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Resumo: Este artigo enfoca o Problema de Otimização da Alocação de Sondas de Produção 
Terrestre – SPT, utilizadas para realizar serviços de intervenção em poços de petróleo. Como o 
número de solicitações de intervenção é bem maior que o número de sondas disponíveis para 
atendimento, devido ao seu alto custo de utilização, surge à necessidade de otimização do itinerário 
das sondas com o objetivo de obter a melhor alocação de atendimento, de maneira a maximizar o 
retorno de óleo produzido num certo intervalo de tempo. Esse problema apresenta-se como um 
caso especial do problema dos k-Servos e, portanto, pertencente à classe dos problemas               
NP-árduos. Neste artigo propõe-se uma formulação matemática do problema e uma classe de 
heurísticas baseadas no modelo de otimização por “Colônia de Formigas” para a sua resolução. Ao 
final, são feitas comparações dessa estratégia com outras metaheurísticas aplicadas ao problema. 
Palavras-chave: Otimização, Metaheurística, Indústria do Petróleo  
 
 
Abstract: This paper focuses on the Problem of Optimization of the Scheduling of Terrestrial 
Production Drills, used to do intervention services in oil wells. The cost to use the drills is very 
high which therefore limits the number of available drills in the operation. Since the number of 
requesting wells is much bigger than the number of drills, the demand for the optimization of 
the drills itineraries emerges in order to maximize the oil return produced in a certain time 
interval. This problem is characterized as a special case of the k-Server problem and, therefore 
classified as NP-hard. In this paper a mathematical model and a class of heuristics based on the 
Ant Colony Optimization (ACO) model are proposed for solving the problem. Finally this 
strategy is compared with other metaheuristics applied to the problem.     
Key Words: Optimization, metaheuristic, oil industry. 
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1 Introdução 
 

Nos campos petrolíferos terrestres brasileiros, é comum existir um vasto número de poços 
requerendo o uso de mecanismos de elevação artificial, pois tais poços, chamados não surgentes, não 
possuem pressão suficiente para que os fluidos atinjam a superfície de forma espontânea. A elevação 
desses fluidos pode ser realizada através de diversas técnicas [10], exigindo a instalação de 
equipamentos que trabalharão por um longo período junto ao poço, realizando o bombeio dos fluidos. 
Estes mecanismos permanecerão alocados aos poços enquanto for economicamente viável sua 
permanência.  

Para poderem começar a funcionar, estes poços precisam de uma intervenção chamada de 
completação, que consiste na instalação dos equipamentos próprios para elevação de óleo. Ao longo 
do tempo ocorrem falhas nesses equipamentos, fazendo com que os poços necessitem de outras 
intervenções para manutenção (workover). Esses dois tipos de intervenção são realizados por Sondas 
de Produção Terrestres - SPT [10] (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Sonda de Produção Terrestre 

(Fonte: Petrobrás UN – RNCE) 
 

O custo da utilização dessas sondas é consideravelmente elevado, obrigando a empresa a 
trabalhar com uma frota limitada de sondas de produção terrestre. Isto leva a um aumento no tempo 
que cada poço aguarda pela intervenção, causando perdas consideráveis de receita.  

O problema de Otimização da Alocação de Sondas de Produção Terrestre consiste em 
encontrar o melhor itinerário para as sondas disponíveis, visando minimizar a perda de produção 
ocasionada pela espera dos poços inativos que aguardam intervenção. 

A perda de receita ocasionada pela espera de cada poço aguardando intervenção pode ser 
bastante elevada, em função da produção de cada poço e da quantidade de poços que necessitam de 
atendimento [9]. 

A decisão de qual sonda alocar a uma determinada solicitação de serviço depende de fatores 
como: o potencial produtivo do poço (vazão m3/dia), a localização geográfica da sonda em relação ao 
poço, o tempo de intervenção no poço, entre outros. 

O objetivo deste artigo é propor métodos comprovadamente eficazes para a solução 
aproximada do problema, que passaremos a tratar como POA-SPT. Esse problema apresenta-se como 
um caso especial do problema dos k-Servos e, portanto, pertencente à classe dos problemas               
NP-árduos. 

Para este tipo de problema, a alternativa mais utilizada, é o uso de técnicas heurísticas que 
produzem boas soluções em um tempo computacional aceitável. Metaheurísticas são bastante 
utilizadas em problemas reais devido a sua flexibilidade, facilitando a adaptação a modelos dinâmicos. 
Neste artigo é proposto o uso de uma classe de heurísticas usando conceitos de “Colônia de Formigas” 
para a solução do POA-SPT.  
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O restante do artigo é organizado da seguinte forma: a seção 2 faz uma descrição formal do 
problema e apresenta uma formulação matemática do POA-SPT, modelando-o como um Problema de 
Programação Linear Inteira. A seção 3 apresenta as heurísticas de Colônia de Formigas propostas e a 
seção 4, um mecanismo para melhoria de soluções usando path-relinking. A seção 5, mostra 
resultados comparativos da aplicação dessa estratégia com outras metaheurísticas, através de testes 
simulados realizados. As conclusões e análise dos resultados são apresentadas na seção 6, seguidas 
pelos agradecimentos e as referências bibliográficas. 
 
 
2 Modelagem Matemática do POA-SPT 
 

Com o intuito de formalizar o problema apresentado neste artigo, é proposta uma formulação 
matemática do POA-SPT, descrevendo-o como um Problema de Programação Linear Inteira.  

Assumindo-se que m sondas são indexadas por i = 1,...,m, e n solicitações de intervenção são 
indexadas por j = 1,...,n., associa-se a cada solicitação uma variável binária k

ijy , que vale 1 se a 
solicitação j é a k-ésima solicitação a ser atendida pela sonda i, e 0 caso contrário. Defini-se também 

je  como o tempo que a solicitação de intervenção j esperou para ser atendida, e jt  como o tempo de 
permanência da sonda (realizando a intervenção) junto ao poço na qual a intervenção foi solicitada.. A 
rede de estradas é modelada como um grafo completo não orientado G = (v, d), v = {v1,...,vN}, em que 
N é o número de poços e cada arco (i, j) do conjunto d corresponde ao tempo mínimo de percurso 
entre os vértices i e j.  
 
Considere a seguinte notação: 
 
Constantes: 
 
n  Número de solicitações de intervenção; 

m Número de sondas disponíveis; 

jV   Produção do poço na qual foi solicitada uma intervenção j; 

jt   Tempo de permanência da sonda junto ao poço j realizando a intervenção; 

abd  Menor tempo de percurso entre os poços a e b; 

M Número natural muito grande. 

 
Variáveis: 
 





=
,0
,1k

ijy  

 
je  Tempo que a solicitação de intervenção j esperou para ser atendida; 

 
  

se a solicitação j é a k-ésima solicitação a ser atendida pela sonda i
caso contrário 
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Formulação Matemática do Problema: 
 
          
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A função de custo (1) expressa a minimização das perdas na produção relacionadas com a 
espera do poço aguardando intervenção somada ao tempo de permanência da sonda durante a 
realização do serviço solicitado. Neste modelo esta perda é calculada multiplicando a vazão do poço 
pelo tempo total até o final da intervenção [9]. A restrição (2) impõe que todas as solicitações devem 
ser atendidas no máximo uma vez. A restrição (3) impede que uma sonda atenda duas solicitações na 
mesma ordem de atendimento. A restrição (4) impõe que o itinerário das sondas seja seqüencial. A 
restrição (5) associa à variável je  (momento do inicio das intervenções) com a variável k

ijy . A 
restrição (6) garante que o tempo que as solicitações de intervenção esperam para serem atendidas seja 
sempre positivo. E a restrição (7) impõe que o valor da variável k

ijy seja inteiro. 
 

3 Estratégias Metaheurísticas baseadas em Colônias de Formigas para o POA-SPT 
 

As metaheurística de melhor desempenho para problemas de otimização combinatória têm 
sido o método de Busca Tabu, algumas versões de Algoritmos Genéticos e Colônia de Formigas com 
busca local, GRASP e VNS. Dentre elas, Busca Tabu e AGs são métodos já bastante explorados na 
literatura, ao contrário dos demais. No entanto, apesar de serem técnicas recentes, GRASP, VNS e 
Colônia de Formigas têm apresentado soluções competitivas quando comparadas às melhores versões 
de Busca Tabu e AGs. Desta forma, para resolver aproximadamente o POA-SPT, apresentamos 
algoritmos usando o modelo de otimização baseado em "Colônia de Formigas", juntamente com um 
algoritmo de busca local. Inicialmente, apresentamos métodos heurísticos de construção 
implementados para o POA-SPT.  
 
3.1 Heurísticas Construtivas para o POA-SPT 
 

São propostas duas heurísticas de construção para o POA-SPT a fim de avaliar aquela de 
melhor desempenho médio para as instâncias testadas. 

A primeira destas heurísticas (H1) é um procedimento do tipo ADD, em que a cada passo uma 
sonda escolhe uma nova solicitação para compor sua rota parcial segundo um critério de seleção. No 
POA-SPT, esta escolha baseia-se num índice de produtividade do poço que solicita intervenção. Este 
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índice é determinado pela razão entre o valor relativo a quantidade de óleo produzida por este poço 
caso ele fosse atendido (prod(j)) e o tempo adicional gasto para inserir este poço na configuração atual 
da lista de atendimento da sonda (ta(j)). 
 

)(
)()(

jta
jprodjIndice =      (8) 

 
Nesta heurística as sondas escolhem estas solicitações seqüencialmente até que o conjunto de 

solicitações não selecionadas se torne vazio.  
O inconveniente desta heurística é que a quantidade de solicitações é distribuída 

uniformemente entre as sondas. Isto provoca uma exploração menor do espaço de busca, porém 
explora melhor a região onde se encontra a maioria das boas soluções. 

A segunda heurística (H2) possui um nível de sofisticação mais elevado. Ela possui dois 
comportamentos distintos ao longo do processo de construção. Num primeiro momento ela é um 
procedimento ADD como na heurística anterior, adicionando poços solicitantes segundo o critério de 
produtividade estabelecido. A diferença reside no fato de que as solicitações adicionadas às rotas 
parciais das sondas não deixam o conjunto de solicitações não atendidas de imediato.  

Ao selecionar uma nova solicitação a ser inserida em uma rota, verifica-se a pré-existência 
desta na lista de atendimento pertencente a alguma outra sonda. Caso isto ocorra, comparam-se os 
tempos de atendimento efetuados pelas duas sondas. Se a sonda que está inserindo a solicitação 
estimar um tempo superior, nada é efetuado e a heurística segue seu fluxo normal. Porém, caso 
contrário, o algoritmo passa a ser um procedimento ADD/DROP, em que a solicitação é adicionada à 
rota da sonda de menor tempo e retirada da lista da sonda em que se encontrava anteriormente. Uma 
vez que a solicitação não esteja presente em nenhuma das outras rotas parciais, o algoritmo é um 
procedimento ADD conforme mencionado. Desde que nenhuma outra sonda seja capaz de atender 
uma solicitação em um tempo inferior a um já determinado por outra sonda, esta solicitação é retirada 
do conjunto de solicitações disponíveis para avaliação.  

Estas heurísticas estimam as listas de atendimento em um período de tempo ilimitado, ou seja, 
ela constrói soluções contendo todas as solicitações de intervenção nos poços.   
 
3.2 Colônias de Formigas Propostas 
 

O Ant Colony Optimization (ACO) [4] é um modelo metaheurístico populacional 
recentemente desenvolvido, que tem sido aplicado com sucesso em vários problemas de otimização 
NP-árduos. Como o próprio nome sugere, ACO é inspirado pelo comportamento de colônia de 
formigas reais, em particular, por seu comportamento de aquisição de alimentos. Uma das principais 
idéias é a comunicação indireta entre os indivíduos de uma colônia de agentes, chamados formigas 
artificiais. Esta comunicação é realizada através de trilhas de feromônio deixadas pelas formigas em 
componentes do problema abordado, analogamente as trilhas de feromônio depositadas por formigas 
reais para se comunicar. Estas trilhas artificiais são um tipo de informação numérica distribuída, que é 
modificada pelas formigas a fim de refletirem suas experiências acumuladas enquanto resolvendo 
determinado problema. 

O trabalho pioneiro em ACO é o Ant System (AS) [3] que foi proposto para o Problema do 
Caixeiro Viajante (PCV). No AS, as formigas são simples agentes que são usados para construir 
soluções, guiadas pelas trilhas de feromônio e informações baseadas nas distâncias entre cidades. 
Desde o primeiro trabalho com o AS, inúmeras extensões do algoritmo básico tem sido propostas, 
entre elas estão o Ant-Q, [5], o Ant Colony System (ACS)[6], o Max-Min Ant System (MMAS) 
[11].Todas estas extensões são de certa forma mais "gulosas" do que o AS, porém diferem 
consideravelmente em muitos aspectos do controle da busca no espaço de soluções. 

O AS e o MMAS, podem ser vistos como algoritmos evolutivos, na medida em que 
consideram experiência adquirida em iterações anteriores do algoritmo. No caso em que 
procedimentos de busca local são usados, a informação de iterações anteriores é coletada nas trilhas de 
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feromônio associadas com "características" dos ótimos locais. No nosso problema, estas características 
são os caminhos mínimos entre dois poços solicitando intervenção. Estas características são 
combinadas em iterações posteriores com um mecanismo de construção baseado nas trilhas de 
feromônio depositadas, dirigindo a busca para regiões promissoras do espaço. Neste mecanismo de 
construção, cada formiga escolhe o próximo elemento baseado numa decisão probabilística. Uma 
formiga k, cujo último elemento inserido em sua solução é i, baseia a sua decisão do próximo 
elemento a ser inserido na taxa de feromônio τij  (depositado por formigas que anteriormente 
escolheram a entrada do componente j  na solução, partindo-se de i) e de uma informação heurística 
local. Esta escolha é realizada com probabilidade: 
 

[ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈ ⋅

⋅
=Ρ

k
iNl ilil

ijijk
ij βηατ

βηατ
  se  j k

iN∈ , e 0 se k
iNj∉ .  (9) 

 
Os parâmetros α e β são dois parâmetros que determinam a importância relativa da taxa de 

feromônio e da informação local do problema. k
iN é a vizinhança viável da formiga k, ou seja, o 

conjunto de componentes que a formiga k não visitou ainda. 
 

O MMAS consegue explorar melhor o espaço de busca, permitindo que somente as formigas 
que obtiveram as melhores soluções adicionem feromônio aos componentes do problema. Também, o 
uso de um mecanismo simples para limitação de feromônio evita uma convergência prematura da 
busca no espaço de soluções. O framework do MMAS pode ser visto na figura 1: 
 
Procedimento MAX-MIN Ant System com busca local 

(1)Inicialize a trilhas de feromônio e os parâmetros 
(2)Enquanto a condição de término não atendida faça 

a.Para k=1 até m faça 
i.Contrua uma solução para a formiga k 

b.Selecione formigas para melhorar a solução com busca local 
c.Aplique busca local 
d.Atualize a trilha de feromônio, ∀τij  τmax ≥ τij ≥ τmin 
e.Retorne a melhor solução encontrada 

Fim do MAX-MIN Ant System 

Figura 2: Algoritmo geral do Max-Min Ant System com procedimentos de busca local 
 

São propostos neste artigo dois algoritmos ACO baseados nos frameworks do MMAS e AS 
para a solução do POA-SPT. No AS todas as formigas adicionam feromônio nos componentes de sua 
solução e não há limitaes inferiores e superiores para sua quantidade. 
 
3.3 Algoritmos de Construção 
 

A fase de construção para os algoritmos ACO propostos é representada pelas heurísticas para 
o POA-SPT descritas anteriormente, mas ao invés de selecionarmos, como próximo elemento 
(solicitação) da solução, o elemento j que maximiza (8), selecionamos o próximo elemento com a 
probabilidade mencionada. O índice de produtividade de cada poço é a informação heurística local do 
problema. 

Inicialmente, cada formiga é posicionada na localização inicial de sua sonda correspondente. 
Com base em (9), ela escolhe a próxima solicitação a ser inserida na lista de atendimento em 
construção da sonda. Ao final deste procedimento, cada formiga com suas respectivas listas de 
atendimento constituem uma solução viável para o problema. 
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3.4 Atualização de Feromônio 
 

Após completar uma solução, cada formiga deposita uma quantidade de feromônio )(tk
ijτ∆ , 

em cada caminho mínimo, entre duas solicitações, que foi usado; o valor )(tk
ijτ∆  depende da 

qualidade da solução obtida pelas formigas. Na iteração t (o contador de iterações é incrementado de 1 
quando um número pré-estabelecido de soluções é obtido), a formiga k deposita )(tk

ijτ∆   no caminho 

mínimo (i,j): 

                               






=∆
0

)()( tkLQtk
ijτ    

em que Tk(t) é o conjunto dos caminhos mínimos entre dois poços utilizados pelas formigas ao 
construir a solução na iteração t. Lk(t) é o custo da solução e Q é um parâmetro.  

Este método não poderia funcionar sem um decaimento de feromônio.  O mecanismo de 
evaporação ajuda a evitar um acúmulo ilimitado de feromônio, levando a uma estagnação do processo 
de busca dentro do espaço de soluções. A diminuição do feromônio é implementada introduzindo um 
coeficiente de decaimento ρ, 0≤ ρ ≤1. A regra de atualização resultante, que é aplicada a todos os 
caminhos mínimos (i,j), é portanto: 

 
                                  ),()()1()1( ttt ijijij ττρτ ∆+⋅−←+       (11) 

em que )(1)( tm
k

k
ijtij ∑ = ∆=∆ ττ , e m é o número de soluções obtidas pelas formigas. 

No MMAS apenas uma solução é usada para atualizar as taxas de feromônio após cada 
iteração do algoritmo. Pode-se escolher entre usar a melhor solução encontrada dentro de uma iteração 
ou a melhor encontrada desde o início da execução do algoritmo. A primeira opção é usada com maior 
freqüência nas iterações iniciais do algoritmo, ao passo que, à medida que o tempo passa, aumentamos 
a freqüência com que a segunda opção é escolhida.  Isto previne uma convergência prematura para 
ótimos locais, caso a escolha contínua da melhor solução global fosse sempre efetuada nesta fase do 
algoritmo. 
 
3.5 Algoritmo de Busca Local 

 
A busca local tem como objetivo refinar uma solução gerada na fase de construção dos 

algoritmos ACO, que muitas vezes não representa um ótimo local. O método proposto neste artigo 
utiliza um procedimento SWAP, bastante conhecido na literatura, entre as solicitações das listas de 
atendimento das sondas.  

O algoritmo consiste em uma busca circular que analisa o ganho na troca de todos os pares de 
solicitações da solução corrente. Caso o algoritmo encontre uma permutação que diminua o valor da 
função de custo, esta passa a ser a solução corrente. A busca continua até que n*(n+1)/2 permutações 
sejam feitas sem que uma solução melhor seja encontrada, ou seja, até que a solução corrente seja um 
ótimo local. Considera-se n o número de solicitações de intervenção no estado inicial de execução do 
algoritmo.   
 
4 Path-Relinking 
 

Path-Relinking é um mecanismo de busca originalmente proposto por Glover [7] como uma 
estratégia de intensificação explorando trajetórias entre soluções elite obtidas por Busca Tabu.  A idéia 
é partir de uma solução elite a fim de encontrar outras melhores no caminho que leva até outra solução 
elite. Para isto, são realizados movimentos que introduzem atributos contidos na solução de destino. 
Portanto, path-relinking pode ser visto como uma estratégia que busca incorporar atributos de soluções 

se (i,j) ∈Tk(t) 
c.c 

(10) 
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de alta qualidade, favorecendo estes atributos nos movimentos escolhidos. Atualmente, não existem 
muitas aplicações de path-relinking auxiliando algoritmos ACO. 

O path-relinking utilizado no MMAS e AS desenvolvidos para o POA-SPT é feito para todas 
as soluções obtidas na fase construtiva. Para a realização do método são tomadas uma solução elite 
escolhida aleatoriamente a partir de um pool de tamanho 20, e a solução construída. O path-relinking 
implementado para o POA-SPT é backward, ou seja, procura melhores soluções na trajetória que parte 
da solução elite até a solução construída. 

O critério de entrada no pool de soluções é somente o valor da solução na função de custo. Em 
princípio, alguns outros critérios são usados adicionalmente para esta decisão no procedimento path-
relinking geral, a fim de diversificarmos os componentes das soluções elite. Isto não foi considerado 
necessário, uma vez que foi constatado que boas soluções para o POA-SPT apresentam um certo grau 
de distinção em termos dos componentes da solução.  
 
5 Resultados Computacionais 
 

O desempenho das Colônias de Formigas (MMAS e AS) propostas é comparado com o de 
outros algoritmos metaheurísticos propostos para o POA-SPT (algoritmo genético e GRASP [8]). 
Ainda, comparações são realizadas com versões das colônias de formigas e GRASP incrementadas 
com o mecanismo de path-relinking (PR). 

São apresentados neste artigo resultados para instâncias de 100 e 299 poços. Todas as 
instâncias são criadas seguindo critérios reais para a geração de dados, sendo a primeira proveniente 
de [2] e a segunda adaptada da TSPLIB [12] (pr299). Para cada uma delas, 4 configurações distintas 
foram geradas, escolhendo-se aleatoriamente os poços a estarem presentes nas listas de solicitações de 
20, 40 e 60% do universo total de poços, concluindo um total de 2.4.3 = 24 listas de solicitações. 
Permitiu-se que os algoritmos executassem por 720s, sendo cada um executado 10 vezes, numa 
plataforma Pentium IV 1.2GHz.. São mostradas em destaque na tabela 1 as melhores médias cujos 
fatores são os valores médios obtidos pelos algoritmos nas quatro diferentes configurações criadas, 
calculados das 10 execuções realizadas. Os demais valores dimensionam, em porcentagem, a diferença 
entre o valor destacado e os obtidos por cada um dos algoritmos. Ainda, os tempos médios em 
segundos, de obtenção das melhores soluções, são apresentados. 

Os parâmetros utilizados para os algoritmos ACO são α = 1, β = 3 e ρ = 0.95 com listas 
candidatas de tamanho 20. Testes para a escolha destes parâmetros podem ser encontrados em [1]. 
Além disso, todos os componentes de distancia mínima entre dois poços são inicializados com taxa de 
feromônio máxima. A colônia com numeração ‘1’ utiliza como algoritmo de construção H1, enquanto 
colonia2 utiliza H2. Ambas são colônias implementadas no framework MMAS. Para elas, a relação 
entre as taxas de feromônio máxima e mínima é a mesma indicada em [11], com pbest=0.005. Os 
algoritmos implementados seguindo o modelo AS utilizaram H1 na fase de construção. Detalhes sobre 
os demais algoritmos metaheurísticos mencionados podem ser encontrados em [8].  

Tabela 1 – Resultados Computacionais 
60 % 40 % 20 % Inst. 

 100 Metaheurística 
Media Tempo Média Tempo Média Tempo 

GRASP  0.1202% 573.3 0.0914% 193.15 126.203 0 
GRASP + PR 0.0353% 534.5 0.0911% 290.25 126.203 0 
Colônia1  0.0662% 390.3 0.1884% 120 0.2115% 0 
Colônia1 + PR 0.0147% 158.15 0.1884% 3.9 0.2115% 0 
Colônia2  0.0725% 282.3 0.0004% 47.4 126.203 0.15 
Colônia2 + PR 1120.467 330.15 413.647 4.4 126.203 0 

 
 
 

02 
Sondas 

Algoritmo Genético 0.3561% 457.6 0.0715% 298.75 126.203 0 
 AS 0.0887% 278.25 0.1907% 38.3 0.2115% 0 
 AS + PR 0.0195% 158.15 0.1888% 20.9 0.2115% 0 
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GRASP  0.1777% 488.0 0.1105% 253.95 72.673 2.35 
GRASP + PR 0.1323% 469.1 0.0880% 290.25 72.673 - 
Colônia1  0.0963% 283.41 0.4435% 71.5 0.5050% 0 
Colônia1 + PR 0.0251% 223.00 0.4404% 14.3 0.5050% 0 
Colônia2  0.1265% 363.10 0.0067% 97.3 0.0261% 0.8 
Colônia2 + PR 0.0205% 291.6 222.509 75.6 0.0288% 0.5 

 
 
 

04 
Sondas 

Algoritmo Genético 0.4293% 466.25 0.3002% 163.9 0.0811% 39.0 
 AS 0.0944% 386.2 0.4642% 201.3 0.5050% 0 
 AS + PR 588.595 302.35 0.4404% 51 0.5050% 0 

GRASP  0.1752% 546.4 0.0215% 153.9 47.795 8.55 
GRASP + PR 0.1663% 356.85 0.0199% 88.4 47.795 12.35 
Colônia1  0.0693% 416.2 0.1612% 106.5 0.6172% 0.05 
Colônia1+ PR 0.0683% 347.2 0.1612% 77.35 0.6172% 0 
Colônia2  0.0451% 407.0 130.194 271.25 0.0188% 3.45 
Colônia2 + PR 327.526 306.75 0.0092% 25.9 0.0209% 4 

 
 
 

08 
Sondas 

Algoritmo Genético 0.3163% 353.6 0.3233% 48 0.1736% 62 
 AS 0.1270% 318.7 0.1628% 115.25 0.6172% 0.4 
 AS + PR 0.0729% 302.9 0.1605% 69.35 0.6172% 0.05 

60 % 40 % 20 % Inst. 
 299 Metaheurística 

Media Tempo Média Tempo Média Tempo 
GRASP  0.1169% 529.2 0.1018% 525.35 0.0461% 506.15 
GRASP + PR 0.0991% 442.55 0.0867% 581.15 0.0195% 459.2 
Colônia1  0.0690% 348.9 0.0690% 347.65 0.0654% 323 
Colônia1 + PR 13594.640 666.95 6458.545 477.55 0.0567% 177.3 
Colônia2  0.0458% 381.55 0.0564% 393.05 0.0122% 359.45 
Colônia2 + PR 0.0285% 651.9 0.0201% 515.6 1598.193 192.65 

 
02 

Sondas 

Algoritmo Genético 0.2330% 432.95 0.1766% 520.85 0.0650% 435.3 
 AS 0.0490% 441.3 0.0720% 385.05 0.0641% 318.6 
 AS + PR 0.0015% 665.4 0.0038% 373.65 0.0572% 254.5 

GRASP  0.1224% 469.4 0.1273% 536.9 0.0902% 562.7 
GRASP + PR 0.0991% 451.65 0.1140% 469.85 0.0873% 376.45 
Colônia1  0.0322% 386.15 0.0612% 324.25 0.0362% 345.45 
Colônia1 + PR 6937.049 676.25 3325.870 492.8 0.0140% 193.05 
Colônia2  0.0690% 383.2 0.0848% 436.45 0.0276% 361.15 
Colônia2 + PR 0.0660% 657.75 0.0415% 622.35 848.652 252.05 

 
04 

Sondas 

Algoritmo Genético 0.2820% 419.05 0.2037% 572.5 0.1392% 287 
 AS 0.0404% 404.65 0.0675% 367.35 0.0402% 347.15 
 AS + PR 0.0058% 658.65 0.0193% 452.05 0.0152% 260.65 

GRASP  0.1131% 595.7 0.1325% 430.7 0.1157% 593.45 
GRASP + PR 0.1264% 447.5 0.1430% 442.4 0.0958% 431.4 
Colônia1  0.0292% 366.45 0.1750% 337.35 0.0593% 331.95 
Colônia1 + PR 3615.453 667.95 0.0086% 532.45 0.0163% 188.8 
Colônia2  0.1192% 371.15 0.0558% 485.05 0.0369% 407 
Colônia2 + PR 0.1233% 600.35 0.0520% 592.6 476.873 278.8 

 
08 

Sondas 

Algoritmo Genético 0.2567% 443.25 0.2217% 576.75 0.2034% 289 
 AS 0.0391% 306.8 0.0366% 317.85 0.0675% 394 
 AS + PR 0.0079% 661.85 1762.688 475.85 0.0060% 264.5 
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 O gráfico da figura 3 exibe um comparativo do número de vitórias, apresentadas em destaque 
na tabela 1. Caso em uma mesma coluna exista mais de um algoritmo vitorioso, é atribuído a cada um 
deles uma vitória. Algoritmos nunca vencedores não estão incluídos no gráfico. 
   

3 3

5

2

8

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

GRASP 
GRASP + PR
Colonia1 + PR
Colônia2 
Colonia2 + PR
Algoritmo Genético
AS + PR

 
Figura 3: Número de Vitórias 

 
6 Conclusões e Análise dos Resultados  
 
 Os resultados destacados na tabela 1 mostram os melhores valores médios em cada um das 
categorias mencionadas na seção anterior. Analisando-os percebe-se que os algoritmos ACO 
obtiveram as melhores médias em 88.88% dos casos. Particularmente, os algoritmos utilizando H1 
tiveram os melhores desempenhos nas instâncias de maior porte, enquanto não apresentaram 
resultados competitivos nas menores, em virtude das características da heurística (seção 3.1). 
Também, o path-relinking melhorou ou manteve a qualidade dos resultados obtidos em 91.67% dos 
casos, em relação aos algoritmos sem o mecanismo (GRASP, colonia1, colonia2 e AS). 
 A figura 4 exibe gráficos que mostram o tempo médio de obtenção da melhor solução em 
função do número de sondas nas instâncias de 100 poços. O gráfico mais à esquerda está associado às 
instâncias com 60% dos poços solicitando intervenções, e o gráfico à direita com as instâncias de 40%. 
Os valores para os algoritmos ACO são calculados a partir de uma média entre os tempos despendidos 
pelos algoritmos colonia1, colonia2 e AS, apresentados na tabela 1, para 2, 4 e 8 sondas. 

Os algoritmos ACO implementados possuem, em grande parte dos casos, melhor desempenho 
tanto na qualidade das soluções quanto no tempo computacional demandado.  Percebe-se que para os 
algoritmos ACO este tempo cresce com o aumento do número de sondas. Isto ocorre devido a um 
crescimento na distribuição da memória (feromônio), causado pelo aumento do número de 
possibilidades de distribuição das solicitações para as sondas disponíveis.   

A figura 5 é análoga à figura 4, porém apresenta as funções para os algoritmos ACO 
acrescidos do módulo de path-relinking. A forma de obtenção dos valores é a mesma mencionada 
anteriormente para a figura 4. 

Percebe-se claramente a partir da figura que o path-relinking diminui o tempo computacional 
para a obtenção de soluções com qualidade, ao mesmo tempo explorando melhor o espaço de busca 
conseguindo melhores soluções.   
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Figura 4: Gráficos do tempo para obtenção das melhores soluções em função do número de 
sondas nas instâncias de 100 poços, com 60 e 40% dos poços solicitando intervenção. 

Figura 5: Gráficos de tempo de obtenção da melhor solução em função do número de sondas nas 
instâncias de 100 poços, com 60 e 40% dos poços solicitando intervenção. Comparação entre os 
algoritmos ACO e suas respectivas versões providas com o módulo de path-relinking. 

 
Por se tratarem de algoritmos evolutivos, conclui-se que, dado o elevado tempo nas instâncias 

de 299 poços, os algoritmos ACO não atingiram seu máximo potencial nestas instâncias antes dos 720 
segundos permitidos para execução. Conseqüentemente, seus gráficos temporais não foram 
apresentados.  Algoritmos paralelos estão em desenvolvimento para permitir uma melhor análise nas 
instâncias de maior porte.  

Gráficos da qualidade das soluções em função do tempo e maiores detalhes sobre a geração 
das instâncias usadas podem ser encontrados em [1].  
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