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Resumo 
 
Neste trabalho apresentamos uma aplicação da técnica de programação por restrições, na alocação de 
recursos limitados a atividades de desenvolvimento e manutenção da produção em campos de 
petróleo. Este é um projeto que está em andamento na área de E&P da Petrobras, tendo como objetivo 
um maior grau de automatização na elaboração de escalonamentos. Na maneira usual de alocação de 
recursos através de softwares de gerenciamento de projetos, o coordenador do projeto deve predefinir 
que recurso executará determinada atividade, além de buscar a seqüência que atenda melhor seus 
objetivos. Esta predefinição implica em se ter conhecimento prévio se o recurso escolhido é capaz de 
realizar as operações necessárias em cada uma das atividades que lhe serão atribuídas. No caso da 
obtenção de uma seqüência otimizada ele fica limitado às opções disponíveis no gerenciador de 
projetos. Através de uma abordagem diferente, com uso da programação por restrições, 
desenvolvemos um sistema em que os recursos são alocados as atividades de forma semi-
automatizada, respeitando as características dos recursos, das atividades e dos poços onde as 
operações serão realizadas, além de buscar uma seqüência otimizada levando em conta aspectos do 
desenvolvimento do reservatório e segurança operacional. 
 
Palavras chave: programação por restrições, escalonamento, poços de petróleo 
 
 
Abstract 
 
In this paper we present an application of constraint programming in well activity scheduling with 
limited resources. Petrobras E&P is developing this project with the main objective of providing a 
semi-automatic way of producing a feasible and optimized schedule. The usual framework provided 
by project management software requires that you have previous knowledge of the resources 
capabilities and the activities characteristics in order to build a feasible schedule. Project management 
software also provides limited optimization availability, usually related with project span 
minimization. We developed a system, using constraint programming, which in a semi-automatic way 
produces a feasible schedule, aiming a oil production optimization, respecting the resources 
capabilities, well characteristics, field development needs and the operational safety. 
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1. Introdução 
 

A área de gerenciamento de projetos envolve diversas atividades com graus de complexidade 
variável. Se utilizarmos o modelo definido pelo Project Managment Institute (1) o gerenciamento de 
projetos inclui as seguintes áreas: gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, dos custos, da 
qualidade, dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos, contratação. A área focalizada no 
aplicativo desenvolvido, segundo esta definição, é a do gerenciamento do tempo, especificamente a do 
escalonamento das atividades.  

Na atividade de desenvolvimento e manutenção da produção existem dois tipos de recursos 
que são fundamentais a sua realização: unidades de sondagem, que passaremos a denominar como 
sondas, e barcos de lançamento de linhas que denominaremos LSV. Uma das características destes 
recursos é que eles só podem realizar uma atividade de cada vez. Outro aspecto importante é que cada 
recurso tem características técnicas que o diferenciam dos demais. A diferença entre os recursos torna 
importante à correta alocação destes às atividades. O nivelamento de recursos é o modo usual de 
alocação. Simplificando, isto significa que através de diferentes tipos de heurísticas,  os recursos são 
atribuídos a uma única atividade num mesmo intervalo de tempo, tendo como referência algum 
objetivo final que poderia ser o de minimizar o tempo de concretização do projeto.  
Nos programas de gerenciamento de projetos, cabe a pessoa que define o escalonamento verificar as 
características do recurso, encontrar as atividades adequadas a este, também verificando se o recurso é 
compatível com as características do poço em que ocorrerão as atividades. Por exemplo: se tivermos 
uma sonda que opera em lâmina até 1200 m, não podemos designá-la para atividades em poços 
situados a 1500 m, de outra forma, se precisamos perfurar um poço horizontal será necessário uma 
sonda com um equipamento denominado “top drive”. Portanto caberá a pessoa que está 
desenvolvendo o escalonamento verificar cada um destes detalhes para que o escalonamento seja 
factível. Se isto for feito para poucas atividades, provavelmente não deverão ocorrer problemas, 
entretanto com o aumento do número de atividades e de detalhes a serem verificados, a tarefa pode ser 
tornar extremamente complexa e bastante trabalhosa de se fazer manualmente.  
Além disso, em alguns casos, por razões ligadas ao desenvolvimento do campo (engenharia de 
reservatórios) deverão ser respeitadas algumas restrições com relação a algumas famílias de poços, 
que devem ter uma seqüência predefinida. Se acrescentarmos a isto a idéia de otimizar resultados, 
percebemos que o desafio se torna ainda maior. 

Escalonamento é um processo de se atribuir recursos a atividades no tempo. Ao se construir 
um sistema para executar um escalonamento devemos ter em mente alguns aspectos importantes. O 
primeiro deles é a complexidade do problema que estamos resolvendo. Cada problema de 
escalonamento tem sua peculiaridade e ele deve estar integrado ao ambiente aonde são geradas as 
demandas. 

Através do uso da programação por restrições, desenvolvemos um aplicativo que resolve 
grande parte das dificuldades encontradas na elaboração de um escalonamento. Esta iniciativa não é 
nova, em Johansen (2) é descrita uma aplicação voltada para poços em plataformas fixas. A grande 
vantagem desta abordagem é que o trabalho de se verificar as restrições dos recursos e atividades fica 
por conta do sistema. O primeiro resultado obtido através do sistema pode ser modificado a partir de 
um gráfico de Gantt interativo. A cada modificação o escalonamento pode ser validado e as 
inconsistências serão apresentadas ao programador. É muito difícil estabelecer um escalonamento 
totalmente automatizado, desta forma ao permitimos uma interação com os usuários, pretendemos 
estabelecer um escalonamento com uma iniciativa mista. Assim podemos ficar mais aderentes às 
necessidades operacionais e a complexidade do ambiente aonde ocorrem às operações, conforme pode 
ser visto em Dorn (3).  

Para o desenvolvimento do sistema foi utilizado o ILOG Scheduler 4.4, que é uma biblioteca 
de classes voltada para solução de problemas de escalonamento. Estas classes, por sua vez, utilizam as 
classes de outra biblioteca mais básica, que é o ILOG Solver 4.4, destinada à solução de problemas 
genéricos baseados em restrições (CSP). A interface gráfica foi desenvolvida na linguagem Java com 
o uso do ILOG JViews.  
 



 

  3 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

 
2. Programação por Restrições 
 

O objetivo da programação por restrições é basicamente reduzir o esforço computacional 
necessário para se resolver problemas combinatórios, usando intensamente restrições. Como podemos 
ver em Lustig e Puget (4),  para entendermos o escopo da programação por restrições precisamos antes 
definir o problema de satisfação de restrições. Um problema de satisfação de restrições (CSP) consiste 
de: 

- um conjunto de variáveis { }nxxX ,,1 K= ; 
- para cada variável xi, temos um conjunto finito Di de valores possíveis (seu domínio); 
-  um conjunto de restrições restringindo os valores que as variáveis podem assumir 

simultaneamente. 
 
Em contraste com problemas de programação linear, restrições de um CSP (Constraint 

Satisfaction Problem) não são necessariamente lineares. Além disso um problema de satisfação de 
restrições não possui necessariamente uma função que traduza um objetivo. A Programação por 
Restrições é uma técnica de programação declarativa  pertencente à área de Inteligência Artificial, 
sendo intrinsecamente não determinística. Desta forma, ao longo da busca pela solução existem pontos 
de ramificação onde diversas possibilidades podem ser exploradas. Eles são denominados pontos de 
escolha.   

As bibliotecas da ILOG nos possibilitam definir variáveis, domínios e restrições do problema, ao 
mesmo tempo fornecendo mecanismos para solucioná-los. Basicamente temos os mecanismos de 
backtracking e propagação de restrições atuando em conjunto, sendo que o último leva à redução de 
domínio e conseqüente redução do espaço de busca. Se num certo instante da busca nenhum dos  
valores do domínio de uma variável satisfazem as restrições do problema, o Solver gera uma falha, e 
reinicia a busca através de um backtracking. No caso de problemas que envolvem otimização são 
utilizados também métodos enumerativos (Branch and Bound) combinados com a propagação de 
restrições.  
 
 
3. Características do Sistema 
 

O projeto ORCA (Otimização de Recursos Críticos e Atividades) foi desenvolvido voltado 
para o escalonamento de atividades em poços satélites conforme podemos ver em Filho (5). As 
atividades escalonadas no sistema são as atividades relacionadas com sondas e LSVs. As operações 
relativas a estes recursos são: perfurações, completações, restaurações e interligações de linhas de 
produção flexíveis. Cada uma destas operações pode por vezes ser subdividida, por vezes também 
podem possuir algumas diferenças, o que poderia ser encarado como uma subclasse dentro de outra. 

O escalonamento é gerado tendo como base atividades vinculadas a poços, que sofrem 
restrições pela quantidade e características dos recursos, além de outras restrições que serão mais 
detalhadas a seguir. Não há definição prévia de qual recurso executará tal tarefa, cabendo ao sistema 
identificar qual é a melhor solução de forma a otimizar conforme o objetivo definido pelo usuário. 
Existem duas possibilidades no sistema que são: minimizar o tempo de concretização de todas as 
tarefas (makespan) ou maximizar o volume produzido num determinado horizonte especificado. 
 
 
4. Restrições  
 
São diversas as restrições estabelecidas que influenciam nos resultados do escalonamento. Elas podem 
ser divididas nas seguintes categorias : 
 

1. Segurança: 
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A questão de segurança abordada, está relacionada com a convivência entre sondas de 
posicionamento dinâmico numa mesma área. Isto é equacionado através dos diagramas de restrição 
conforme figura (1), que representam áreas de influência em que não pode existir nenhum obstáculo, 
conforme vemos em Juiniti (6). 
 

Polar Restriction Diagram
Marlim  -  Semi Submersible 
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Figura 1: Diagrama de restrições 

 
2. Reservatórios: 

 
No desenvolvimento do campo é necessário que certas regras sejam obedecidas de forma a 

minimizar o risco do desenvolvimento e ao mesmo tempo maximizar a recuperação de óleo. Para isto 
foram estabelecidos dois tipos de seqüência de atividades: seqüência de perfuração e a seqüência de 
entrada em produção/injeção. A primeira está relacionada com a necessidade de diminuição do risco 
no desenvolvimento do campo e a segunda com a estratégia de produção do campo. 
 

3. Priorização: 
 

Em diversas fases de um projeto, ele pode estar tendo de dividir recursos com outros projetos. 
Desta forma foi criada a figura de priorização de projetos, que pode ser uma priorização do projeto 
como um todo ou a priorização de uma determinada Unidade de Produção Estacionária (UEP). 
 

4. Marco: 
 

Existem atividades externas às atividades em poços, que podem influenciar o seu escalonamento. 
O marco foi a forma encontrada de estabelecer um vínculo entre estas ocorrências e as atividades a 
serem escalonadas. 
 

5. Precedências: 
 

Elas representam basicamente as precedências usuais entre as atividades: Finish to Start (FS), Start 
to Start (SS), Start to Finish (SF) e Finish to Finish (FF). Isto na maior parte dos casos representava as 
precedências tecnológicas entre as atividades. 
 
 

6. Cluster: 
 

Por vezes é necessário definir que um conjunto de atividades deva ser feito por um mesmo 
recurso, normalmente por razões operacionais. Elas são estabelecidas através do cluster, onde diversas 
atividades são atribuídas a ele. 
 
 

7. Outras Restrições 
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Existem outras restrições que não são diretamente explícitas e estão relacionadas a características 
dos recursos e dos poços onde as atividades ocorrem. Elas podem ser agrupadas da seguinte forma : 

  
Para poços : 
- lamina d’água,  
- profundidade, 
- potenciais de produção ou injeção, 
- diâmetro de cabeça de poço, 
- coordenadas da cabeça de poço. 

 
Para sondas : 
 
- capacidade de perfuração, 
- lamina d’água máxima de operação, 
- lamina d’água mínima de operação, 
- tipo de sonda (ancorada, navio sonda, semi-submersível de posicionamento dinâmico), 
- presença de motor de topo (top drive), 
- profundidade máxima de perfuração, 
- capacidade HPHT. 

 
Para barcos : 

 
- lamina máxima de operação 
- lançamento em bundle ou singular 

 
 
5. Funcionamento do Sistema 
 

Após a alimentação de todos os dados relacionados às atividades, passamos a introduzir cada 
uma das tarefas diretamente no sistema ou importá-las do MSProject. Qualquer que seja o modo de 
operação, cada atividade deverá estar associada a um tipo de atividade e a um poço. O conceito de tipo 
de atividade é o que faz o vínculo entre o tipo de recurso necessário e a atividade. Esta é a forma de 
diferenciar as atividades com sonda ou LSV, sendo que no caso das sondas também indica as 
características do recurso necessário (exemplo: presença de top drive). O vínculo obrigatório com o 
poço termina de definir o escopo da atividade, pois cada poço tem características bem definidas. 
Também na fase de alimentação e amarração das atividades podemos definir se a mesma é para ser 
“congelada” em determinada data e com determinado recurso ou não. Outra opção é definirmos 
recursos proibidos para aquela atividade, ou seja, recursos que não podem realizar aquelas atividades. 

Após esta fase podemos passar para a otimização do escalonamento. Temos duas opções de 
otimização: uma baseada no potencial dos poços e outra voltada para minimizar o tempo de 
concretização das atividades. Um dos pontos importantes nesta fase é definir a data de  início do 
escalonamento e o horizonte de tempo que deverá ser otimizado. Para qualquer uma das opções de 
escalonamento, o resultado da otimização será apresentado na forma de um gráfico de Gantt em 
conjunto com uma visão do escalonamento por recursos.     

Consideramos este resultado uma primeira aproximação do escalonamento a ser assumido, 
pois compreendemos ser extremamente difícil que o sistema possa incorporar todas os aspectos 
envolvidos no ambiente real. A partir desta proposta inicial o usuário poderá gerar alternativas e 
validá-las pelo verificador de restrições do sistema. Caso haja alguma inconsistência nas alterações 
efetuadas pelo usuário, o verificador irá dar uma mensagem indicando qual foi o problema encontrado. 
Para cada um dos escalonamentos alterados e validados o usuário receberá também uma informação 
do volume total de óleo previsto de ser agregado no horizonte definido anteriormente. Desta forma ele 
poderá testar diferentes seqüências e verificar as diferenças nos resultados de produção de petróleo. 
Outra possibilidade é o usuário cadastrar um recurso virtual e verificar qual será o ganho de produção 
ao aumentar a oferta de recursos.  
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6. Estratégias de Busca 

Durante a fase de testes as diversas estratégias de buscas implementadas na biblioteca ILOG 
Solver 4.4 foram experimentadas. Elas foram as seguintes :     

• Depth First Search (DFS) – é a busca padrão e o “default”  da biblioteca ILOG Solver. 

•  Best First Search (BFS) – busca nos moldes descritos em Nilsson (7), utilizando  um 
parâmetro . Quando um nó aberto é selecionado, o Solver determina o conjunto de nós 
abertos de forma que o custo deles seja no máximo (1+ ) pior que o melhor nó aberto. Se o 
nó filho do nó corrente está neste conjunto, o Solver seleciona este filho. Caso contrário, ele 
seleciona o melhor nó do conjunto.  

• Limited Discrepancy Search (LDS) – foi definido pela primeira vez por Harvey (8). O Solver 
define a discrepância de um nó como sua profundidade (depth) à direita, ou seja, o número de 
vezes que a máquina de busca escolheu o ramo direito de um ponto de escolha desde o nó raiz 
até o nó atual. Dado um parâmetro k, este tipo de busca vai explorar inicialmente os nós com 
uma discrepância menor que k. Após esta exploração estar completa ele explora nós com 
discrepância entre k e 2k, e assim por diante. Na verdade, esta busca divide a árvore de busca 
em faixas.  

• Depth Bounded Discrepancy Search (DDS) – foi introduzida por Walsh (9). Este tipo de 
busca é uma variação do LDS, que se baseia na suposição que erros são cometidos com maior 
freqüência no topo da árvore de busca. Por este motivo, o DDS não contabiliza o número de 
discrepâncias, mas a profundidade da última. O Solver implementa uma versão melhor que o 
esquema proposto por Walsh, onde ao invés de considerar a profundidade da última  
discrepância, considera-se a profundidade da discrepância dth, onde d é um parâmetro definido 
para a busca.  

• Interleaved Depth First Search (IDFS) – foi introduzida por Meseguer (10). IDFS tenta imitar 
o comportamento de um número infinito de “threads” (processos leves) explorando a árvore 
de busca. O Solver implementa uma variação deste esquema que limita a profundidade d desta 
intercalação de “threads”, abaixo da qual a busca se torna DFS.. 

 

7. Heurísticas Empregadas 
 Além das heurísticas embutidas no ILOG Solver, como a ordenação de variáveis em ordem 
crescente do tamanho do domínio, foram implementados seletores, que são os mecanismos oferecidos 
pela ferramenta para criar heurísticas específicas para um certo problema. Estas heurísticas foram 
necessárias basicamente devido à necessidade de otimização dentro de limites de tempo aceitáveis na 
prática.  Os seletores definem, na verdade, uma ordem a ser utilizada na seleção de Recursos ou 
Atividades. Desta forma, foram  desenvolvidos 2 novos seletores :  

 
I. Seletor para  Recursos: 

 
Seleciona o recurso a ser atribuído dando preferência ao que foi menos utilizados até o 
momento. 

 
II. Seletor para Atividades: 
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Seleciona as atividades de acordo com a perspectiva de volume de produção, a partir 
daquelas associadas com o maior volume de produção acumulada dentro do horizonte de 
escalonamento, até aquelas com o menor volume. 
 

8. Ambiente de Teste 
 

Tanto o desenvolvimento quanto os testes foram feitos numa máquina Sun ULTRA 60 com 
processador SPARC de 450 MHz, memória física (RAM) de1024 Megabytes, memória virtual  de 
2768 Megabytes e sistema operacional  SunOS Release 5.8. 
 

Foram realizados testes iniciais para atividades num campo fictício, tendo sido criado o cenário de 
número 110 com  as seguintes características: 

 
- 98 atividades 
- 3 sondas reais 
- 1 barco real e 1 barco virtual 
- 29 poços de petróleo 
- 69 restrições de precedência entre atividades 
- 29 restrições de precedência entre marcos e atividades 

 
 
9. Resultados 
  
 As tabelas a seguir apresentam como colunas o limite máximo de Tempo da busca da solução, a 
memória total utilizada pelo processo de busca, bem como os atributos, Falhas e Pontos de Escolha, 
que já foram analisados no item 2 deste trabalho.  
 
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos para os diversos tipos de estratégias de busca utilizadas. 
Neste caso o objetivo era maximizar a produção de petróleo num determinado horizonte.  
 
Objetivo: Maximizar a Produção com Recurso Virtual 

Tipo de estratégia 
de busca 

Tempo de 
Execução 

(seg) 

Memória 
(bytes) 

Falhas 
 

Pontos de 
Escolha 

Produção 
(m3) 

DFS 300 1.970.404 67.081 67.136 Sem Solução 
DFS 3000 2.388.484 1.036.630 1.036.784 66.645.722 
BFS  300 7.976.284 48.834 60.945 Sem Solução 
BFS  3000 63.765.844 469.919 586.170 Sem Solução 
BFS  30000 619.960.984 4.625.572 5.770.141 Sem Solução 

LDS (k = 1) 300 17.625.484 3.808 60.364 66.720.582 
LDS (k =  2) 300 19.454.584 3.638 67.259 66.720.582 
LDS (k = 3) 300 17.955.124 6.608 64.927 66.720.582 
LDS (k =  4) 300 17.581.264 7.344 63.317 66.644.777 

DDS (k =  5,d =  2) 300 18.706.864 3.918 65.904 66.720.582 
DDS (k = 4,d =  4) 300 15.847.444 14.967 62.668 66.644.777 
DDS (k =  4,d =  2) 300 18.879.724 3.784 66.362 66.720.582 
DDS (k =  4,d =  1) 300 19.563.124 2.371 66.956 66.720.362 
DDS (k = 1,d = 1) 300 19.615.384 2.170 65.657 66.720.362 
DDS (k = 1,d = 2) 300 19.149.064 3.898 67.578 66.720.582 
DDS (k =  1,d = 3) 300 17.533.024 7.332 63.140 66.644.777 

IDFS (d = 1) 300 1.986.484 70.459 70.514 Sem Solução 
IDFS (d = 1) 3000 2.388.484 1.027.905 1.042.669 66.645.722 
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Tabela 1 
 
 
 
Na tabela 2 o objetivo de otimização foi mantido, mas neste caso não foi utilizado o recurso virtual. 
  
Objetivo: Maximizar a Produção sem Recurso Virtual 

Tipo de estratégia 
de busca 

Tempo de 
Execução 

(seg) 

Memória 
(bytes) 

Falhas Pontos de 
Escolha 

Produção 
(m3) 

DFS 300 1.479.964 201.497 201.582 63.168.207 
BFS  300 16.687.624 20.566 50.977 Sem Solução 
BFS  3000 158.915.224 208.542 513.635 Sem Solução 

LDS (k = 1) 300 17.805.184 8.506 66.017 63.265.409 
DDS (k = 4,d =  2) 300 19.071.484 8.386 72.425 63.265.409 

IDFS (d = 1) 300 1.479.964 202.015 202.098 63.168.207 
IDFS (d = 4) 300 1.479.964 204.760 204.844 63.168.207 

IDFS (d = 100) 300 1.479.964 205.291 205.373 63.168.207 
Tabela 2 

 
Na tabela 3 o objetivo de otimização foi alterado, neste caso a minimização do tempo de concretização 
(makespan) passou a ser perseguido. 
 
Objetivo: Minimizar Makespan com Recurso Virtual 

Tipo de estratégia 
de busca 

Tempo de 
Execução 

(seg) 

Memória 
(bytes) 

Falhas Pontos de 
Escolha 

Makespan 
(dias) 

DFS 300 1.777.444 143.594 143.704 942 
BFS  300 4.350.244 120.842 126.439 Sem Solução 
BFS  3000 28.301.404 1.197.114 1.252.951 Sem Solução 

LDS(k = 1) 300 23.561.824 5.217 82.621 941 
DDS(k = 4,d = 2) 300 25.768.804 3.975 92.022 941 

IDFS(d = 1) 300 1.777.444 149.111 149.226 942 
Tabela 3 

Na tabela 4 o objetivo de otimização é o mesmo do da tabela 3, sendo que neste caso não é utilizado o 
recurso virtual. 
 
Objetivo: Minimizar Makespan sem Recurso Virtual 

Tipo de estratégia 
de busca 

Tempo de 
Execução 

(seg) 

Memória 
(bytes) 

Falhas Pontos de 
Escolha 

Makespan 
(dias) 

DFS 300 1.524.184 204.817 204.899 1137 
BFS 300 17.435.344 88.548 122.808 Sem Solução 
BFS 3000     

LDS(k = 1) 300 22.520.644 7.420 79.697 1136 
DDS(k = 4,d = 2) 300 25.893.424 6.026 94.725 1136 

IDFS(d = 1) 300 1.524.184 206.423 206.505 1137 
Tabela 4 

 
Pelos resultados apresentados verificamos que com o uso de um recurso adicional (recurso 

virtual) alcançamos maior produção, o que já era esperado. Isto está demonstrado pelos resultados da 
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tabela 1 (com recurso virtual), que apresenta, para todos os casos, valores superiores aos da tabela 2. É 
claro que devemos verificar se o volume adicional compensa o custo da contratação de um novo LSV.  
Quando mudamos o objetivo a ser perseguido, o resultado foi semelhante ao anterior, ou seja, com 
recursos adicionais diminuímos o tempo de concretização das atividades.  

As estratégias LDS e DDS foram as que apresentaram melhores resultados em todos os casos 
analisados. A que teve pior desempenho foi a BFS que não conseguiu encontrar uma solução num 
tempo viável. Uma das possíveis razões para o sucesso das estratégias LDS e DDS é que, devido ao 
grande espaço de busca do problema, a capacidade de desfazer erros de escolha logo no início, permite 
que se chegue a uma solução adequada num menor espaço de tempo. 
 
10. Conclusões 
 

A utilização de uma ferramenta semi-automatizada para obtenção de escalonamentos permite 
ao coordenador de projetos analisar diversas alternativas num período reduzido de tempo. O sistema 
permite simulações em que podem ser verificados os possíveis ganhos com o uso de recursos 
adicionais. Isto permite que principalmente o coordenador de projeto obtenha um escalonamento 
factível em que inclusive questões de segurança operacional estarão equacionadas.  

Quando definimos o processo como semi-automatizado estamos querendo dizer que o 
resultado obtido pelo sistema, pode ser alterado ou não pelo usuário. Em geral ele é alterado, pois 
neste tipo de atividade a experiência do coordenador de projetos sempre agrega valor à solução 
encontrada.  

Observando os resultados fica evidente que as melhores estratégia de busca para este problema 
são a LDS (Limited Discrepancy Search) e a DDS (Depth Bounded Discrepancy Search), tanto no 
aspecto de qualidade da solução quanto no de tempo de execução. Conforme vemos em Walsh (9) a 
capacidade deste tipo de estratégia de desfazer erros logo no início da busca, é uma das razões para o 
seu sucesso. Cumpre ressaltar que a estratégia padrão da ferramenta ILOG Solver não é esta, mas a 
DFS, que conforme Walsh (9), pode ser muito afetada por estes erros iniciais, o que de fato pode ser 
inferido pelos resultados encontrados.  

Como foi mencionado antes, foram desenvolvidas heurísticas adicionais além daquelas já 
disponíveis na ferramenta devido aos objetivos de otimização, ou seja, maximizar a produção de 
petróleo ou minimizar o tempo de término de todas as atividades (makespan). Na verdade, foi possível 
constatar que não é possível utilizar apenas a facilidade de otimização do ILOG Solver, que é baseada 
no método setObjMin (funcobjetivo), para a busca da solução ótima, pois o espaço de busca é muito 
grande, exigindo portanto uma orientação heurística da busca. Nas próximas etapas do trabalho será 
analisada a existência de simetrias no espaço de busca do problema, de modo a perseguir a meta de 
quebra de simetrias e conseqüente redução do espaço de busca, da complexidade e do tempo de 
execução neste problema. 
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