos. PLPM é um problema de localização em uma 
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superfície tridimensional que possui duas classes de variáveis de decisão a saber: a localização das 
cabeças dos poços e a localização dos manifolds. A figura 1 esquematiza PLPM. 
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Figura 1: Esquema de PLPM 
 
 

Manifolds Cabeças 
de

Poços

Plataforma

Campo

 
 

Figura 2: Distribuição de Manifolds - Planta 
 

 São conhecidas várias abordagens de solução para o problema da otimização tanto da localização 
dos pontos objetivo no interior do reservatório como das cabeças de poço (Guyaguler e Horne, 2000; 
Montes et al., 2001; Beckner e Song, 1995), entretanto essas abordagens não tratam o problema de 
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localização de manifolds como presentemente proposto. O atual trabalho apresenta no item 2 a estratégia 
de solução que será empregada para o problema PLPM, no item 3 a descrição do algoritmo genético de 
Beasley e Chu (BCH) e no item 4 o algoritmo transgenético objeto deste estudo. Após as discrições 
teóricas é relatado um experimento computacional no item 5, sendo as conclusões apresentadas no item 6. 
 
 2. Estratégia de Solução para PLPM 
 
 Goldbarg e Fampa (1995) propõem solucionar PLPM em duas fases. A primeira correspondendo à 
determinação da localização dos manifolds sobre o solo oceânico e sua atribuição aos poços, a partir das 
coordenadas dos “pontos objetivo”, e a segunda solucionando um modelo específico para localização 
precisa das cabeças dos poços. Definindo-se como Raio Efetivo de Operação de um poço i, Ri, como a 
maior distância que seu ponto objetivo poderá guardar de um manifold concentrador, e projetando as 
coordenadas de localização sobre o plano horizontal, o problema de localização sobre a superfície 
tridimensional do solo oceânico pode ser reduzido a um problema de localização discreta em R2

 da 
seguinte forma: com centro na projeção horizontal de cada ponto objetivo i, e com um círculo de raio Ri 
pode-se criar os lugares geométricos que correspondem ao maior afastamento possível entre uma cabeça 
de poço e um manifold (caso do poço vertical). As interseções entre os círculos anteriormente definidos 
determinam, duas a duas, possíveis pontos de localização dos manifolds. Se localizados em qualquer um 
dos pontos de interseção obtidos pelo procedimento anterior, os manifolds poderão atender 
simultaneamente a pelo menos dois poços de petróleo. Claramente os pontos de interseção podem se 
localizar dentro de outros círculos gerados no procedimento. Nessa hipótese o manifold associado estará 
habilitado a atender aos poços cujo círculo contenha sua localização ou a qualquer subconjunto deles, 
dependendo de sua capacidade. Uma Configuração de Explotação é dita viável quando define um conjunto 
de ligações entre poços e manifolds e poços e plataforma, de modo que cada poço do conjunto de poços a 
ser explotado seja contemplado com uma ligação. As variáveis, os custos e a matriz de restrição A=[aij] 
uma matriz m x n, onde n = m + s(t-1), s é o número de pontos de interseção e t é o número de 
configurações diferentes que vão atender a um poço, podem ser definidos da seguinte forma: 
 xj ≡ Igual a 1 se existe um manifold alocado em um ponto j, obtido pela interseção de dois círculos 
de operação, e zero em caso contrário.  
 aij ≡ Igual a 1 se o poço i do conjunto de m poços a serem conectados pode ser ligado ao manifold 
localizado no ponto j, e zero em caso contrário.  
   ck

j ≡ É o custo de alocar o manifold ao ponto j segundo a configuração de atendimento k, k = 1,...,t. 
Considerando ainda que existem s pontos de interseção a serem examinados e que a variável xj, para 
j=1,2,...,m represente a ativação de um manifold artificial de capacidade unitária e de custo nulo 
exatamente na projeção do ponto objetivo sobre o solo oceânico (segundo o traçado de um poço vertical) e 
que esses manifolds liguem individualmente à plataforma cada um dos m poços e segundo um custo c1

i, 
pode-se formular a primeira fase da solução de PLPM através de PLPM1, um problema de recobrimento.  
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 São possíveis da ordem de 2m pontos de interseção nesse tipo de problema (Mehrez e Stulman, 
1984). Assim o cálculo da matriz A que considere todas as possibilidades para a alocação em pontos de 
interseção, bem como as possíveis configurações de manifolds, exige espaço não polinomial. Em virtude 
dessa restrição, A pode ser organizada de forma heurística e aproveitando as complexas restrições 
ambientais do problema, como profundidade, correnteza, temperatura da água, etc, para filtrar os pontos 
candidatos à alocação de manifolds. A figura 3 ilustra a construção da matriz A em um campo com 7 
poços e 25 possíveis pontos de interseção. Apenas 7 pontos de interseção são escolhidos como candidatos 
à alocação e cada ponto de interseção sendo atendido segundo uma configuração para o manifold nele 
alocado. A matriz identidade I7x7, representa a possibilidade de ligação direta entre poços e a plataforma.  
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Figura 3: Exemplo de levantamento da Matriz de Cobertura 
 
 O modelo PLPM1 é um modelo de Recobrimento. O problema de Recobrimento pertence à classe 
dos problemas de programação inteira NP-Árduos que o estado da arte dedica atenção, de modo que 
existem relatos na literatura de um grande número de algoritmos de solução, tanto para uma abordagem 
exata como para a alternativa heurística. Recentemente destacam-se os trabalhos de Fisher e Kedia (1990), 
Caprara et al. (1995), Beasley e Chu (1996), Balas e Carrera (1996), Grosman e Wool (1997), dentre 
outros. O presente trabalho apresenta a comparação de desempenho entre o algoritmo genético de Beasley 
e Chu (1996) e um algoritmo baseado ma Transgenética Computacional – ProtoG – para a solução 
heurística de PLPM1.  
 
  3. Algoritmo Genético de Beasley e Chu (BCH) 
 
 Os Algoritmos Genéticos (AGs) foram introduzidos por Holland (1975) e sua metáfora é baseada 
nos princípios evolucionários de Darwin. Os AGs foram bem sucedidos na obtenção de soluções 
heurísticas no contexto da solução de problemas NP-Árduos (Goldberg, 1989). O Algoritmo de Beasley e 
Chu (1996), que deu origem a BCH, reporta um excelente desempenho na solução do Problema de 
Recobrimento. A figura 4 mostra o cromossomo adotado. Na seqüência são descritas as demais 
características do algoritmo.  
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Figura 4: Cromossomo Adotado 
 
 A codificação dos cromossomos é binária com o comprimento igual ao número de colunas da 
matriz A. Cada posição do vetor corresponde à presença (1) ou não (0) da i-ésima coluna na solução.  A 
adequação do cromossomo é calculada da função objetivo, ou seja, é igual ao valor do custo de 
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implantação dos manifolds acompanhado pelos custos relativos da tubulação de conexão. A mutação é 
aplicada a cada filho após o cruzamento e segue as sugestões no trabalho de referência, sendo de taxa 
variável e segundo a fórmula 01. 
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onde r é o número de filhos gerados (taxa de cruzamento), mf indica o valor a ser alcançado pela taxa de 
mutação ao final das rodadas, mc especifica o número de soluções geradas ao se atingir um valor de taxa 
de mutação mf/2 e mg especifica o gradiente quando r=mc.  A figura 5 mostra uma comparação do 
resultado decorrente da adoção de uma série de taxas de mutação para BCH para a solução da instância 
150. Os resultados comprovaram a eficiência da fórmula 01.  
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Figura 5: Variação da Taxa de Mutação de BCH na Instância 150 
 
 A seleção dos pais seguiu o método da adequação em escala de Beasley e Chu (1996).  A taxa de 
cruzamento foi obtida através de rodadas preliminares em três instâncias do banco de teste e que foram 
sorteadas aleatoriamente. Foram testadas taxas de cruzamento variando de 5% a 30%. A figura 6 mostra a 
influência desse parâmetro no resultado final alcançado por BCH na solução da instância 150. Os 
melhores resultados apontaram para a adoção da taxa de 10%. BCH utilizou o operador fusion do trabalho 
Beasley e Chu (1996) bem como operador específico proposto no artigo que visa eliminar as 
inviabilidades criadas por fusion ou pelas mutações.   
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Figura 6: Variação da Taxa de Cruzamento de BCH na Instância 150 
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 O tamanho da população de BCH envolveu o exame de portes variando entre 100 e 1000, com 
diferenças de 100 indivíduos. Prevaleceu, ao final, a recomendação contida no trabalho de Beasley e Chu 
(1996) que recomenda o tamanho de 100 indivíduos para a população desde que seja empregado o 
procedimento de preparação da população descrito pelos autores. 
 
 4. Algoritmo ProtoG 
  
 A Transgenética Computacional – TC – é uma metaheurística visa promover a evolução da 
informação genética através de um processo de infiltração e manipulação de informações em dois 
contextos: genético e memético. A proposta não respeita o paradigma do gradualismo de Darwin e nem 
tão pouco fica restrita às informações disponíveis nos cromossomos da população. Tão pouco 
necessariamente utiliza o modelo de processo evolucionário firmado pelos Algoritmos Genéticos que 
emprega cruzamentos, mutações e eliminação dos cromossomos de menor adequação. Pode ser definida, 
contudo, como uma técnica evolucionária porque, conforme Yao (1996), trabalha com populações de 
indivíduos que trocam informações entre si. De fato a TC opera com uma população de cromossomos e 
uma população de agentes. A troca de informações não se dá, via de regra, diretamente entre os indivíduos 
de uma mesma população, mas entre os indivíduos das duas populações. O processo de troca de 
informações é intermediado por regras de seleção genética e regras epigenéticas.  
    As regras epigenéticas são regularidades da percepção sensorial e do desenvolvimento mental que 
animam e canalizam a aquisição da cultura (Wilson, 1998 e 1981). Na natureza as regras epigenéticas não 
pertencem ao contexto genético (Atlan, 1986), contudo influenciam o reservatório gênico possivelmente 
através de mecanismos bastante complexos e não perfeitamente elucidados como a denominada seleção 
vicária (Grafen e Godfray, 1991; Dawkins, 1996). Utilizando regras epigenéticas a TC permite que a 
evolução compartilhe: O contexto memético, tipicamente Lamarckiano, ou seja, onde regras que são 
adquiridas pela aprendizagem são incorporadas ao reservatório de informações –  herdadas diretamente 
(Wilson, 1998); E o contexto genético, onde as regras de seleção dão melhores chances de sobrevivência 
ao código de melhor adequação.  
  Para concretizar o comando epigenético e realizar a infiltração de informações nos cromossomos a 
TC utiliza agentes de manipulação. O reservatório memético de informações é alimentado inicialmente 
por fontes exógenas ao processo evolucionário sendo, ao longo desse mesmo processo, re-alimentado. A 
troca de informações entre os contextos permite que o reservatório memético possa ser também evoluir em 
virtude de competição – entre memes / regras epigenéticas.  As informações em formato não genético que 
podem influenciar um processo evolucionário são aqui denominadas memes (Plotkin, 1996). No contexto 
dos algoritmos transgenéticos, um meme é uma informação que, independentemente de sua origem, será 
utilizada para re-arranjar um cromossomo ou um bloco de genes.  
 Os agentes da TC transportam informação memética e imitam o comportamento dos agentes 
naturais do fluxo celular, tais como vírus e partículas genéticas móveis (Goldbarg e Gouvêa, 2001). O 
contato entre a população de agentes e a de cromossomos redunda em um processo interativo e re-
alimentado, ou seja, é co-evolutivo. A atuação dos agentes de informação é operacionalizada 
principalmente por mecanismos semelhantes aos utilizados pela transferência horizontal biológica – 
assimilações – e de recombinações procarióticas. Um cromossomo pode ser resistente a manipulação do 
agente transgenético. Esse fenômeno é denominado de resistência imunológica. A resistência imunológica 
é um dos mecanismos que pode promover a co-evolução, uma vez que é capaz sinalizar os agentes mais 
capazes e guiar o reforço, alteração ou eliminação das regras epigenéticas por eles expressas.  
 Um agente transgenético, como mostra a figura 7, é composto por um ou mais memes e um 
método de operação. Um meme pode ser carregado em um agente já traduzido para o formato genético – 
originando um bloco de montagem – ou como uma regra de manipulação genética. As regras denominadas 
do “tipo 1” na figura 6 são responsáveis por traduzir os memes para uma representação compatível com o 
método do agente transgenético. O método de atuação de um agente é definido pela aplicação de regras 
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que são chamadas do “tipo 2”. A co-evolução gene x meme tem seu controle definido pelas regras 
denominadas do “tipo 3”.  
 As informações não genéticas constituem um reservatório de informações ou banco de memes. 
Esse reservatório pode congregar informações originárias de qualquer resultado associado ao problema. 
Por exemplo, a árvore geradora mínima é um limite inferior para o problema do Caixeiro Viajante. Esse 
fato pode gerar regras epigenéticas tais como: “usar caminhos de uma árvore geradora mínima (AGM) 
para compor blocos de montagem”. Assim, um banco de memes pode conter uma série de seqüências de 
nós – minimais no sentido da conexão – originadas de caminhos formados na AGM e deduzidas da 
aplicação da regra epigenética anteriormente exemplificada. Se os cromossomos são representados como 
permutações de vértices, então as seqüências de vértices obtidas pela aplicação da regra anterior terão uma 
correspondência com segmentos de ADN – serão expressas em formato genético.   
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Figura 7: O Processo de Construção dos Agentes Transgenéticos 
 
 O agente de informação utilizado no algoritmo transgenético apresentado no presente trabalho é a 
Partícula Genética Móvel, PGM. As PGMs são fragmentos de ADN que podem ser incorporados pelas 
células, acabando por se integrar ao ADN do núcleo. O quadro I descreve o algoritmo implementado.  
 

Carregar um Banco de Memes  
 Gerar e avaliar uma população inicial de cromossomos 
   Repita  
     Gerar agentes através de competição de memes do banco. 
          Para todo cromossomo da população Faça 
             Início 
                Se o cromossomo é sensível à manipulação então 
                  Início 
                    Realizar manipulação 
                    Reavaliar o cromossomo manipulado 
                    Se o cromossomo atende o critério de realimentação imunológica 
                    então incluir os memes associados ao cromossomo no Banco de Memes 
                  Fim 
             Fim   
     Até que Critério_de_Parada seja atendido 

 
Quadro I: Algoritmo ProtoG 
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 No contexto computacional uma PGM é um agente constituído por uma cadeia de informação (I) e 
um método de contaminação (C), formando uma dupla PGM = (I, C). A cadeia de informação da PGM é 
formada por um fragmento de ADN – bloco de montagem (Gouvêa e Goldbarg, 2001). A regra de 
resistência imunológica ao ataque da PGM é a da estrita melhoria da adequação, ou seja, a transcrição da 
PGM só é aceita quando redunda em melhoria para a adequação do cromossomo. O operador e os demais 
critérios que transformarão o cromossomo de modo a incorporar a informação da PGM constituem o 
método de contaminação desse agente. A figura 8 exemplifica o tipo de ataque de PGM adotado pelo 
algoritmo ProtoG elaborado.  
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121110987654321 121110987654321

6543 6543

001001101010 001001101010

121110987654321 121110987654321  
 

Figura 8: Ataque e Transcrição de uma PGM 
 

 A PGM é um agente capaz de simular um interessante fenômeno que ocorre no contexto da 
evolução dos organismos procarióticos. As PGMs podem simular a atuação dos plasmídeos. Plasmídeos 
são pequenos anéis de ADN encontrados em diversas bactérias. Os plasmídeos são uma forma rápida das 
bactérias trocarem informações e redesenharem, de modo guiado, seu código genético (Shapiro, 1988). As 
informações trocadas pelas bactérias não representam uma via de diversificação genética, pelo contrário, 
se constituem em uma replicação intencional de informações supostamente úteis para alterar propriedades 
e comportamentos. Esse exemplo mostra uma situação natural em que uma informação representada por 
um bloco de genes é selecionada e compartilhada de forma intencional por uma população de indivíduos. 
O exemplo citado também evidencia que a obtenção e o compartilhamento da informação pode ser 
controlado, além de intencionalmente, de forma social. Todas as bactérias submetidas à pressão 
participam do processo de aquisição da informação. Quando algum indivíduo encontra a informação útil 
providencia para que ela seja intencional e socialmente compartilhada. Segundo a definição de Wright 
(2000), o fenômeno anteriormente descrito é caracterizadamente cultural. Nesse exemplo o conjunto de 
indivíduos forma, em si, um sistema de processamento de informações que é capaz de selecionar o bloco 
de genes correto e determinar o início e o modo de disseminação desse bloco no interior da população de 
bactérias – um processo natural de auto-engenharia (Campbell, 1996). 
 Alguns dos parâmetros do algoritmo ProtoG seguiram a regulagem prevista nos ensaios 
computacionais para BCH para reduzir o número de variáveis livres o que poderia dificultar a 
identificação dos fatores de sucesso ou fracasso. Um desses parâmetros foi a regra de parada. A escolha da 
regra de parada decorreu de um ensaio computacional piloto. A figura 9 mostra o gráfico de 
desenvolvimento do número de iterações versus o valor da solução na instância de 150 poços 
considerando as melhores soluções encontradas pelo BCH e pelo ProtoG empregando os demais 
parâmetros presentemente descritos. Um comportamento semelhante foi identificado nas instâncias 300 e 
400. Objetivando otimizar o tempo de processamento, adotou-se 1000 iterações como critério de parada 
para os algoritmos. O tamanho da população de ProtoG foi fixado igual a 1000, entretanto a população foi 
gerada aleatoriamente, e não pelo procedimento preparatório utilizado em BCH.   
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 Para o ProtoG foi adotada uma PGM de tamanho variável com tamanho mínimo de duas posições 
e máximo de 15% do cromossomo. O tamanho da PGM é escolhido, aleatoriamente, a cada ataque, 
segundo uma distribuição uniforme de probabilidade dentro do intervalo definido. O banco de memes é 
inicialmente composto por cinco soluções obtidas do procedimento apresentado por Vasko e Wilson 
(1986). Cada solução é obtida empregando um dos critérios de função objetivo sugeridos no trabalho de 
Balas e Ho (1980). Após a primeira iteração e sempre que uma solução melhor que qualquer uma 
existente no banco é encontrada pelo algoritmo, essa solução entra no banco substituindo a solução de 
menor adequação. 
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Figura 9: Desempenho dos Algoritmos x Número de Iterações – Instância 200 
 

 Alterna-se o ataque de uma PGM gerada com base no banco de memes e uma PGM gerada de 
forma aleatória. A figura 10 mostra o comportamento para a instância 200 da relação PGM obtida do 
banco x PGM obtida de forma aleatória. 
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Figura 10: Desempenho de ProtoG em relação à Proporção Diversificação x Intensificação da PGM 
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 5. Experimento Computacional e Conclusões  
 
 O experimento computacional que compara o desempenho dos dois algoritmos elaborados foi 
realizado com base em um banco de 7 instâncias geradas aleatoriamente e envolvendo o sorteio das 
coordenadas de locação dos pontos objetivo em R2 em um quadrado de 1000 metros. A profundidade dos 
poços foi sorteada entre 500 e 800 metros. Para calcular os Raios de Operação foi adotado um valor 
máximo de 5o de inclinação para a perfuração. Os manifolds foram considerados com uma capacidade de 
atendimento variando entre 3 e 8 poços, com custo proporcional ao número de ligações entre U$ 30 
000,00 e U$ 80 000,00. O metro de tubulação foi considerado igual a U$ 1 000,00 e o de perfuração U$ 
2 000,00. Os algoritmos são rodados 10 vezes para cada instância, anotando-se o melhor resultado das 
rodadas (Min), o pior resultado (Max) e a média dos resultados (Med). 
    

BHC ProtoG Número 
de 

Poços 
Min Med Max Min Med Max 

100 5496883 5524152 5548151 5493469* 5497490* 550634* 

150 5909868 5962418 6001334 5898381* 5908719* 5909868* 

200 6793413* 6840391 6915701 6797558 6797558* 6797558* 

250 7694399 7758168 7862162 7676891* 7695928* 7717395* 

300 8967084 9033798 9145851 8952989* 8974102* 8996756* 

350 12792341* 13026991 13423906 12792341* 12800653* 12815510* 

400 16514543 16748582 17443712 16399892* 16712530* 16947109* 

     (*) Assinala o melhor resultado na série comparativa de 10 rodadas. 
 

Tabela I – Resultados do Ensaio 
 
 Conforme pode se observar na tabela I que resume os resultados do experimento, existe uma clara 
predominância do desempenho qualitativo do algoritmo ProtoG em relação ao BCH dentro das instâncias 
examinadas. Para a instância de 150 poços, por exemplo, o pior resultado obtido pelo ProtoG é igual ao 
melhor resultado do BCH. Na instância de 350 poços o pior resultado ProtoG fica afastado apenas 0,01% 
do melhor resultado BCH. Na instância de 200 poços BCH obteve seu único resultado favorável ficando, 
contudo, afastado apenas 0,07% em relação à solução mínima do ProtoG. Noticia-se que, de uma forma 
geral, o algoritmo ProtoG do presente experimento mostrou-se mais eficiente em tempo computacional do 
que o algoritmo BCH.  
 Como fica expresso no experimento computacional, a confecção de um algoritmo evolucionário 
não baseado na reprodução sexual ou na utilização de busca local, porém empregando exclusivamente a 
manipulação intencional e dirigida da informação é competitivo em performance com os existentes no 
estado da arte na solução de problemas de recobrimento, segundo o modelo presentemente firmado. 
Constata-se, igualmente, que a infiltração de boas informações obtidas através de meios não 
evolucionários pode acelerar e guiar o processo de evolução melhorando-o quantitativa e qualitativamente, 
e que a estratégia de transportar essas informações através de agentes semelhantes àqueles que operam no 
fluxo celular é operacionalmente viável. Conclui-se, ainda, que é possível manter a diversificação do 
processo evolucionário em um nível adequado, mesmo sem utilizar os recursos da mutação.  
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