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R E S U M O

O objetivo deste trabalho é abordar um dos problemas presentes na
operação de muitos portos e que influenciam sua eficiência: o pro-
blema de alocação de berços (PAB), que busca minimizar o tempo de
atendimento dos navios, indicando a ordem de atracação dos mesmos
e a respectiva localização no cais. É um problema que possui forte in-
teresse teórico e prático, uma vez que o crescimento da economia
mundial e o comércio internacional de bens têm estimulado, nos últi-
mos anos, a demanda por serviços de transporte marítimo. A metodo-
logia para o desenvolvimento do presente trabalho consiste no estudo
e na aplicação de um algoritmo híbrido baseado nas meta-heurísticas
Algoritmo Genético com Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA, do in-
glês Biased Random Key Genetic Algorithm) e Busca por Agrupamentos
(CS, do inglês Clustering Search) para resolver de forma heurística o
PAB. O BRKGA procura o espaço de solução do problema de otimi-
zação combinatória indiretamente, por isso, é necessário especificar
como as soluções são codificadas e decodificadas e como seus valores
de aptidão correspondentes são computados. Neste trabalho, utiliza-
se o BRKGA como gerador de soluções para o processo de agrupa-
mento do CS. Para validar o método proposto são realizados testes
computacionais com instâncias disponíveis na literatura e um estudo
de caso do PAB considerando os dados operacionais do Porto de Tu-
barão - ES.

Palavras-Chave: Otimização combinatória, algoritmo genético com chaves
aleatórias viciadas, problema de alocação de berços, clustering search, meta-
heurística, transporte marítimo.
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A B S T R A C T

The aim of this work is to address one of the problems that is pre-
sent in the operation of many ports and that influences their effici-
ency: The berth allocation problem (BAP), which seeks to minimize
the vessels’ handling times, indicating their order of berthing and
their location on the quay. This problem has strong theoretical and
practical interests, since the growth of the world economy and inter-
national trade in goods has stimulated, in recent years, the demand
for shipping services. The methodology for the development of this
work consists in studying and applying a hybrid algorithm based on
Biased Random Key Genetic Algorithm (BRKGA) and Clustering Se-
arch (CS) metaheuristics to heuristically solve the BAP. A BRKGA se-
arches the solution space of the combinatorial optimization problem
indirectly, therefore, it is necessary to specify how solutions are en-
coded and decoded and how their corresponding fitness values are
computed. This study uses the BRKGA as solutions generator to the
CS’ clustering process. To validate the proposed method, computatio-
nal tests are performed with instances available in the literature and
a case study of the BAP with operating data from Tubarão-ES port.

Keywords: Combinatorial optimization, biased random key genetic algo-
rithm, berth allocation problem, clustering search, metaheuristic, maritime
transport.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

O transporte marítimo se destaca, ao longo de toda a história, como
sendo um dos componentes fundamentais do crescimento econômico
global (Lopes et al. [1]). Segundo CCE [2], em 2009, cerca de 80%
do comércio no mundo era realizado por via marítima, assim para
competirem nesse nível, as empresas recorrem a esse tipo de serviço.

O crescimento da economia mundial e do comércio internacional
de mercadorias incentivou, nos últimos anos, a procura de serviços
de transporte marítimo, o que pode ser observado pelo aumento do
número de contêineres transportados desde o início da década: cerca
de 154% conforme apresentado por UNCTAD [3]. Nessa mesma dire-
ção, segundo a CCE [2], o número de navios em operação deverá ter
um acréscimo estimado em 29% até 2018.

Dessa forma, as companhias de navegação competem em todo o
mundo para fornecer serviços de transporte lucrativos e, uma impor-
tante consideração econômica que influencia a eficiência do terminal
portuário e a estratégia do operador é o tempo que um navio fica atra-
cado em locais específicos no terminal marítimo para que seja feito
o embarque e desembarque de cargas. Esses locais são conhecidos
como berços do terminal portuário.

No Brasil, observa-se um crescimento significativo na importância
do transporte marítimo para a economia do país através da análise
da Figura 1. Nela é possível verificar o crescimento expressivo na
movimentação de cargas em instalações portuárias brasileiras e em
terminais de uso privativo (TUPs); em média 24 milhões de toneladas
por ano, sendo que após o ano conturbado de 2008, essa taxa passou
para 35 milhões de toneladas por ano.

É importante destacar, com base na Figura 2, que esse crescimento
tem ocorrido independente do tipo de carga transportada e que o
aumento da capacidade dos navios e o volume de carga manejada
nos portos e nos TUPs acompanham essa tendência.

Entretanto, segundo Hijjar e Alexim [5], os investimentos não acom-
panham esse crescimento, desencadeando gargalos de acesso aos ter-
minais intermodais, tanto portuários quanto ferroviários.

Dessa forma o país não consegue aproveitar de forma ótima essa
situação de crescimento, pois não garante condições necessárias para
o escoamento da produção.

Ainda, conforme ressalta Silva et al. [6], onde os investimentos não
ocorrem, a operação de carga e descarga dos navios é lenta e as per-
das elevadas, resultando em custos altos e, até certo ponto, desneces-
sários.
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Figura 1: Movimentação portuária no Brasil.
Fonte:ANTAQ [4].
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Figura 2: Perfis de portos e TUPs.
Fonte:ANTAQ [4].

Com foco nesse pensamento e devido ao intenso fluxo de navios
nos portos e suas características distintas(dimensões e tipos de carga
transportada), as empresas se empenham em construir novas instala-
ções de atraque e em adaptar as já existentes para que possam receber
navios mais largos e profundos, isto é, investindo de forma a acomo-
dar uma maior variedade de tipos de embarcações. Tudo para que o
tempo de atendimento do navio seja o menor possível.

Por outro lado, adequações de carácter estrutural, por si só, não
garantem que o atendimento seja eficiente, pois a gestão de um com-
plexo portuário envolve também uma diversidade de problemas de
tomada de decisão, que segundo Silva [7], podem ocorrer nos níveis:
estratégico, tático e operacional.
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Um dos problemas operacionais que merece destaque é o plano de
atracação, no qual objetiva-se combinar o berço mais adequado para
atender cada navio, de modo a respeitar as restrições impostas.

Como a elaboração desse plano envolve a manipulação de diversas
informações, muitas delas dinâmicas, Mauri et al. [8] sugerem o uso
da computação com auxílio de técnicas de otimização visando, atra-
vés da simulação de diferentes cenários, agilizar a tomada de decisão.

De forma geral, quando um navio chega ao porto, fica aguardando
a liberação e indicação do berço mais adequado para atracar, ou em
um berço livre que possa recebê-lo. Caso não seja possível, esse navio
é orientado para uma fila de navios aguardando atracação. Quanto
maior esse tempo, menor o número de viagens que os navios podem
fazer, reduzindo sua rentabilidade. Igualmente, cargas paradas nos
navios não geram o retorno financeiro esperado.

Devido a essa busca por uma logística em acomodar e minimizar o
tempo de espera e atendimento dos navios, surgiram inúmeros pro-
blemas na literatura. Dentre eles, o Problema de Alocação de Berços
(PAB) que consiste em determinar a ordem de atracação dos navios e
seus respectivos berços.

Além do interesse prático, tendo em vista o que já foi abordado,
o PAB pelo fato de ser um problema NP - difícil (Cordeau et al. [9]),
mostra-se atraente tanto no estudo de novas modelagens quanto na
aplicação de heurísticas para sua resolução, como em Nishimura et al.
[10] onde o PAB foi dividido em subproblemas resolvidos por um Al-
goritmo Genético, em Cordeau et al. [9] que propuseram sua mode-
lagem como um Problema de Roteamento de Veículos com Múltiplas
Garagens e Janelas de Tempo, em Mauri et al. [8] que aplicaram re-
laxações ao estudo anterior e chegaram ao modelo sem janelas de
tempo e, por fim, Buhrkal et al. [11] que o modelaram como um Ge-
neralized Set-Partitioning Problem (GSPP).

Neste estudo, buscou-se uma alternativa que pudesse atender o
PAB de forma satisfatória, ao mesmo tempo em que fosse o mais
independente possível do problema; justamente para poder ser apli-
cada a outros problemas de otimização com um mínimo de esforço
de adaptação.

Assim surgiu o CS+BRKGA, um algoritmo híbrido baseado nas
meta-heurísticas Busca por Agrupamentos (CS, do inglês Clustering
Search) e Algoritmo Genético com Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA,
do inglês Biased Random Key Genetic Algorithm). A primeira, compro-
vadamente, eficiente na busca de regiões promissoras do espaço de
soluções e posterior intensificação através de métodos de otimização
local e, a segunda, por possuir características genéricas, pois a maio-
ria de seus componentes independe do problema em análise. Assim,
mantem-se a robustez e eficiência do CS, simplificando, no entanto,
sua implementação.



4 introdução

1.1 objetivos

Esta dissertação aborda o Problema de Alocação de Berços (PAB) vi-
vido, de forma geral, nos portos brasileiros, além do estudo de um
método alternativo para resolução de problemas de otimização, tendo
como objetivos:

• Definir a ordem de atracação de navios de modo a minimizar
a demurrage, isto é, a multa por atraso no desembarque. Além
disso, dependendo de qual navio está atracado, a utilização si-
multânea de berços pode ser prejudicada.

• Propor um algoritmo híbrido baseado nas meta-heurísticas CS
e BRKGA que mantenha a robustez e eficiência do CS, simplifi-
cando, no entanto, sua implementação.

Adicionalmente, é realizado um estudo de caso para o PAB levando
em consideração dados operacionais do porto de Tubarão-ES, com o
intuito de validar o método proposto.

Nessa proposta, foram aplicadas duas meta-heurísticas que serão
detalhadas nos próximos capítulos:

• Algoritmo Genético com Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA)

• Busca por Agrupamentos (CS).

Esse estudo apresenta 8 abordagens distintas: as duas primeiras
utilizam o BRKGA isolado e com uma parametrização distinta das
apresentadas na literatura, as próximas duas consistem no BRKGA
com uma codificação típica. Por fim, com o intuito de simplificar a
implementação do CS, as quatro últimas utilizam as abordagens an-
teriores como meta-heurísticas geradoras de soluções para o CS. Os
detalhes de cada abordagem são descritos no Capítulo 4.

Convém ressaltar que outros problemas, tais como tipo de guin-
daste, alocação de recursos, entre outros, estão fortemente relaciona-
dos ao PAB, pois dependem do tipo de navio que será atracado no
berço ou vice-versa, porém não são alvos desse trabalho.

1.2 organização

Essa dissertação está organizada em sete capítulos, sendo esse o pri-
meiro. O Capítulo 2 traz uma revisão teórica dos diversos conceitos
que estão presentes no PAB, com suas definições e formulações mate-
máticas. O Capítulo 3 apresenta os métodos adotados para auxiliar no
entendimento da formulação e resolução do problema. O Capítulo 4

concatena as revisões bibliográficas do PAB e das meta-heurísticas uti-
lizadas nesse trabalho. No Capítulo 5, as ferramentas apresentadas no
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Capítulo 3 são personalizadas para a resolução do problema. O con-
teúdo do Capítulo 6 é constituído dos experimentos computacionais
realizados com as instâncias da literatura e respectivos resultados por
abordagem. Ainda no Capítulo 6 a melhor delas é aplicada ao estudo
de caso com os dados operacionais do porto de Tubarão. Por último,
no Capítulo 7, encontra-se um sumário das principais contribuições
e considerações a respeito desse trabalho, seguido de sugestões para
futuras pesquisas.





2
C O N C E I T O S E D E F I N I Ç Õ E S

Este capítulo apresenta uma revisão teórica dos diversos conceitos
que estão presentes no Problema de Alocação de Berços (PAB), a fim
de promover melhor entendimento de suas definições e formulações
matemáticas. Também visa explanar a bibliografia existente no meio
científico, uma vez que, antes de avançar, é necessário conhecer o que
já foi desenvolvido por outros pesquisadores.

2.1 definições

contêiner Os contêineres apareceram pela primeira vez, como
método de transporte de cargas, ao final dos anos 30 (Bandeira [12]).

Inicialmente, apresentados como vagões desmontáveis, podiam ser
deslocados de seus chassis para serem alocados em chassis de outros
trens ou de algum transporte rodoviário. Devido a essa facilidade lo-
gística, a indústria náutica interessou-se pela utilização de contêineres
e passou a empregá-los como meio de carga.

Entretanto, havia um entrave estrutural que se tornara um grande
empecilho para difundir amplamente a utilização de contêineres: suas
dimensões não eram padronizadas e a intercambialidade entre os di-
versos meios de transporte ficava comprometida. Coube, então, à ISO
(do inglês, International Standards Organization) definir padrões de ca-
pacidade dos contêineres cuja medida é dada em TEUs (do inglês,
Twenty-foot Equivalent Units). Atualmente, a maioria segue esses pa-
drões: oito pés de largura, oito a nove pés e meio de altura, e vinte ou
quarenta pés de comprimento, conforme Figura 3. Desta forma, um
contêiner com oito pés de largura e quarenta pés de comprimento é
equivalente a dois TEUs (Bandeira [12]).

Figura 3: Contêiner.
Fonte: Adaptado de Wilson [13].

7



8 conceitos e definições

operador de terminal x operador de transporte Essa
padronização permitiu a introdução de sistemas inter-modais de trans-
porte de carga em contêineres. Ou seja, o contêiner pode ser trans-
portado por via rodoviária, ferroviária ou marítima (Wilson e Roach
[14]).

O transporte de contêineres por via marítima requer a sinergia de
dois entes comerciais: O operador de terminal de contêineres e o ope-
rador de transporte. O primeiro é responsável por fornecer a logística
necessária para carregar, descarregar e processar contêineres para li-
gações terrestres, enquanto que o segundo se preocupa com o trans-
porte dos contêineres por via marítima. Ambos possuem um objetivo
comum e uma importante consideração econômica que influencia a
eficiência do terminal portuário e suas estratégias:

Minimizar o tempo que um navio porta contêineres fica atracado em um
berço do porto, garantindo uma estabilidade aceitável (Imai et al. [15]).

navios porta-contêineres As companhias de navegação com-
petem em todo o mundo para fornecer serviços de transporte lucrati-
vos e, para promover essa economia de escala, o tamanho dos navios
tem aumentado (Wilson e Roach [14]).

Na década de 60 foi introduzida uma nova ideia de navios dedica-
dos ao transporte de contêineres; os navios porta-contêineres. Possui-
dores de uma estrutura que facilita a manipulação de carga armaze-
nada em contêineres, essas grandes embarcações, normalmente, via-
jam em rotas round robin, isto é, descarregando cargas em seu porto
de destino e carregando novas cargas destinadas a outros portos (Wil-
son e Roach [14]). Pode-se ter uma noção da evolução do transporte
de contêineres através da ampliação do porte dos navios, Figura 4.
A primeira geração de navios porta-contêineres, no final da década
de 60, tinha capacidade de cerca de 400 TEUs. No final dos anos 70,
navios porta-contêineres tinham capacidade de 2000 TEUs, chegando
na década de 90 a mais de 4000 TEUs (Taleb-Ibrahimi et al. [16]).

granéis sólidos e líquidos Há cargas que não são indicadas
para serem transportadas via contêineres, tais como minérios, fare-
los, grãos, que são exemplos de granéis sólidos e petróleo e deriva-
dos, exemplos de granéis líquidos. No primeiro caso, empregam-se
os navios cujos porões, além de não possuírem divisões, têm can-
tos arredondados, o que facilita a estiva da carga. A maioria opera
como tramp, isto é, oferecem serviços irregulares de transporte, não
possuindo rotas pré-definidas de navegação e estão associados a gran-
des carregamentos por embarque e de cargas de baixo valor unitário.
Desse modo, considerando que transportam mercadorias de baixo
valor, devem ter baixo custo operacional (Goebel [18]). Portanto, os
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JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE DRAGAGEMJUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE DRAGAGEM
Aumento do Porte e Dimensões dos NaviosAumento do Porte e Dimensões dos Navios

Figura 4: Evolução nas dimensões das embarcações.
Fonte: SEP [17].

tempos de espera e atendimento nos portos são ainda mais relevan-
tes para esse tipo de transporte.

No Brasil, o transporte marítimo de granéis líquidos é mais acentu-
ado no fluxo das importações do que no das exportações como pode
ser visto na Figura 5, o que explica a utilização de navios especializa-
dos para o transporte de produtos com características físicas distintas
em cada sentido de tráfego.

Transporte de Longo Curso

83,3%

5,5%
4,1%

7,0%

Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Solta Carga Geral Conteinerizada Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Solta Carga Geral Conteinerizada

Exportação
(%) Participação por natureza da carga

Importação
(%) Participação por natureza da carga

Carga Geral Solta
3,5%

Carga Geral Conteinerizada
5,1% Granel Sólido

12,3%

Granel Líquido
79,0%

Figura 5: Participação por natureza de carga na exportação e importação.
Fonte: Adaptado de ANTAQ [4].
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Assim, independente do tipo de carga transportada, observa-se um
crescimento significativo na importância do transporte marítimo para
a economia do país. O aumento da capacidade dos navios e o volume
de carga manejada nos portos e terminais acompanham essa tendên-
cia.

calado Distância vertical, tirada sobre um plano transversal, en-
tre a parte extrema inferior da embarcação (quilha) nesse plano e o
Plano de Flutuação. Na Figura 6, ”A” indica o calado enquanto ”C”, a
profundidade. Ressalta-se, então, que navios possuem calado e portos
possuem profundidade. Esse conceito é muito importante, pois pode
ser um dos fatores limitantes na escolha de um berço, uma vez que
navios possuem calados diferentes bem como os berços dos portos,
profundidades diferentes, assim não é qualquer navio que pode atra-
car em um determinado berço.

A = Calado

B = Distância entre 
a quilha do navio 
e o fundo do mar

C = Profundidade

Navio possui CALADO 
    Portos possuem PROFUNDIDADE

Figura 6: Calado x Profundidade.
Fonte: Adaptado de SEP [17].

2.2 problema de alocação de berços

Conforme observado, independente do tipo de carga e embarcação,
o aumento da capacidade dos navios e o volume de carga manejada
nos portos têm seguido, ano após ano, uma tendência positiva. Desse
modo, os portos enfrentam alguns problemas de natureza física e lo-
gística. Os primeiros estão relacionados às dimensões dos navios e
que são amenizados através de investimentos em infraestrutura, por
exemplo, aprofundando e alargando os canais de modo a atender na-
vios com calados diversos e construindo novas instalações de atraque
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(Oliveira et al. [19] . Já os problemas de logística estão relacionados,
por exemplo, com a forma como os navios serão atendidos, de modo
que o tempo de atendimento do navio seja o menor possível.

O problema referente à logística de acomodação e minimização do
tempo de espera e atendimento dos navios é conhecido, na litera-
tura, como Problema de Alocação de Berços (PAB), representado de
forma simplificada na Figura 7. Quando um navio chega ao porto,
fica aguardando a liberação e indicação do berço para atracar. Nesse
momento, o operador do terminal precisa definir onde e quando os
navios devem atracar (Cordeau et al. [9]). Não existindo espaço dis-
ponível no berço, o navio precisa aguardar para atracar. Desse modo,
para evitar atrasos nos prazos de entrega e custos extras esse tempo
deve ser o menor possível (Silva et al. [6]).

Por outro lado, alocar um navio em qualquer berço não traz, ne-
cessariamente, bons resultados, pois um berço pouco preparado para
atender determinado navio, pode elevar, demasiadamente, o tempo
de atendimento, chegando ao ponto de que a decisão por esperar por
um berço mais adequado seja mais apropriada.

Figura 7: Cenário típico do PAB.
Fonte: Adaptado de Cordeau et al. [9].
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Entre os modelos encontrados na literatura, há cinco casos mais
frequentemente observados:

• a) discreto versus contínuo versus híbrido, (Imai et al. [20], Oli-
veira et al. [19]);

• b) estático versus dinâmico (Imai et al. [21], Cordeau et al. [9]);

No caso discreto, assume-se que o cais é um conjunto finito de
berços e que esses somente podem atender um navio de cada vez,
independente do seu tamanho. A maioria das pesquisas trata desse
caso. Por outro lado, o problema passa a ser tratado como contínuo
quando não há posição definida para atracação; não sendo adotada
qualquer divisão do cais.

Quando o tamanho do navio é considerado e os de maior porte
podem atracar utilizando mais do que uma posição (berço) e os de
menor porte, compartilhar seus berços, o problema passa a ser um
híbrido dos casos discreto e contínuo.

Já, quando se admite que os navios possam chegar a qualquer
momento, o problema é tratado como dinâmico. Em contrapartida,
quando todos os navios já estão no porto para atendimento, o pro-
blema assume característica estática.

2.2.1 Formulação matemática

Nesse trabalho o PAB é tratado de forma semelhante ao apresentado
por Cordeau et al. [9], Mauri et al. [8], Oliveira et al. [19] e Oliveira
et al. [22], isto é, em sua forma discreta e dinâmica, onde o cais é
dividido em um conjunto finito de berços e os navios podem chegar
a qualquer momento.

Esse modelo foi escolhido, por um lado, considerando-se sua ca-
racterística discreta, pois melhor se enquadra no estudo de caso do
Porto de Tubarão e, por outro, devido à natureza dinâmica da maio-
ria dos portos, pois navios podem chegar a qualquer momento e as
condições e restrições dos berços não são imutáveis.

Os tempos descritos na Figura 8 representam as condições reais vi-
vidas nos portos: quando um navio i chega ao porto ele deve esperar
até que seja autorizada sua atracação num berço k. A diferença entre
o horário de chegada (ai) e o de atracação (Tki ) é chamado de tempo
de espera. Durante o carregamento e descarregamento de carga é con-
tabilizado o tempo de atendimento (tki ) que pode ser obtido pela dife-
rença entre o horário de saída e o de atracação. O período total desde
a chegada do navio até sua saída é chamado de tempo de serviço.

Com isso, Cordeau et al. [9] modelaram o PAB como um Problema
de Roteamento de Veículos com Múltiplas Garagens e Janelas de
Tempo (PRVGMJT), considerando os navios como clientes e os ber-
ços, garagens, de modo que a cada garagem é alocado um veículo,
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Figura 8: Cronograma de atendimento de um navio.
Fonte: Adaptado de Mauri et al. [8].

num total de m veículos. Ainda, considera-se que cada veículo inicia
e termina seu trajeto em sua garagem.

Desse modo, esses navios são modelados como vértices em um
multi-grafo. Cada garagem é dividida em um vértice de origem (o(k))
e um de destino (d(k)). As janelas de tempo, nos vértices inicial e final,
correspondem ao período de funcionamento dos berços. O PRVGMJT
é especificado como um multi-grafo Gk = (Vk,Ak), qualquer k per-
tencente a M, onde Vk = N ∪ {o(k),d(k)} e Ak ⊂ Vk × Vk (Oliveira
et al. [22]).

Assim, pode-se definir matematicamente o PAB por meio da se-
guinte notação:

N : conjunto de navios, n = |N|;
M : conjunto de berços, m = |M|;
tki : duração do atendimento do navio i no berço k;
ai : horário de chegada do navio i;
sk : horário de abertura do berço k;
ek : horário de fechamento do berço k;
bi : horário de término da janela de tempo para o navio i;
vi : valor do tempo de serviço do navio i;
xkij = 1 se o navio j é atendido pelo berço k após o navio i, para
xkij ∈ {0, 1}∀k ∈M, ∀(i, j) ∈ Ak;
Tki é o horário que o navio i atracou no berço k, ∀k ∈M, i ∈ N;
Tko(k) é o horário em que o primeiro navio atracou no berço k, ∀k ∈M;
Tkd(k) é o horário em que o último navio saiu do berço k, ∀k ∈M;
Mk

ij = max(bi + tki − ai), ∀k ∈M,∀(i, j) ∈ N.

sendo que os índices i e j referem-se aos navios e o índice k, aos
berços.

min Z =
∑
i∈N

∑
k∈M

vi

Tki − ai + t
k
i

∑
j∈N∪{d(k)}

xkij

 (1)
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Sujeito à:∑
k∈M

∑
j∈N∪{d(k)}

xkij = 1 ∀i ∈ N (2)

∑
j∈N∪{d(k)}

xko(k),j = 1 ∀k ∈M (3)

∑
i∈N∪{o(k)}

xki,d(k) = 1 ∀k ∈M (4)

∑
j∈N∪{d(k)}

xkij −
∑

j∈N∪{o(k)}

xkji = 0 ∀k ∈M, ∀i ∈ N (5)

Tki + tki − Tkj 6
(
1− xkij

)
Mk

ij ∀k ∈M, ∀ (i, j) ∈ Ak (6)

Tki > ai ∀k ∈M, ∀i ∈ N (7)

Tki + tki
∑

j∈N∪{d(k)}

xkij(k) 6 b
i ∀k ∈M, ∀i ∈ N (8)

Tko(k) > s
k ∀k ∈M (9)

Tkd(k) 6 ek ∀k ∈M (10)

xkij ∈ {0, 1} ∀k ∈M,∀ (i, j) ∈ Ak (11)

A função objetivo (1) minimiza a soma do tempo de serviço, as-
sociado a um custo operacional; as restrições (2) são responsáveis em
garantir que cada navio é atendido por apenas um berço; as restrições
(3) e (4) são necessárias para assegurar que para cada berço k, um na-
vio será o primeiro a ser atendido e outro será o último; as restrições
(5) garantem a ”conservação do fluxo”, ou seja, o atendimento para
os demais navios; as restrições (6) impedem que um navio atraque
num berço antes do navio anterior liberá-lo. Nelas são considerados
apenas os navios válidos para cada berço, ou seja, alguns navios não
podem ser atendidos em determinados berços devido a restrições téc-
nicas, por exemplo calados, profundidades e equipamentos disponí-
veis no berço; as restrições (7) e (8) impedem que o horário de atração
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de um navio seja inferior ao seu horário de chegada e nem que seu
horário final de atendimento seja superior ao horário-limite do navio
(janela de tempo); as restrições (9) e (10) operam de forma semelhante
às restrições (7) e (8), no entanto, são relacionadas aos berços, isto é,
um berço não pode ser utilizado se estiver indisponível (tempo de
disponibilidade do berço); por fim, as restrições (11) são empregadas
para garantir que o domínio das variáveis de decisão seja binário, isto
é, para que elas assumam apenas os valores 0 ou 1.

Mauri et al. [8] sugerem a relaxação das restrições (7), (8), (9) e (10),
de forma que o problema passa a se comportar como o Problema
de Roteamento de Veículos com Garagens Múltiplas, SEM Janelas de
Tempos. Segundo o autor, isso torna menos complexa a resolução
do problema, pois elimina as janelas de tempo. Assim, as restrições
(7) e (8) são transferidas para o termo (13) da função objetivo, e as
restrições (9) e (10) são inseridas no termo (14).

Ressalta-se que a relaxação do problema não o impede de apresen-
tar as mesmas soluções do problema original (com janelas de tempo),
por outro lado, também não pode evitar soluções inviáveis. Para evitá-
las, eliminando-as de forma transparente durante a execução do algo-
ritmo, são inseridos os coeficientes de penalização (ω = [ω0,ω1,ω2])
em cada termo da função. Sendo assim, o tempo de serviço, junta-
mente com seu custo, é representado na expressão (12). A expressão
(13) é responsável por minimizar violações nas janelas de tempo dos
navios, enquanto que a expressão (14) faz o mesmo para os berços.

Dessa forma, tem-se a seguinte formulação:

min Z∗ = ω0

∑
i∈N

∑
k∈M

vi

Tki − ai + t
k
i

∑
j∈N∪{d(k)}

xkij

+ (12)

ω1

∑
i∈N

∑
k∈M

max
(
0,ai − Tki

)
+ max

0, Tki + tki
∑

j∈N∪{d(k)}

xkij − b
i

+

(13)

ω2

∑
k∈M

(
max

(
0, sk − Tko(k)

)
+ max

(
0, Tkd(k) − ek

))
(14)

Sujeito à (2) - (6) e (11).

Nos testes computacionais, tanto Cordeau et al. [9] quanto Mauri
et al. [8] muniram-se de 30 problemas constituídos, cada um, de 60

navios e 13 berços. Essas instâncias são baseadas em dados do porto
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de Gioia Tauro (Itália) e foram geradas randomicamente por Cordeau
et al. [9].

Com uma herística fundamentada na Busca Tabu (TS, do inglês
Tabu Search), Cordeau et al. [9] resolveram a versão discreta do PAB
como uma variante do MDVRPTW, não chegando, em todas as ins-
tâncias, aos valores ótimos ratificados por Buhrkal et al. [11].

Já Mauri et al. [8] com uma heurística baseada no Simulated Anne-
aling (SA) conseguiram uma melhora na ordem de 0,21% em relação
às obtidas pela Busca Tabu proposta por Cordeau et al. [9].

Com o intuito de melhorar os resultados obtidos por Mauri et al.
[8], Oliveira et al. [19] utilizaram a mesma formulação, porém com
o SA no papel de geradora de soluções para o CS. Com tempo com-
putacional médio de 12,79s por instância, essa proposta alcançou os
valores ótimos nas 30 instâncias.

Nessa mesma direção, este trabalho também aborda o modelo re-
laxado apresentado por Mauri et al. [8], uma vez que se mostrou,
através de Oliveira et al. [19], capaz de modelar com sucesso o PAB.
Essa abordagem é feita por um algoritmo híbrido baseado nas meta-
heurísticas Clustering Search (CS) e Biased Random Key Genetic Algo-
rithm (BRKGA) que serão detalhadas no Capítulo 3.



3
M É T O D O S

Este capítulo busca, inicialmente, expor algumas definições específi-
cas de problemas de otimização com intuito de auxiliar a compre-
ensão das ferramentas que serão utilizadas para a resolução do Pro-
blema de Alocação de Berços (PAB) e que são apresentadas na sequên-
cia.

3.1 otimização

A otimização está presente em várias situações do dia-a-dia; das mais
corriqueiras como procurar por um caminho da casa ao trabalho que
garanta menor tempo, ou distância; até as mais complexas, normal-
mente sentidas na tomada de decisões nas indústrias, das quais se
podem citar alguns exemplos clássicos:

• Carregamento de veículos;

• Corte e empacotamento;

• Roteamento de veículos e

• Escalonamento de tarefas.

3.2 otimização combinatória

Muitos problemas reais não possuem, ainda, algoritmos que os resol-
vam em tempo polinomial. Os problemas de otimização combinatória
que se enquadram nesse grupo são considerados, na literatura, como
Problemas NP-difíceis (Souza [23]).

Um exemplo clássico desse tipo de problema encontrado na lite-
ratura, o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) ilustra a dificuldade
apresentada acima, podendo ser assim descrito:

Supondo que um caixeiro viajante precise visitar n cidades diferentes, uma
única vez, partindo da cidade de origem e retornando, posteriormente, à
mesma cidade. Qual a rota que torna mínima a viagem total, considerando-se
também, que não importa a ordem com que as cidades são visitadas e que de
cada uma delas pode-se ir diretamente a qualquer outra?

Exemplificando para n = 4: assim seriam 4 cidades a serem visita-
das, por exemplo, as cidades A, B, C e D. Uma rota que o caixeiro
precisaria considerar é: saia de A e vá para C, dessa vá para B, e
depois para D e então volte a A.

Neste caso, é simples constatar que existem seis rotas possíveis:

17
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• ABCDA

• ABDCA

• ACBDA

• ACDBA

• ADBCA

• ADCBA

A primeira ideia é reduzi-lo a um problema de enumeração: com o
auxílio de um computador, encontram-se todas as rotas, calculam-se
suas distâncias e destaca-se a mais ”econômica”.

No entanto, a simplicidade do enunciado não reflete a complexi-
dade do problema:

Para n cidades, deveriam ser analisadas (n− 1)× (n− 2)× ...2× 1
rotas, ou seja (n− 1)!. Assim, para n = 20, por exemplo, seriam 19!
rotas (inimagináveis: 121.645.100.408.832.000 rotas).

Conforme ressaltado por Cordeau et al. [9] o PAB é classificado
como um problema NP-difícil.

3.3 meta-heurísticas

Problemas reais, como os apresentados na seção 3.2, tendem a ser
muito elaborados e se relacionam com a análise de grandes conjun-
tos de dados. Mesmo se um algoritmo exato possa ser desenvolvido
o seu tempo ou a complexidade do espaço podem torná-lo inacei-
tável. Entretanto, na prática, muitas vezes é suficiente encontrar uma
solução aproximada ou parcial (próximas da otimalidade) a um custo
computacional razoável. Desse modo, há uma ampliação do conjunto
de técnicas para lidar com o problema (Souza [23], Kokash [24]).

Essas técnicas são conhecidas como heurísticas e apesar de não
poderem garantir a otimalidade, bem como quão próximo uma deter-
minada solução está da solução ótima, muitas delas foram desenvol-
vidas para determinados problemas e se mostraram muito eficientes
(Souza [23]). Entretanto, é justamente essa especificidade que faz com
que a maioria dessas heurísticas não seja eficiente (ou mesmo aplicá-
vel) na resolução de um conjunto mais amplo de problemas (Pozo
[25], Souza [23]).

Em vista dessa limitação, tem-se buscado o desenvolvimento de
métodos inteligentes e flexíveis, que possuam uma estrutura com
componentes genéricos que podem ser adaptados às características
do problema que se deseja resolver. Essa propriedade propicia que
novas situações sejam incorporadas e que o espaço de soluções seja
mais amplamente explorado. Outrossim, pode-se habilitar o método
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a aceitar soluções piores que as já encontradas, visando escapar da oti-
malidade local. Assim, mesmo não garantindo otimalidade global, as
Meta-heurísticas podem encontrar vários ótimos locais (Arroyo [26]).

Duas estratégias fundamentais são necessárias para que uma meta-
heurística seja viável: diversificação e intensificação. Enquadram-se,
na primeira, aquelas que visam redirecionar a pesquisa para regiões
ainda não suficientemente exploradas do espaço de soluções, enquanto
que as estratégias de intensificação procuram concentrar a pesquisa
em determinadas regiões consideradas promissoras. Segundo Chaves
[27], o equilíbrio de ambas é necessário para identificar rapidamente
regiões com soluções de alta qualidade sem no entanto, perder muito
tempo em regiões do espaço de busca que já foram exploradas ou
não apresentaram boas soluções.

3.3.1 Algoritmo Genético (AG)

Nos anos 70, Holland [28] propôs um algoritmo probabilístico ba-
seado na Seleção Natural. Nomeado Algoritmo Genético, ele utiliza
muito dos conceitos da teoria da evolução das espécies de Charles
Darwin (Ribeiro [29] e Lucas [30]:

• Avaliação: etapa responsável em avaliar a aptidão das soluções
(indivíduos da população);

• Seleção: procedimento cuja função é selecionar indivíduos para
a reprodução. A probabilidade de uma dada solução i ser seleci-
onada é proporcional à sua aptidão, isto é, indivíduos mais bem
sucedidos em adaptar-se a seu ambiente terão maior chance de
sobreviver e de reproduzir.

• Cruzamento: componente responsável por combinar caracterís-
ticas das soluções escolhidas, gerando novos indivíduos. As so-
luções escolhidas são chamadas pais e os novos indivíduos, fi-
lhos.

• Mutação: o conceito dessa etapa é adicionar variedades à popu-
lação, desse modo características dos indivíduos resultantes do
processo de cruzamento são alteradas por ela;

• Atualização: os indivíduos criados nesta geração são inseridos
na nova população e,

• Finalização: os critérios de parada são analisados, se foram al-
cançados, encerra-se a execução do algoritmo; senão, retorna-se
para a etapa de seleção.

O AG é estruturado basicamente como mostrado na Figura 9.
O desenvolvimento do AG não é uma tarefa fácil, pois existem

muitas características e conceitos que podem ser agregados; pode-se
citar alguns, baseados em uma aplicação do PCV:
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Inicializa população 

Avalia população 

Seleciona pais 

Cruza selecionados 

Mutação dos resultantes 

Avalia resultantes 

Atualiza população 

Deve parar? 

 

FIM 

não 

sim 

Figura 9: Estrutura de um AG tradicional.
Fonte: Adaptado de Lucas [30].

• Codificação: É uma etapa muito importante no desenvolvimento
de um algoritmo. Ela representa a maneira como os dados do
problema são codificados em parâmetros que poderão ser mani-
pulados pelo mesmo. No caso do Caixeiro Viajante, uma opção
é a codificação por permutação, onde as cidades são codifica-
das em números inteiros e um cromossomo (indivíduo) de uma
população tem em sua sequência os números (alelos) que repre-
sentam as cidades e a ordem representa a rota.

Por exemplo, para um problema com 5 cidades: A,B,C,D e E,
uma possível rota seria: A,C,E,B e D. Assim, esse indivíduo
teria o cromossomo: {1, 3, 5, 2, 4}, onde A− 1, B− 2, C− 3, D− 4

e E− 5.

Essa codificação é muito utilizada em problemas de ordenação.

• Grau de Adaptação: Calculada por uma função chamada obje-
tivo f0(x) que é aplicada ao problema proposto e mensura o
quão bem a resposta representada por indivíduos soluciona o
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problema em questão. Especificamente, para o PCV, ela pode
ser:

f0(x) =

(
1∑l−1

i=1 distância (xi, xi+1)

)
(15)

sendo que xi representa o i − ésimo gene (alelo) do genoma
(cromossomo) X e l o comprimento total desse último.

• Média de Adaptação: refere-se ao nível de adaptação de uma
determinada geração. É representada por:

MA =

∑qi
i=1 f0 (i)

qi
(16)

sendo qi a quantidade de indivíduos da população analisada.

• Elitismo local: el indivíduos mais adaptados da população (ge-
ração atual) são separados e inseridos na nova população. Utiliza-
se como medida o valor f0(x).

• Elitismo global: eg indivíduos mais adaptados de todas as ge-
rações analisadas são inseridos na nova população. A cada ge-
ração é analisado se há indivíduo mais adaptado e em posi-
tivo esse histórico é atualizado. Utiliza-se como medida o valor
f0(x).

• Mutação: Existem muitos procedimentos de mutação, entre eles
cita-se aquele que se baseia no sorteio (aleatório) de pares al
alelos dos filhos gerados. Esses alelos são trocados entre si, Fi-
gura 10. Por exemplo, para al = 1, um alelo de um dos filhos
é trocado de posição com outro alelo. No exemplo a seguir, o
alelo 2 foi para a posição do alelo 8 e vice-versa.

Figura 10: Exemplo de mutação.

• Cruzamento: De forma semelhante à mutação, há uma infini-
dade de procedimentos que podem ser introduzidos no algo-
ritmo genético. Exemplifica-se, na sequência, três tipos de ope-
radores, um simples, outro intermediário e, por fim, um mais
sofisticado.

– Cruzamento ponto único: um ponto de cruzamento é sele-
cionado (aleatoriamente) e os alelos de um pai são copia-
dos para o filho até esse ponto, depois o restante é copiado
do outro pai a partir desse ponto até o final, conforme a
Figura 11.
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Figura 11: Exemplo de cruzamento ponto único.

– Cruzamento PMX: um ponto de cruzamento é selecionado
(aleatoriamente) e os alelos de um pai são copiados para o
filho até esse ponto, depois o outro pai é rastreado e se o
alelo ainda não estiver na descendência, é adicionado. Por
exemplo, na Figura 12, foi sorteado o quinto alelo como
referência, desse modo, o filho1 recebe os cinco primeiros
alelos do pai1 {1, 2, 3, 4, 5}, em seguida, rastreia-se o pai2
desde seu primeiro alelo, e aquele que ainda não estiver
presente no filho1 é adicionado na sequência, nesse caso,
os alelos {6, 8, 9, 7}.

Figura 12: Exemplo de cruzamento PMX.

– Cruzamento OX: Trata-se de um operador de cruzamento
com dois pontos de corte, onde o cruzamento dos pais gera
dois filhos e estes herdam a ordem de visita dos pais, isto é,
os filhos herdam as subsequências entre os pontos de corte.
São selecionados (aleatoriamente) dois pontos de corte. Os
alelos que estão entre esses dois pontos são copiados para
os filhos (cada qual de um pai diferente). Depois, como se
o cromossomo fosse ”circular”, os cromossomos dos filhos
são preenchidos com o do pai oposto, que forneceu o pri-
meiro conjunto, de modo a preencher as lacunas após o
segundo ponto de corte e depois as lacunas até o primeiro
ponto de corte.

Nas Figura 13 e Figura 14, é mostrado um exemplo, para
os pontos de corte 4 e 6.
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Figura 13: Exemplo de cruzamento OX - filho 1.
Fonte: Branco [31].

Figura 14: Exemplo de cruzamento OX - filho 2.
Fonte: Branco [31].

3.3.2 Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA)

O Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas (Biased Random
Key Genetic Algorithm (BRKGA), em inglês) é uma meta-heurística re-
cente e baseado no Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias (Random
Keys Genetic Algorithm (RKGA), em inglês) - e esse por sua vez, base-
ado no Algoritmo Genético.

O RKGA foi proposto em 1993 por Bean [32] e, a princípio, utili-
zado para resolver problemas de sequenciamento (Gonçalves e Re-
sende [33]), tais como Multiple Machine Scheduling Problems e Resource
Allocation Problems. Entretanto, conforme observado por Amorim [34],
seu bom desempenho motivou a comunidade científica a testá-lo
numa grande variedade de problemas combinatórios, onde as solu-
ções podem ser representadas como vetores de permutação, como
por exemplo em: Mendes et al. [35], Buriol et al. [36], Gonçalves e
Resende [37], Gonçalves et al. [38], entre outros.

Essa meta-heurística é formada por indivíduos cujos genes são nú-
meros reais gerados aleatoriamente dentro do intervalo ]0, 1]. Esses
números são chamados de Chaves Aleatórias (Random Keys, em in-
glês).
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Conforme apresentado no tópico Algoritmo Genético, uma impor-
tante etapa na elaboração de um algoritmo é a codificação da solução.
O RKGA codifica um cromossomo através da escolha aleatória de
n valores reais entre ]0, 1], sendo n o número de alelos do cromos-
somo e que está relacionado intrinsecamente ao problema em análise.
É importante ressaltar que esse vetor de chaves aleatórias forma um
cromossomo para o RKGA e não uma solução para o problema.

Assim, para se realizar um mapeamento entre o espaço das chaves
aleatórias e o espaço real do problema, faz-se o uso de um algoritmo
determinístico, chamado de decodificador (decoder, em inglês) que é
responsável em retornar uma solução viável e seu respectivo valor ob-
jetivo ou de aptidão (fitness) a partir de um vetor de chaves aleatórias.
Por essa razão, cada problema de otimização tem um decodificador
específico. A Figura 15 ilustra o processo de mapeamento realizado
pelo decoder.

mapeamento

Espaço das 
chaves aleatórias

Espaço real do 
problema

Figura 15: Mapeamento realizado pelo decodificador.
Fonte: Adaptado de Bean [32].

Somado à Figura 15, um exemplo de decoder para o PCV com 5

cidades é representado a seguir, visando elucidar sua função. Nesse
caso, a regra de decodificação segue os seguintes passos:

• associar cada elemento do vetor de chaves aleatórias a um ele-
mento do vetor ordenado, de cidades;

• ordenar o vetor de chaves aleatórias, mantendo-se a associação
descrita acima;

• a nova ordem do vetor de cidades, representa uma solução: lista
as cidades a serem visitadas e a rota a ser seguida.

Com base nesse roteiro e admitindo-se que o vetor {0, 46; 0, 91; 0, 33;
0, 75; 0, 51} foi gerado aleatoriamente e que representa um possível
cromossomo para o PVC com 5 cidades. A codificação relaciona esse
vetor ao vetor ordenado de cidades: {1, 2, 3, 4, 5}. Assim, o mapea-
mento pode ser observado na Tabela 1.



3.3 meta-heurísticas 25

Elementos do vetor Elementos do vetor

de chaves aleatórias de cidades (ordenado)

0,46 1

0,91 2

0,33 3

0,75 4

0,51 5

Tabela 1: Mapeamento das chaves aleatórias.

Após o ordenamento do vetor de chaves aleatórias (decodificação),
o respectivo vetor de cidades seria uma possível solução, conforme
Tabela 2.

Elementos do vetor de Elementos do vetor

chaves aleatórias (ordenado) de cidades

0,33 3

0,46 1

0,51 5

0,75 4

0,91 2

Tabela 2: Uma solução para o PCV com 5 cidades.

Com base nesse resultado, o caixeiro viajante partiria da cidade 3,
passando, na sequência, pelas cidades 1, 5, 4, 2 e por último retornado
a cidade 3.

O RKGA pode ser descrito, de forma mais detalhada, como um
conjunto (ou população) de p vetores constituídos de n chaves aleató-
rias (ou indivíduos), os quais sofrem uma evolução ao longo de um
número de iterações (ou gerações). Especificamente para a população
inicial, cada componente de um vetor é gerado de forma indepen-
dente e ao acaso, no intervalo real ]0, 1] (Buriol et al. [36], Gonçalves
e Resende [33]).

Na sequência, o decodificador atua em cada indivíduo da geração
k calculando sua aptidão (fitness). Com base nessas referências a po-
pulação é dividida em dois grupos: um pequeno grupo, chamado
”elite”, com pe indivíduos, isto é, aqueles com os melhores valores de
fitness e, o outro grupo com o restante da população, composto dos
p− pe indivíduos que não se enquadram nessa condição.



26 métodos

No processo de evolução, copiam-se todos os indivíduos ”elite” da
população da geração atual (k) para a população da próxima gera-
ção, (k+ 1). Outra parcela dessa nova população é formada por pm
indivíduos mutantes que garantem diversidade e assim auxiliando
o algoritmo a escapar de mínimos locais (Gonçalves e Resende [33]).
No caso do RKGA, um mutante é formado por um vetor de chaves
aleatórias geradas da mesma maneira que um elemento da população
inicial.

Por fim, para completar a nova população, são realizados cruza-
mentos através da combinação de pares de indivíduos da população
atual; de modo a produzir p− pe − pm indivíduos (Buriol et al. [36]).

Bean [32] seleciona, da população total atual, dois pais de forma
aleatória e ainda permite que um mesmo indivíduo seja selecionado
mais de uma vez numa mesma geração. Durante o cruzamento, o
cromossomo do filho gerado recebe, aleatoriamente, as influências
dos dois pais.

A diferença marcante entre RKGA e o BRKGA está exatamente
nesse método de seleção de indivíduos que participarão do cruza-
mento e que foi detalhado por Gonçalves e Resende [33]: durante a
seleção de pais para o cruzamento, necessariamente, o primeiro (pai
A) é escolhido aleatoriamente dentre os indivíduos do grupo da elite
e o outro (pai B) é escolhido do grupo não elite. Isto é, a escolha é ale-
atória e tendenciosa (Amorim [34]). Esse novo conceito foi chamado
de Biased Randon Key Genetic Algorithm (BRKGA).

A Figura 16 apresenta um esquema do processo de evolução das
populações do BRKGA.

ELITE

NÃO 

ELITE

TOPO

BASE

XCruzamento

Melhores soluções 
são copiadas

Um pai Elite é 
selecionado

Um pai não Elite é 
selecionado

Soluções mutantes 
geradas 

aleatoriamente  

Melhor fitness

pior fitness

Figura 16: Transição da geração k para a geração k + 1 num BRKGA.
Fonte: Adaptado de Gonçalves e Resende [33].

Tanto no RKGA quanto no BRKGA, a combinação dos pais é feita
com o método uniforme parametrizado proposto por Spears e DeJong
[39] onde o filho herda a i− ésima chave do pai A com probabilidade
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R(E) > 0, 5 e a do pai B com probabilidade 1− R(E) (Bean [32], Gon-
çalves e Resende [33]).

O exemplo da Figura 17 apresenta dois vetores de chaves aleatórias,
ambos com quatro alelos, sendo o primeiro escolhido da Elite e o
segundo da não Elite, com R(E) = 0, 7.

X
Cromossomo 1

Cromossomo 2

Número aleatório

Relação à probabilidade 
de cruzamento (0,7) 

Cromossomo 
resultante

0,32 0,77 0,53 0,85

0,26 0,15 0,91 0,44

0,32 0,15 0,53 0,85

0,58 0,89 0,68 0,25

< > < <

Cruzamento

Figura 17: Exemplo de um cruzamento uniforme parametrizado.
Fonte: Adaptado de Gonçalves e Resende [33].

Bean [32] ressalta o fato dos algoritmos genéticos, normalmente,
terem dificuldade em manter a viabilidade dos pais nos respectivos
filhos. A técnica das chaves aleatórias busca suprir essa deficiência,
isto é, como os indivíduos são formados por um vetor de chaves alea-
tórias e resultam em soluções factíveis, então qualquer indivíduo for-
mado pelo cruzamento de dois outros indivíduos também resultará
numa solução factível. Isto só é possível, pois o cruzamento ocorre
nas chaves aleatórias e não nas soluções advindas do processo de
decodificação.

Assim, supondo que os dois indivíduos a seguir são soluções viá-
veis do PCV com 5 cidades para um Algoritmo Genético:

Pai A - {3, 1, 5, 4, 2}

Pai B - {4, 2, 5, 3, 1}

Aplicando-se um cruzamento de um ponto, após o segundo alelo,
seriam obtidos os seguintes filhos:

Filho 1 - {4, 2, 5, 4, 2}

Filho 2 - {3, 1, 5, 3, 1}

ambos soluções infactíveis.
Entretanto, aplicando-se o método das chaves aleatórias, e ado-

tando a codificação e decodificação descritas anteriormente, dois pos-
síveis pais seriam:

Pai A - {0, 46; 0, 91; 0, 33; 0, 75; 0, 51} ≡ 3− 1− 5− 4− 2

Pai B - {0, 84; 0, 32; 0, 64; 0, 04; 0, 48} ≡ 4− 2− 5− 3− 1
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E, após o cruzamento de um ponto, depois do segundo alelo, obtêm-
se:

Filho 1 - {0, 84; 0, 32; 0, 33; 0, 75; 0, 51} ≡ 2− 3− 5− 4− 1

Filho 2 - {0, 46; 0, 91; 0, 64; 0, 04; 0, 48} ≡ 4− 1− 5− 3− 2

ambos soluções factíveis após processo de decodificação.
Numa análise mais detalhada é possível verificar que o BRKGA

possui duas partes distintas: uma consistindo do algoritmo genético
com seus métodos de tratamento dos cromossomos e gerações, de-
nominada problema independente e outra consistindo do decodificador
(decoder), denominada problema dependente conforme estrutura básica
da Figura 18. Com base nessa característica genérica, Toso e Resende
[40] desenvolveram um framework API em C++ e código aberto, que
pode ser utilizado sem fins comerciais.

Entretanto, a codificação, em chaves aleatórias, para o cromossomo
e seu respectivo decodificador — todos dependentes do problema
em análise, precisam ser desenvolvidos à parte. Os detalhes sobre o
funcionamento do framework podem ser vistos em Toso e Resende
[40].
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Figura 18: Fluxograma do BRKGA.
Fonte: Adaptado de Toso e Resende [40].
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Como o desempenho do BRKGA depende dos valores atribuídos
aos parâmetros de controle (tamanho da população, tamanho da po-
pulação de elite, tamanho da população mutante e probabilidade de
herança do alelo elite) alguns autores (Gonçalves et al. [41] e Renom
[42], por exemplo) tem incluído em suas publicações sugestões de
faixas de valores para cada parâmetro.

Gonçalves et al. [41] sugerem as faixas de valores apresentadas na
Tabela 3.

Em especial, α não é um parâmetro do BRKGA e sim um valor
inteiro e positivo, porém influencia diretamente no tamanho da po-
pulação p. Com isso, pressupõe-se que melhores resultados sejam al-
cançados quando a população for formada por múltiplos do número
de alelos do cromossomo.

Parâmetro Descrição Valor Recomendado

p tamanho da p = αn, sendo 1 6 α ∈ R
população e, n o tamanho do cromossomo

pe tamanho da 0, 10p 6 pe 6 0, 25p

população elite

pm tamanho da 0, 10p 6 pm 6 0, 30p

população mutante

probabilidade

ρe de herança 0, 5 6 0, 8

do alelo elite

Tabela 3: Valores recomendados dos parâmetros do BRKGA.

3.4 clustering search (cs)

As meta-heurísticas utilizadas para resolver problemas de otimização
combinatória muitas vezes não conseguem alcançar os resultados es-
perados num tempo computacional viável, principalmente, para uma
aplicação prática. Por outro lado, a ideia de aplicar uma heurística
de busca local específica nas soluções das meta-heurísticas visando
melhorar seu desempenho, poderia gerar o efeito contrário, tornando
o processo de busca impraticável em relação ao tempo de processa-
mento.

Chaves [27], motivado por essas considerações, propõe o método
híbrido Clustering Search que, munindo do conceito de regiões promis-
soras, procura racionalizar a aplicação dos métodos de intensificação
de busca. Dessa forma, somente após identificar regiões promissoras
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(com grande potencial de melhoria das soluções), o método de inten-
sificação de busca é aplicado.

O CS possui três componentes principais: um processo de agrupa-
mento, uma meta-heurística geradora de soluções e, uma heurística
de otimização local (Oliveira et al. [19]).

3.4.1 Processo de agrupamento

Considerando que o conjunto de soluções de muitos problemas de
otimização é formado por um número muito grande de soluções, de-
finir em qual região será aplicado o método de intensificação de busca
é essencial para o perfeito funcionamento do CS. Essa função é rea-
lizada pelo processo de agrupamento, que divide o espaço de busca
em regiões e, através da classificação de padrões, agrupa as soluções
com características semelhantes.

De acordo com Costa et al. [43], cada grupo, ou cluster é definido
por três atributos:

Centro cj - identifica a localização do cluster j dentro do espaço de
busca. Trata-se de uma solução que possui características das
soluções similares até então geradas pela meta-heurística.

Volume vj - trata-se de uma variável que monitora a qualidade do
cluster j. Considerando-se o fato de que a maioria das meta-
heurísticas privilegia as soluções de maior qualidade (Souza
[23], Chaves [27]) os clusters terão seus volumes aumentados no
decorrer das iterações do algoritmo, entretanto, aqueles mais
promissores o farão de forma mais rápida. Assim, um cluster
se torna interessante quando seu volume atinge um limitante λ,
definido a priori.

Índice de ineficácia rj - quando um cluster j se torna promissor, o
algoritmo aplica a busca local no mesmo. Entretanto, isso não
garante que serão obtidas soluções melhores que as já disponí-
veis. Para evitar que a busca local fique sendo executada em
regiões ruins ou que já tenham sido suficientemente explora-
das, a cada busca mal sucedida a variável rj é acrescida de uma
unidade. Quando esse índice é superior a um limitante rmax

— definido a priori — o respectivo cluster sofre um processo de
perturbação, deslocando seu centro no espaço de busca. A par-
tir desse momento, o seu rj é reiniciado e o cluster poderá ser
novamente explorado.

A cada iteração, o processo de agrupamento precisa identificar se-
melhanças entre uma solução gerada pela meta-heurística (sk) e os
centros de cluster. Para tanto, define-se uma função de medida de dis-
tância d(i,j) que retorna um número positivo. Esse valor representa,
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de forma inversamente proporcional, a similaridade entre duas solu-
ções. Isto é, quanto maior o valor de d(i,j) menor a similaridade entre
as soluções e vice-versa (Chaves [27]).

A literatura disponibiliza várias métricas de distância, tais como,
distância euclidiana, distância de Manhattan, distância de Hamming,
distância de Levenshtein, entre outras (Salazar [44]) e que devem ser
escolhidas dependendo da representação (codificação) da solução.

Durante o processo de agrupamento, podem ocorrer duas situa-
ções. A primeira cria um novo cluster, pois a solução (sk) não se en-
quadrou satisfatoriamente em nenhum cluster existente. Ressalta-se
que existe um limitante, definido a priori, para que não sejam criados
infinitos clusters. A segunda ocorre quando há similaridade suficiente
entre a solução (sk) e um determinado cluster j. Nesse caso, o centro
cj deve ser atualizado de forma a assimilar as características da so-
lução (sk), deslocando-o no espaço de busca (Oliveira e Lorena [45],
(Chaves [27]).

Oliveira e Lorena [45] propõem três formas diferentes de assimila-
ção:

• assimilação simples: o novo centro cj é formado inserindo-se
uma porcentagem das características da solução sk no centro
cj. Tem uma abrangência reduzida, dependendo do tipo de pro-
blema;

• assimilação por recombinação: de forma semelhante ao proce-
dimento de um Algoritmo Genético, essa forma de assimilação
realiza um cruzamento entre o centro cj e a solução sk gerando
um novo centro com características de ambas;

• assimilação por caminho: após analise de um conjunto de solu-
ções que são geradas no caminho que interconecta o centro cj e
a solução sk, o novo centro cj é a melhor solução encontrada.

Em seu estudo, Chaves [27] indica a assimilação por caminho como
melhor técnica para o CS.

Nesse caso é utilizado o método Reconexão por Caminhos (PR, do
inglês Path-Relinking) (Glover et al. [46]). Nele são utilizadas duas
soluções conhecidas. A primeira, nomeada ”inicial”, é de onde parte
o procedimento exploratório. A segunda, chamada ”guia”, fornece
características ou atributos que serão utilizados para gerar as soluções
intermediárias (Caires et al. [47]).

Assim, é construído um caminho pelo espaço de soluções, partindo
da solução inicial e em direção à solução guia; conforme ilustra a
Figura 19.

A intenção é encontrar uma solução intermediária(vizinha) melhor
que as já conhecidas. Ressalta-se que, no caso do CS, o centro será
deslocado para a melhor solução avaliada nessa trajetória mesmo que
ela seja pior que o centro corrente.
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Figura 3.6 - Exemplo de uma aplicação do método Reconexão por Caminho.Figura 19: Exemplo de um procedimento exploratório - PR.
Fonte: Chaves [27].

3.4.2 Meta-heurística

A função da meta-heurística é gerar, a cada iteração, soluções que
são enviadas ao processo de agrupamento. Chaves [27] ressalta que
apesar do fato de qualquer meta-heurística poder ser utilizada nesse
método, ela deve ser capaz de gerar um grande número de soluções
diferentes, considerando principalmente os critérios de diversificação
e velocidade de produção de soluções. Assim, se garante uma inves-
tigação mais abrangente do espaço de busca.

A meta-heurística, por ser um componente independente dos de-
mais, não sofre influência das soluções armazenadas nos centros de
cluster, portanto, nenhuma atenção especial precisa ser dada nesse
sentido.

3.4.3 Otimização local

Quando um cluster assume a condição de ”promissor”, o algoritmo
realiza uma intensificação da busca no seu centro. Para tanto, Cha-
ves [27] utiliza heurísticas de busca local específicas para o problema
em análise, não descartando a possibilidade da aplicação de outras
técnicas de otimização local. A estratégia da busca é conservar uma
só solução, ou poucas, como sendo a ”atual” e tentar encontrar so-
luções melhores movimentando-se para as vizinhas imediatas. Uma
vizinhança, para o CS, são as soluções com características muito pró-
ximas e que estejam ao redor do cluster.
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3.4.4 Metodologia do CS

A Figura 20 traz um fluxograma do CS contendo as etapas principais.
Dois componentes estão em destaque: o processo de agrupamento e
de otimização local.

Conforme indicado, os clusters iniciais precisam ser criados anteci-
padamente. Esse procedimento, basicamente, consiste em gerar ale-
atoriamente ou através de uma heurística, uma solução viável que
representará a localização de um cluster no espaço de busca. Chaves
[27] ressalta a importância da quantidade de clusters que serão cria-
dos, pois um pequeno número pode ocasionar uma análise restrita
a poucas regiões do espaço de busca, por outro lado, um número
elevado poderá tornar o processo inviável computacionalmente.
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Figura 20: Fluxograma do método CS.
Fonte: Adaptado de Chaves [27].

Na sequência, uma solução sk gerada pela meta-heurística é en-
viada ao processo de agrupamento. Após definido o cluster j mais
similar, essa solução é incorporada ao mesmo e o respectivo centro cj
é atualizado com as características da solução sk, através do processo
de assimilação. Nesse processo, o centro cj sofre um deslocamento
no espaço de busca.

O próximo passo é incrementar o volume vj em uma unidade e
compará-lo ao limitante λ. Caso seja inferior ao limitante, o cluster
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j não pode ainda ser considerado promissor, caso contrário, verifica-
se se a variável de controle rj desse cluster atingiu o limitante de
ineficácia rmax. Em positivo, aplica-se uma perturbação aleatória no
centro cj com o intuito de afastá-lo dessa região do espaço de busca
e a variável rj é reiniciada. Caso contrário, intensifica-se a busca na
vizinhança desse cluster através do algoritmo de otimização local. Não
obtendo êxito, a variável rj é acrescida em uma unidade. Findo o
processo de agrupamento, retorna-se à meta-heurística.

Recentemente, Oliveira et al. [48] simplificaram o método retirando
o índice de ineficácia rj, assim toda vez que o volume atinge o limi-
tante λ o componente de otimização local é aplicado, conforme Fi-
gura 21.
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Figura 21: Fluxograma do método CS sem análise de ineficácia.
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R E V I S Ã O B I B L I O G R Á F I C A

O PAB é um problema que possui forte interesse teórico e prático,
uma vez que o crescimento da economia mundial e o comércio in-
ternacional de bens têm estimulado, nos últimos anos, a demanda
por serviços de transporte marítimo. Por outro lado, o fato de ser
um problema NP-difícil, o torna atraente aos pesquisadores quanto à
aplicação de heurísticas para sua resolução.

As meta-heurísticas BRKGA e CS também já foram objetos de es-
tudo, desde análise dos seus parâmetros até aplicações em diversos
problemas.

Desse modo, procura-se explanar, resumidamente, o que foi encon-
trado na literatura.

4.1 aplicações do pab

Nishimura et al. [10] subdividem o PAB em n subproblemas (SUBs)
considerando o fator temporal. Assim, após a liberação de todos os
berços, o primeiro subproblema é resolvido por Algoritmo Genético.
O próximo SUB é resolvido considerando a solução do seu antecessor
e esse processo se repete até que todos os SUBs tenham sido resolvi-
dos.

Entretanto, Silva et al. [6] alertam para o fato da solução final po-
der ser afetada pelas soluções intermediárias. Buscando evitar essa
interferência, Silva et al. [6] apresentam um modelo onde são consi-
derados todos os navios para atracação, tratando-se assim, um único
problema. Assim como Nishimura et al. [10], utilizaram um Algo-
ritmo Genético, com a diferença de que a formação de um cromos-
somo (sequência de atracação) não é aleatória, isto é, analisa-se cada
alelo, escolhendo a melhor atracação individual, para posteriormente
selecionar outro navio e escolher, novamente, qual a melhor posição
de atracação. Entretanto, os autores, devido a fatores diversos, não
conseguiram chegar a uma conclusão sobre a eficiência do método
proposto.

Para Cordeau et al. [9] o objetivo é a minimização (ponderada) do
tempo de serviço total para todos os navios, definido como o tempo
decorrido entre a chegada no porto, atracação e o tempo de serviço.
Formulam o problema como Roteamento de Veículos com Múltiplas
Garagens e Janelas de Tempo. Duas versões do PAB são consideradas:
o caso discreto e o caso contínuo, uma vez que o caso discreto nem
sempre satisfaz as restrições espaciais.

35
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Com base na formulação apresentada por Cordeau et al. [9], Mauri
et al. [8] aplicam relaxações e penalizações à mesma, chegando a um
modelo capaz de representar um Problema de Roteamento de Veí-
culos com Garagens Múltiplas, sem Janelas de Tempos. A intenção
era desenvolver um modelo cuja resolução fosse menos complexa.
Uma vez que consideraram um conjunto finito de berços e ignora-
ram suas dimensões espaciais, o mesmo foi tratado em sua forma
discreta. Baseando-se sua heurística no Simulated Annealing (SA) de-
senvolveram três tipos de movimentos de troca para a geração de
novas soluções vizinhas. Concluíram que o método proposto se mos-
trou eficiente visto os pequenos gaps apresentados, indicando grande
proximidade com as soluções ótimas para o problema.

Oliveira et al. [19] e Oliveira et al. [22], visando melhorar os re-
sultados obtidos por Mauri et al. [8], desenvolveram um algoritmo
baseado na meta-heurística Clustering Search (CS) e utilizaram o SA
proposto por Mauri et al. [8] como gerador de soluções para o CS. Ob-
tiveram as soluções ótimas (ratificadas por Buhrkal et al. [11], Buhrkal
et al. [49]) em todos os casos e com redução do tempo computacional.
Desse modo, evidencia-se a eficiência e robustez do CS na localização
de regiões promissoras e como alternativa para acelerar a obtenção
de boas soluções.

Buhrkal et al. [11], motivados pelo PAB ser considerado um dos
mais importantes problemas para qualquer terminal de contêineres,
revisaram e explanaram três modelos principais para o PAB do tipo
dinâmico e discreto. O primeiro, proposto por Imai et al. [21], o se-
gundo apresentado em Cordeau et al. [9] e por fim o discutido por
Christensen e Holst [50]. Esses modelos foram comparados a partir
dos seus resultados computacionais e, concluíram que o PAB mode-
lado como um Generalized Set-Partitioning Problem (GSPP) de Chris-
tensen e Holst [50] superou todos os outros. Nesse modelo, o tempo
é discretizado e, uma restrição garante que, a qualquer momento, so-
mente um navio pode estar num determinado berço num intervalo
de tempo específico. Uma coluna no modelo representa um navio em
uma determinada posição de atracação e num determinado intervalo
de tempo. Os autores ainda confirmam que o PAB modelado como
um GSPP encontrou, pela primeira vez, todos os valores ótimos para
as instâncias propostas por Cordeau et al. [9].

4.2 aplicações do brkga

Gonçalves e Resende [33] apresentam um histórico sobre a concepção
do BRKGA bem como um tutorial para sua implementação e uso. De-
talham cada parte componente do BRKGA, sugerindo faixa de valo-
res para seus parâmetros, o que se mostra muito útil, pois uma das ta-
refas mais trabalhosas é justamente calibrá-lo. Ainda, discutem sobre
a implementação sequencial e paralela do algoritmo ressaltando os
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benefícios dessa última, uma vez que quatro procedimentos do algo-
ritmo são computacionalmente independentes, sendo o ganho mais
significativo quando utilizada no decoder.

Os resultados experimentais foram obtidos após aplicarem o BRKGA
em diversos problemas que foram abordados na literatura com o uso
dos Algoritmos Genéticos. O objetivo é comprovar que os resultados
do BRKGA são tão bons ou melhores que os alcançados pelos Al-
goritmos Genéticos. Finalizam o artigo listando vários exemplos de
aplicações cada qual com um breve descritivo do problema em aná-
lise, o tipo de codificação e decodificação do cromossomo sugerido e
os resultados obtidos.

Em Gonçalves e Resende [37], os autores apresentam um BRKGA
aplicado ao problema de carregamento de um contêiner, em que vá-
rias caixas retangulares de diferentes tamanhos são carregadas em
um único recipiente retangular. Nessa abordagem, o BRKGA traba-
lha com multi-população, isto é, várias populações evoluem indepen-
dentemente e de forma paralela. O algoritmo foi desenvolvido para
retornar a ordem em que as caixas devem ser carregadas, bem como
a disposição das mesmas dentro do contêiner. Especialmente, o artigo
se mostra muito útil, pois detalham a representação e decodificação
do cromossomo, diferente de outras publicações. Após aplicarem o
algoritmo em instâncias disponíveis na literatura, os resultados expe-
rimentais validaram a qualidade das soluções, bem como comprova-
ram a eficácia da heurística proposta frente a outras.

Em Gonçalves e Resende [51], o BRKGA não é aplicado direta-
mente para a obtenção de soluções finais do problema de Job Shop
Scheduling, mas como fonte de soluções para uma heurística de busca
local que se baseia numa nova concepção de vizinhança. Dessa forma,
a busca local é aplicada às soluções obtidas após a decodificação do
cromossomo, visando melhorá-las. A nova vizinhança é baseada num
método gráfico sugerido por Akers [52]. Esse processo foi aplicado
num conjunto de 205 instâncias disponíveis na literatura, tendo me-
lhorado os melhores valores conhecidos em 57 delas.

Buscando comparar o desempenho de três tipos de algoritmos en-
volvendo chaves aleatórias, Gonçalves et al. [41], aplicam o método
RKGA proposto por Bean [32], o BRKGA apresentado por Gonçal-
ves e Resende [33] e uma versão gulosa do algoritmo de Bean [32]
em 12 instâncias de 4 tipos diferentes de problemas de cobertura:
general-cost set covering, Steiner triple covering, general-cost set k-covering
e unit-cost covering by pairs. As chaves aleatórias e as decodificações
são semelhantes para todos os problemas e, o processo de decodifica-
ção merece menção uma vez que é composto de três etapas que são
detalhadas pelos autores. Todos os algoritmos foram implementados
em C++ utilizando a interface (API, do inglês Application Programming
Interface) desenvolvida e apresentada por Toso e Resende [40]. Con-
cluem, de forma geral, que a versão gulosa do RKGA é mais eficiente
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que a original proposta por Bean [32] e, que o BRKGA é mais eficiente
que as anteriores.

Buriol et al. [36] propuseram uma abordagem do BRKGA para re-
solver, de forma conjunta, dois problemas clássicos, o Traffic Assign-
ment e o Toll Pricing, objetivando a otimização do desempenho da
rede de transporte. Os autores alocaram estrategicamente pedágios
em alguns dos cruzamentos da rede rodoviária. Também ressaltam
que é um desafio encontrar soluções de alta qualidade quando se
tratam de grandes redes. No processo de codificação, optaram por
disponibilizar dois tipos de informação no cromossomo, sendo que a
primeira metade dos alelos se refere às tarifas dos pedágios e a outra
metade, a localização dos mesmos. Assim, o tamanho do cromossomo
é igual ao dobro do número de estradas do problema. Duas versões
do BRKGA foram testadas, uma com e outra sem busca local asso-
ciada à decodificação. Ambas retornaram soluções de boa qualidade
tanto para pequenas quanto para grandes instâncias, sem garantir, no
entanto, a otimalidade.

Toso e Resende [40] concluíram que o BRKGA possui duas partes
distintas: uma consistindo do algoritmo genético com seus métodos
de tratamento dos cromossomos e gerações, denominada problema
independente e outra consistindo do decodificador (decoder), denomi-
nada problema dependente conforme estrutura básica apresentada na
Figura 18. Com isso e considerando que somente a segunda parte
é dependente do problema a ser resolvido, desenvolveram um fra-
mework API em C + + e código aberto, que pode ser utilizado sem
fins comerciais. Restando ao pesquisador a tarefa de desenvolver uma
codificação para o cromossomo (conjunto de chaves aleatórias) e seu
respectivo decodificador, estes sim, dependentes do problema em aná-
lise.

4.3 aplicações do cs

Filho et al. [53] abordaram o problema de Programação Flow Shop na
sua versão permutacional, onde todas as máquinas possuem a mesma
ordem de processamento e o número de programações para n tarefas
é n!. Buscando minimizar o estoque em processamento, os autores
aplicaram o ECS do inglês Evolutionary Clustering Search uma versão
anterior às generalizações sugeridas por Chaves [27]. Durante a revi-
são bibliográfica, concluíram que o método de Otimização por Nu-
vem de Partículas (PSO, do inglês Particle Swarm Otimization) seria
a melhor meta-heurística geradora de soluções nesse caso, enquanto
que o processo de assimilação ficaria a cargo do PR. Compararam
os resultados com dois algoritmos baseados em colônias de formi-
gas e um método baseado em nuvem de partículas disponíveis na
literatura. Além de obterem soluções de melhor qualidade, o esforço
computacional mostrou-se aceitável para fins práticos.
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Buscando uma alternativa para o Problema das p Medianas Capaci-
tado, Chaves et al. [54] propuseram a aplicação do CS. Esse problema
baseia-se na ideia de obter agrupamentos de modo a minimizar a dis-
tância entre uma mediana e seus respectivos pontos, considerando
restrições de capacidade nas medianas. Segundo Amorim [34] esse
problema possui diversas aplicações em vários campos da Economia.
Como meta-heurística geradora de soluções, os autores utilizaram
um SA munido de quatro movimentos diferentes proporcionando ti-
pos distintos de vizinhança.

Dentre as instâncias utilizadas, ressalta-se o conjunto ”sjc” formado
por seis instâncias compostas por dados reais coletados na cidade de
São José dos Campos/SP. Os experimentos computacionais revelaram
que o CS proposto é uma alternativa não comercial na obtenção de
soluções desse problema.

Oliveira et al. [19] [22], propuseram uma alternativa para a resolu-
ção do Problema de Alocação de Berços (PAB), modelado de forma
discreta e dinâmica. Aproveitando o SA proposto por Mauri et al. [8],
desenvolveram um algoritmo baseado no CS, visando acelerar a ob-
tenção de boas soluções. Desse modo, enquadrando aquelas geradas
pelo SA em clusters e intensificando a busca local nas regiões promis-
soras, obtiveram as soluções ótimas (ratificadas por Buhrkal et al. [11]
[49]) em todos os casos e com redução do tempo computacional.

Com uma aplicação prática no setor florestal, Costa et al. [43] estu-
daram o problema de escalonamento de motoristas, que segundo os
autores, é um dos principais empecilhos à otimização em empresas
de transporte florestal. Com base no escalonamento real de motoris-
tas no transporte de madeira de uma empresa florestal localizada no
Vale do Rio Doce/MG, aplicaram dois métodos: o CS e o SA. Concluí-
ram que ambos apresentaram boas soluções, destacando o CS pelos
baixos desvios e o SA pelos tempos computacionais ligeiramente in-
feriores.





5
D E S E N V O LV I M E N T O

Neste trabalho o método proposto por Gonçalves e Resende [37], [33],
[51], o Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA,
do inglês Biased Random Key Genetic Algorithm), foi aplicado ao Pro-
blema de Alocação de Berços (PAB), inicialmente isoladamente e de-
pois como meta-heurística geradora de soluções para o método Clus-
tering Search (CS), proposto por Chaves [27].

Especialmente, nesse último caso, procurou-se generalizar o pro-
cesso, isto é, a solução fornecida ao CS não foi decodificada antecipa-
damente, e sim enviada no formato de um vetor de chaves aleatórias
para o componente de agrupamento do mesmo. Assim, com exceção
das buscas locais, todos os outros componentes do CS trabalharam
nesse formato, ou seja, independente do problema em análise. So-
mente no final, após decodificação, é retornada uma solução para o
problema. Conforme ilustra a Figura 22.
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Figura 22: Fluxograma CS+BRKGA.

Com isso, busca-se facilitar o emprego desse método (CS+BRKGA)
aos demais problemas existentes, pois o programador deverá apenas
se preocupar com um algoritmo determinístico específico (decoder)
que faz o mapeamento no espaço de chaves aleatórias e o espaço
de busca da solução e com a heurística de otimização local, ambos
dependentes do problema que estiver em análise.
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5.1 brkga aplicado ao pab

Inicialmente, foram criados dois tipos de codificação/decodificação
das chaves aleatórias, a fim de verificar sua influência na qualidade
das soluções.

Na primeira, denominada decodificação I, as chaves aleatórias são
tratadas com base em Lopes et al. [1] e Bean [32].

Para Lopes et al. [1] uma solução pode ser imaginada como uma
matriz, onde os berços são representados pelas linhas e a sequência
de atendimento dos navios, pelas colunas. Dessa forma, os elemen-
tos dessa matriz indicam o navio que deverá ser atendido. Como o
número de navios que serão atendidos pelos berços não é o mesmo
para todos eles, cada linha da matriz pode apresentar um número di-
ferente de colunas. A Figura 23 apresenta uma possível solução para
um problema com 4 berços (linhas) e 14 navios.

4 10 6 13  

2 9    

7 1 3 8 12 

11 14 5   
 

Figura 23: Representação de uma solução para o PAB.
Fonte: Lopes et al. [1].

Já Bean [32] concebe uma solução do problema de Roteamento de
Veículos onde cada gene representa uma rota. Gera, aleatoriamente,
um número inteiro para o veículo e adiciona ao mesmo um valor
também aleatório entre ]0, 1] representando a sequência de paradas.
Ao classificar as chaves aleatórias obtém a rota atribuída ao veículo 1,
seguido pela rota do veículo 2, e assim sucessivamente.

Associando as duas ideias, nessa primeira abordagem, os genes do
cromossomo (vetor de chaves aleatórias) foram formados pela soma
de números inteiros representando os berços (linhas da matriz, em
Lopes et al. [1]) com números reais entre ]0, 1] representando a ordem
de atracação dos navios. Ressalta-se que, nesse caso, um cromossomo
é formado por n alelos, onde n é igual ao número de navios.

Assim, quando ordenado, o vetor representa a sequência de navios
para o berço 1, depois para o berço 2, e assim por diante. Por exemplo,
considerando-se dois berços e cinco navios, um possível cromossomo
(vetor de chaves aleatórias) poderia ser:

Pai A - {1, 06; 2, 98; 2, 93; 1, 85; 1, 16}

e, que após o processo de decodificação (Figura 24), representaria a
solução apresentada na Tabela 4.
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Navios 1 2 3 4 5

vetor de chaves

aleatórias não ordenado
1,06 2,98 2,93 1,85 1,16

Navios 1 5 4 3 2

vetor de chaves

aleatórias ordenado
1,06 1,16 1,85 2,93 2,98

Decodificação

Figura 24: Exemplo de decodificação I.

Indivíduo Ordem dos navios Ordem dos navios

Berço 1 Berço 2

Pai A 1, 5, 4 3, 2

Tabela 4: Exemplo de soluções - PAB.

A segunda codificação, decodificação II, segue a maioria dos traba-
lhos relacionados no meio acadêmico, isto é, somente são utilizados
números entre o intervalo ]0, 1] para a formação do cromossomo.

Nesse caso, o intervalo ]0, 1] é uniformemente dividido em b inter-
valos, sendo b o número de berços e, o cromossomo é formado por n
alelos, sendo n o número de navios.

Por exemplo, considerando-se dois berços e cinco navios (b = 2 e
n = 5), um possível cromossomo poderia ser:

Pai A - {0, 06; 0, 98; 0, 93; 0, 85; 0, 16}

Como b = 2, as chaves no intervalo ]0; 0, 5] indicam que o navio é
atendido pelo berço 1 e caso contrário, pelo berço 2. Assim, após o
processo de decodificação (Figura 25), o Pai A representaria a solução
apresentada na Tabela 5.

Navios 1 2 3 4 5

vetor de chaves

aleatórias não ordenado
0,06 0,98 0,93 0,85 0,16

Navios 1 5 4 3 2

vetor de chaves

aleatórias ordenado
0,06 0,16 0,85 0,93 0,98

Berço 1 Berço 2

Decodificação

Figura 25: Exemplo de decodificação II.

Assim, foram criadas as duas primeiras abordagens: BRKGA I e
BRKGA II que utilizaram, respectivamente, a decodificação I e II. O
algoritmo base de ambas foi o framework em C++ desenvolvido
por Toso e Resende [40] já testado em outros artigos da literatura,
como em Amorim [34] e Gonçalves e Resende [33].
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Indivíduo Ordem dos navios Ordem dos navios

Berço 1 Berço 2

Pai A 1, 5 4, 3, 2

Tabela 5: Exemplo de soluções - PAB.

Posteriormente, em BRKGA Ia e BRKGA IIa, o algoritmo foi de-
senvolvido sem o uso desse framework, porém com os decoders do
BRKGA I e II, respectivamente.

Nas 4 abordagens os valores dos parâmetros foram baseados nos
trabalhos de Gonçalves e Resende [33], Gonçalves et al. [41], Renom
[42] e numa análise realizada com a instância 01 utilizada por Cor-
deau et al. [9], Mauri et al. [8] e Oliveira et al. [19]. Em todos os casos,
as penalizações ω0,1,2 do PAB foram, respectivamente 1, 10 e 10.

Na análise, foram testadas todas as combinações dos parâmetros
apresentados na Tabela 6.

Parâmetro Descriçao Valores considerados

p tamanho da 50, 75 e 100

população

pe tamanho da 0,15; 0,20 e 0,25

população elite

pm tamanho da 0,10; 0,20 e 0,30

população mutante

probabilidade

ρe de herança 0,55; 0,65 e 0,75

do alelo elite

Tabela 6: Valores combinados dos parâmetros do BRKGA.

Observou-se que os melhores resultados e menores gaps foram ob-
tidos com a seguinte combinação:

p = 100;

pe = 0,20;

pm = 0,20 e,

ρe = 0,65.

Os processos de reprodução e mutação são típicos da literatura, isto
é, o primeiro é realizado através do método uniforme parametrizado
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e o segundo consiste em gerar um cromossomo da mesma forma que
um indivíduo da população inicial.

5.2 cs+brkga aplicado ao pab

Nesse caso, o BRKGA foi utilizado como meta-heurística geradora de
soluções para o método CS. Os 4 modelos descritos na sessão anterior
foram utilizados.

Os clusters inicias foram gerados no formato de chaves aleatórias,
da mesma forma que um indivíduo do BRKGA.

Nessa abordagem, após inúmeros testes, os parâmetros do BRKGA
foram alterados para:

p = 200;

pe = 0,25;

pm = 0,15;

ρe = 0,65;

e, os do CS foram calibrados, inicialmente, com base em Oliveira et al.
[19], porém após alguns testes, observou-se que a retirada da variável
de penalização rj, proposta em Oliveira et al. [48] possibilitou melho-
res resultados. Assim, seguem os parâmetros finais utilizados:

número de clusters = 20;

λ = 4 e,

rmax = 300.

A medida de similaridade, que traduz o grau de semelhança entre
as soluções, foi a distância euclidiana (17), cujo valor (de) é calculado
diretamente nas chaves aleatórias.

de =

√√√√ n∑
i=1

(ch2i − ch1i)
2 (17)

sendo, n o número de alelos do cromossomo (ou tamanho do vetor
de chaves aleatórias), ch2i o valor da i − ésima chave do vetor da
solução 2 e ch1i o valor da i− ésima chave do vetor da solução 1.

O componente de agrupamento foi o Path Relinking trabalhando
com chaves aleatórias. O processo de perturbação, quando utilizado,
corresponde a escolha aleatória de 50% dos alelos do cluster cujos
novos valores são, também, gerados aleatoriamente.

O fato de atuarem diretamente nos vetores de chaves aleatórias,
reforça o benefício do BRKGA na simplificação do CS.

As buscas locais foram as mesmas apresentadas por Mauri et al.
[8], Oliveira et al. [19], [22]:
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• Reordenar: dentro de uma solução, escolhe-se um berço. De-
pois, seleciona-se um navio atendido por esse berço, Figura 26

(a). Uma nova posição na sequência de atendimento desse berço
é escolhida, Figura 26 (b). Por fim, troca-se a posição de atendi-
mento do navio previamente selecionado, Figura 26 (c).

Figura 26: Busca local - Reordenar.
Fonte: Mauri et al. [8].

• Realocar: nesse caso, dois berços quaisquer e pertencentes à so-
lução são selecionados. Na sequência, escolhe-se um navio, ale-
atoriamente, de um dos dois berços, Figura 27 (a). Esse navio
é extraído do seu berço atual e atribuído ao outro berço, Fi-
gura 27 (b). Após essa atribuição, a sequência de atendimento
desse último berço deve ser reorganizada através da ordenação
pelo horário de chegada dos navios, Figura 27 (c).

Figura 27: Busca local - Realocar.
Fonte: Mauri et al. [8].
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• Trocar: nesse procedimento, selecionam-se dois berços quais-
quer, pertencentes à solução. Feito isso, seleciona-se um navio,
aleatoriamente, em cada um dos dois berços, Figura 28 (a) e,
realiza-se uma troca entre eles, Figura 28 (b). Após a troca, a
sequência de atendimento dos dois berços deve ser ordenada
pelo horário de chegada dos navios, Figura 28 (c).

Figura 28: Busca local - Trocar.
Fonte: Mauri et al. [8].

É importante frisar que caso os navios não possam ser atendidos
pelos ”novos” berços, onde serão alocados, devem-se selecionar novos
navios e/ou berços.

A estratégia de refinamento das soluções no processo de otimiza-
ção local, foi a Variable Neighborhood Descent (VND) onde os movimen-
tos apresentados anteriormente são executados conforme descrito, de
forma simplificada, pelo pseudocódigo da Figura 29. Após esse pro-
cedimento, a melhor solução é escolhida.

1. DADO (S) FAÇA    //Solução S vinda do CS 
2. M ← 1;    //Variável auxiliar 
3. S* ← S;    //Melhor solução 
4. ENQUANTO (M ≤ 3) FAÇA  
5. CASO (M = 1) FAÇA; 
6. S’ ←  BL1(S*); //Executa Busca Local 1 e armazena nova solução 
7. CASO (M = 2) FAÇA; 
8. S’ ←  BL2(S*); //Executa Busca Local 2 e armazena nova solução 
9. CASO (M = 3) FAÇA; 
10. S’ ←  BL3(S*); //Executa Busca Local 3 e armazena nova solução 
11. SE (f(S’) < f(S*)) FAÇA;  
12. S* ← S’;   //Melhor solução até o momento 
13. M ← 1;   //Retorna para a Busca Local 1 
14. SENÃO 
15. M ← M  +  1;   
16. FIM-SE 
17. FIM-ENQUANTO 

 

Figura 29: Pseudocódigo para seleção dos métodos de busca local.





6
E X P E R I M E N T O S C O M P U TA C I O N A I S

Neste capítulo são descritos os experimentos computacionais realiza-
dos e são apresentados os resultados alcançados. Os mais relevantes
são explorados mais a fundo, visando objetivar essa análise.

Assim como em Mauri et al. [8], Oliveira et al. [19], [22], Buhrkal
et al. [11], [49], foram utilizadas 30 instâncias, cada qual com 60 na-
vios e 13 berços. Essas instâncias são baseadas em dados do porto
de Gioia Tauro (Itália) e foram geradas randomicamente por Cordeau
et al. [9].

Todos os testes computacionais foram executados em um PC com
processador Intel Core i7-4770 com 3.40 Ghz e 8 GB de memória RAM.
Para cada instância foram realizados 30 testes aleatórios por método.

Nas seções 6.2 à 6.5, são analisados os resultados obtidos por cada
abordagem. A seção 6.6 explana a melhor delas e, por fim, são relaci-
onados os resultados obtidos da sua aplicação no estudo de caso do
porto de Tubarão-ES.

6.1 métodos

O fato de possuir uma parte do algoritmo independente facilita a
aplicação do BRKGA aos mais variados problemas de otimização, por
outro lado, a parte dependente, que contempla o decoder e os métodos
de otimização local, necessita de uma atenção especial.

Nesse trabalho, optou-se por utilizar os mesmos processos de busca
local apresentados por Mauri et al. [8], uma vez que foram utilizados
com êxito não só por esse autor como também por Oliveira et al. [19],
[22]. Já o decoder foi um dos diferenciais entre os métodos propostos,
visto que foram empregados dois tipos de decodificação. Outrossim,
a disponibilidade de um framework livre para aplicação foi outro ele-
mento que contribuiu para aumentar o leque de abordagens.

Por fim, visando simplificar o CS e buscando melhorar a qualidade
das soluções do BRKGA, outros métodos foram desenvolvidos, resul-
tando em 8 abordagens distintas, assim nomeadas:

• BRKGA I - Método baseado no BRKGA com decoder utilizando
números inteiros para representar os berços e números reais
entre ]0, 1] para representar a ordem de atracação dos navios
nos berços. Nele é utilizando o framework desenvolvido por Toso
e Resende [40];

• BRKGA II - Método baseado no BRKGA com decoder utilizando
somente números reais entre ]0, 1] para representar a ordem de

49
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atracação nos berços bem como os próprios berços. Também
utiliza o framework desenvolvido por Toso e Resende [40];

• BRKGA Ia - Método com mesmo conceito do BRKGA I, porém
com código desenvolvido em linguagem C, sem orientação a
objetos;

• BRKGA IIa - Método com mesmo conceito do BRKGA II, porém
com código desenvolvido em linguagem C, sem orientação a
objetos;

• CS+BRKGA I - Nesse caso, emprega-se o BRKGA I como meta-
heurística geradora de soluções para o CS;

• CS+BRKGA II - Nessa abordagem, o BRKGA II é geradora de
soluções para o CS;

• CS+BRKGA Ia - Método no qual o BRKGA Ia é geradora de
soluções para o CS;

• CS+BRKGA IIa - Por fim, o BRKGA IIa é a geradora de soluções
para o CS.

6.2 resultados - brkga i versus brkga ii

Nessa análise, confrontou-se o BRKGA baseado no framework utili-
zando os dois decoders propostos.

A primeira coluna da Tabela 7 lista o número das instâncias, a se-
gunda (FO) se refere às soluções ótimas obtidas por Oliveira et al. [19]
[22] com o algoritmo CS+SA e, seus respectivos tempos de execução
([s]) são listados na terceira coluna.

As próximas quatro colunas são relativas aos dois métodos em aná-
lise (BRKGA I e BRKGA II), contendo, respectivamente, o valor das
soluções obtidas (FO) e os tempos de execução ([s]) de cada um.

Nas colunas ”D1” e ”D2” são listados, percentualmente, os desvios
entre as soluções do BRKGA I e BRKGA II com relação às ótimas
obtidas pelo CS+SA.

Já os valores das colunas ”DP1” e ”DP2” indicam os respectivos
desvios padrão obtidos comparando-se os 30 testes realizados. Por
fim, a última linha contém a média dos valores por coluna.

Ressalta-se que as soluções ótimas apresentadas por Oliveira et al.
[19] [22] foram ratificadas por Buhrkal et al. [11] [49].

Inicialmente, com base nessas informações, é possível notar que as
soluções de ambos os métodos não foram de boa qualidade quando
comparadas as do CS+SA, com desvios chegando a casa dos 2,5%,
em alguns casos.

Entretanto, nesse instante, a ideia é confrontar os dois métodos.
Com isso em mente, percebe-se que o BRKGA II obteve melhores re-
sultados, pois cerca de 83% das suas soluções apresentaram valores
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inferiores às do BRKGA I; acompanhadas, também, de desvios ligei-
ramente inferiores.

De qualquer modo, o BRKGA não convergiu de forma satisfatória.

Inst. CS+SA [22] BRKGA I BRKGA II D1 D2 DP1 DP2

FO [s] FO [s] FO [s] [%] [%]

i01 1409 12,47 1433 39,00 1432 34,87 1,70 1,63 11,76 16,72

i02 1261 12,59 1274 40,45 1267 35,66 1,03 0,48 4,40 11,20

i03 1129 12,64 1141 40,72 1138 34,82 1,06 0,80 6,88 7,52

i04 1302 12,59 1313 39,30 1304 35,49 0,84 0,15 7,20 10,32

i05 1207 12,68 1218 38,39 1214 34,74 0,91 0,58 2,88 5,92

i06 1261 12,56 1262 39,67 1265 35,10 0,08 0,32 9,44 3,76

i07 1279 12,63 1284 37,94 1284 34,93 0,39 0,39 5,76 6,08

i08 1299 12,57 1318 38,33 1318 40,06 1,46 1,46 13,28 6,88

i09 1444 12,58 1457 38,36 1449 40,17 0,90 0,35 3,60 16,08

i10 1213 12,61 1228 38,81 1221 38,75 1,24 0,66 7,76 5,28

i11 1368 12,58 1403 37,69 1368 39,05 2,56 0,00 8,08 2,24

i12 1325 12,56 1352 38,63 1350 40,08 2,04 1,89 12,64 10,08

i13 1360 12,61 1370 43,59 1364 39,98 0,74 0,29 8,56 9,20

i14 1233 12,67 1243 43,35 1240 39,97 0,81 0,57 5,28 3,20

i15 1295 13,8 1302 43,74 1306 39,56 0,54 0,85 6,64 11,84

i16 1364 14,46 1395 42,78 1388 43,70 2,27 1,76 6,08 7,60

i17 1283 13,73 1286 41,48 1284 39,59 0,23 0,08 6,08 10,16

i18 1345 12,72 1349 43,74 1359 41,11 0,30 1,04 8,96 8,16

i19 1367 13,39 1402 46,74 1394 40,47 2,56 1,98 6,08 13,04

i20 1328 12,82 1356 45,35 1351 40,28 2,11 1,73 10,40 5,04

i21 1341 12,68 1363 43,76 1357 39,23 1,64 1,19 8,00 4,48

i22 1326 12,62 1345 43,99 1340 40,84 1,43 1,06 10,00 17,04

i23 1266 12,62 1281 44,63 1282 43,18 1,18 1,26 9,20 5,44

i24 1260 12,64 1265 43,65 1268 39,50 0,40 0,63 5,04 1,92

i25 1376 12,62 1413 45,47 1411 38,72 2,69 2,54 10,08 4,32

i26 1318 12,62 1336 45,10 1341 38,28 1,37 1,75 7,60 8,64

i27 1261 12,64 1274 43,54 1269 38,36 1,03 0,63 10,32 9,68

i28 1359 12,71 1385 43,48 1377 36,61 1,91 1,32 5,36 12,00

i29 1280 12,62 1299 44,12 1295 38,33 1,48 1,17 4,48 1,92

i30 1344 12,58 1379 42,73 1380 40,44 2,60 2,68 12,08 9,52

Média 1306,77 12,79 1324,20 41,95 1320,53 38,73 1,32 1,04 7,80 8,18

Tabela 7: BRKGA I versus BRKGA II.
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6.3 resultados - brkga ia versus brkga iia

Nesse confronto, o BRKGA aplicado não fez uso do framework, porém
ainda foram utilizados os dois tipos de decoder. As colunas da Tabela 8

são dispostas de forma análoga à Tabela 7 vista anteriormente.

Inst. CS+SA [22] BRKGA Ia BRKGA IIa D1 D2 DP1 DP2

FO [s] FO [s] FO [s] [%] [%]

i01 1409 12,47 1441 37,58 1423 37,88 2,27 0,99 10,10 9,52

i02 1261 12,59 1267 38,19 1264 37,38 0,48 0,24 5,76 9,60

i03 1129 12,64 1140 38,94 1139 39,33 0,97 0,89 4,96 8,72

i04 1302 12,59 1316 38,74 1309 39,17 1,08 0,54 3,20 4,72

i05 1207 12,68 1217 39,11 1213 38,85 0,83 0,50 3,44 5,44

i06 1261 12,56 1264 39,13 1264 38,38 0,24 0,24 1,52 6,56

i07 1279 12,63 1285 38,92 1281 40,01 0,47 0,16 7,52 5,04

i08 1299 12,57 1315 44,07 1311 38,49 1,23 0,92 3,04 13,76

i09 1444 12,58 1454 40,56 1452 39,34 0,69 0,55 9,84 11,28

i10 1213 12,61 1218 42,17 1224 40,53 0,41 0,91 5,57 5,52

i11 1368 12,58 1389 40,20 1384 38,84 1,54 1,17 9,20 7,28

i12 1325 12,56 1348 45,76 1357 38,77 1,74 2,42 4,64 6,88

i13 1360 12,61 1367 39,77 1363 39,48 0,51 0,22 2,88 11,92

i14 1233 12,67 1234 40,14 1236 41,40 0,08 0,24 5,12 8,80

i15 1295 13,8 1304 40,53 1303 39,17 0,69 0,62 6,32 4,32

i16 1364 14,46 1382 45,94 1383 38,95 1,32 1,39 6,48 5,36

i17 1283 13,73 1285 40,28 1284 38,52 0,16 0,08 8,72 4,88

i18 1345 12,72 1349 39,41 1355 38,53 0,30 0,74 8,48 3,20

i19 1367 13,39 1390 39,80 1387 38,16 1,68 1,46 6,00 6,08

i20 1328 12,82 1343 43,24 1346 38,33 1,13 1,36 10,14 5,60

i21 1341 12,68 1353 38,66 1354 40,78 0,89 0,97 5,60 8,64

i22 1326 12,62 1370 38,89 1354 37,36 3,32 2,11 11,47 14,08

i23 1266 12,62 1278 39,16 1275 39,94 0,95 0,71 6,56 4,16

i24 1260 12,64 1268 41,50 1262 38,00 0,63 0,16 5,54 3,20

i25 1376 12,62 1397 36,25 1397 35,54 1,53 1,53 6,38 7,52

i26 1318 12,62 1339 35,79 1331 35,30 1,59 0,99 8,16 9,84

i27 1261 12,64 1265 35,94 1262 36,58 0,32 0,08 6,48 6,48

i28 1359 12,71 1379 35,71 1380 38,41 1,47 1,55 5,92 9,76

i29 1280 12,62 1289 39,87 1293 35,16 0,70 1,02 4,88 5,44

i30 1344 12,58 1380 35,68 1366 34,99 2,68 1,64 4,32 13,04

média 1306,77 12,79 1320,87 39,66 1318,40 38,39 1,06 0,88 6,27 7,55

Tabela 8: BRKGA Ia versus BRKGA IIa.

Novamente, o BRKGA trabalhando de forma isolada não obteve
bons resultados, no entanto, essa abordagem foi ligeiramente melhor
que a anterior, pois cerca de 70% das soluções apresentaram redução
no valor das FO. Ressalta-se, ainda, que o método que empregou a
decodificação I se mostrou mais eficiente; de forma semelhante ao
observado na seção anterior.
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6.4 resultados - cs+brkga i versus cs+brkga ii

Nas seções anteriores, verificou-se que o BRKGA, isoladamente, não
conseguiu convergir de forma satisfatória. As próximas seções trazem
os resultados obtidos da combinação desses métodos com o CS.

Os resultados apresentados na Tabela 9 indicam uma elevação no
tempo de execução dos métodos em análise. Isto já era esperado das
abordagens com o algoritmo híbrido envolvendo o BRKGA e o CS,
justamente pelo esforço computacional adicional. Entretanto, quando

Inst. CS+SA [22] CS+BRKGA I CS+BRKGA II D1 D2 DP1 DP2

FO [s] FO [s] FO [s] [%] [%]

i01 1409 12,47 1435 58,58 1425 49,72 1,85 1,14 9,28 6,88

i02 1261 12,59 1270 49,50 1267 40,40 0,71 0,48 3,76 6,08

i03 1129 12,64 1145 37,39 1137 39,41 1,42 0,71 3,28 9,12

i04 1302 12,59 1312 56,57 1307 45,60 0,77 0,38 4,08 8,08

i05 1207 12,68 1216 57,00 1214 47,00 0,75 0,58 2,72 6,96

i06 1261 12,56 1263 57,61 1262 38,08 0,16 0,08 3,92 3,84

i07 1279 12,63 1290 18,30 1283 45,37 0,86 0,31 5,84 3,36

i08 1299 12,57 1314 51,32 1314 47,60 1,15 1,15 8,72 6,72

i09 1444 12,58 1454 28,21 1456 50,40 0,69 0,83 11,84 6,96

i10 1213 12,61 1223 54,60 1218 47,57 0,82 0,41 6,72 3,68

i11 1368 12,58 1388 54,15 1386 49,86 1,46 1,32 9,44 20,96

i12 1325 12,56 1356 11,33 1343 14,48 2,34 1,36 4,08 13,28

i13 1360 12,61 1373 54,68 1375 38,03 0,96 1,10 15,52 4,32

i14 1233 12,67 1245 45,07 1237 25,66 0,97 0,32 4,16 6,40

i15 1295 13,8 1303 44,80 1302 10,16 0,62 0,54 2,00 3,76

i16 1364 14,46 1398 48,88 1390 42,26 2,49 1,91 3,84 4,96

i17 1283 13,73 1285 58,59 1289 33,51 0,16 0,47 3,76 4,64

i18 1345 12,72 1350 37,91 1347 32,36 0,37 0,15 15,76 9,52

i19 1367 13,39 1399 52,04 1395 48,64 2,34 2,05 7,60 8,48

i20 1328 12,82 1353 57,77 1339 40,75 1,88 0,83 2,96 6,80

i21 1341 12,68 1362 23,93 1359 23,21 1,57 1,34 5,44 5,52

i22 1326 12,62 1360 48,80 1340 41,87 2,56 1,06 10,64 11,20

i23 1266 12,62 1275 56,13 1275 22,20 0,71 0,71 6,16 4,64

i24 1260 12,64 1271 49,12 1264 33,40 0,87 0,32 4,00 2,24

i25 1376 12,62 1398 60,75 1392 40,47 1,60 1,16 2,80 23,76

i26 1318 12,62 1345 18,81 1331 33,43 2,05 0,99 9,20 2,72

i27 1261 12,64 1268 58,24 1265 30,61 0,56 0,32 1,68 5,28

i28 1359 12,71 1374 43,06 1373 53,85 1,10 1,03 5,84 5,20

i29 1280 12,62 1292 54,24 1295 32,67 0,94 1,17 7,68 4,56

i30 1344 12,58 1372 51,43 1386 54,41 2,08 3,13 11,04 4,40

Média 1306,77 12,79 1322,97 46,63 1318,87 38,43 1,23 0,91 6,46 7,14

Tabela 9: CS+BRKGA I versus CS+BRKGA II.

comparados aos do BRKGA I e BRKGA II observa-se um aumento
da qualidade das soluções em cerca de 55% das instâncias em aná-
lise, comprovando a capacidade do CS em intensificar a busca por
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melhores soluções. De forma análoga às comparações anteriores, a
abordagem utilizando a decodificação II continua melhor que aquela
com a decodificação I.

6.5 resultados - cs+brkga ia versus cs+brkga iia

Neste último confronto, esperava-se por melhores resultados, visto
que foram utilizados os componentes mais eficientes extraídos das
abordagens anteriores. Fato esse comprovado na Tabela 10.

Inst. CS+SA [22] CS+BRKGA Ia CS+BRKGA IIa D1 D2 DP1 DP2

FO [s] FO [s] FO [s] [%] [%]

i01 1409 12,47 1411 26,49 1409 20,94 0,14 0,00 4,16 0,48

i02 1261 12,59 1261 28,09 1261 20,59 0,00 0,00 5,36 0,32

i03 1129 12,64 1130 27,35 1129 20,63 0,09 0,00 4,00 0,72

i04 1302 12,59 1308 27,92 1302 20,75 0,46 0,00 5,52 0,96

i05 1207 12,68 1210 27,96 1207 20,39 0,25 0,00 2,72 0,64

i06 1261 12,56 1261 25,83 1261 19,96 0,00 0,00 3,20 0,48

i07 1279 12,63 1280 25,55 1279 20,25 0,08 0,00 3,60 0,48

i08 1299 12,57 1303 24,17 1299 20,53 0,31 0,00 3,60 0,80

i09 1444 12,58 1445 28,02 1444 20,62 0,07 0,00 3,44 0,48

i10 1213 12,61 1213 27,79 1213 20,75 0,00 0,00 1,60 0,32

i11 1368 12,58 1376 24,75 1368 20,43 0,58 0,00 3,84 0,80

i12 1325 12,56 1339 27,28 1325 20,63 1,06 0,00 5,12 0,80

i13 1360 12,61 1371 27,80 1360 20,48 0,81 0,00 1,84 0,00

i14 1233 12,67 1233 27,90 1233 19,81 0,00 0,00 3,20 0,32

i15 1295 13,8 1301 27,57 1295 20,58 0,46 0,00 2,16 0,80

i16 1364 14,46 1365 27,74 1364 20,02 0,07 0,00 5,76 0,72

i17 1283 13,73 1283 28,12 1283 20,29 0,00 0,00 4,00 0,00

i18 1345 12,72 1346 27,99 1345 20,25 0,07 0,00 4,08 0,00

i19 1367 13,39 1373 27,73 1367 20,70 0,44 0,00 1,84 0,88

i20 1328 12,82 1329 27,78 1328 20,61 0,08 0,00 2,96 0,88

i21 1341 12,68 1343 27,86 1341 21,06 0,15 0,00 3,52 0,96

i22 1326 12,62 1332 28,28 1326 20,30 0,45 0,00 1,12 0,72

i23 1266 12,62 1267 28,13 1266 20,99 0,08 0,00 3,92 0,48

i24 1260 12,64 1260 28,20 1260 20,06 0,00 0,00 2,64 0,48

i25 1376 12,62 1379 27,59 1376 21,09 0,22 0,00 1,44 0,80

i26 1318 12,62 1323 27,28 1318 21,71 0,38 0,00 3,52 0,80

i27 1261 12,64 1261 24,93 1261 20,27 0,00 0,00 4,08 0,96

i28 1359 12,71 1362 28,20 1359 20,71 0,22 0,00 2,16 0,96

i29 1280 12,62 1281 27,96 1280 20,59 0,08 0,00 5,12 0,88

i30 1344 12,58 1359 24,79 1344 20,54 1,12 0,00 6,00 0,80

Média 1306,77 12,79 1310,17 27,24 1306,77 20,55 0,26 0,00 3,52 0,62

Tabela 10: CS+BRKGA Ia versus CS+BRKGA IIa.

As duas abordagens obtiveram uma redução significativa nos tem-
pos de execução, da ordem de 50%, quando comparadas ao BRKGA
Ia e BRKGA IIa. O mesmo ocorreu com suas soluções, destacando-se
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aquelas obtidas pelo CS+BRKGA IIa que encontrou as soluções óti-
mas, conforme Oliveira et al. [19] [22]. Os desvios padrão, nesse caso,
ficaram abaixo da unidade, indicando que o método obteve soluções
com baixa dispersão.

Por fim, considerando-se todas as abordagens, os seus respectivos
desvios padrão revelam que os métodos munidos da decodificação
tipo II obtiveram um conjunto com soluções mais espalhadas que
aquelas com decodificação do tipo I. Esse fato pode estar relacionado
às características dos decoders empregados: conforme observado na
Figura 30, o conceito de números inteiros na geração dos cromosso-
mos (decodificação I), incha o espaço de chaves aleatórias, resultando
em vetores diferentes representando uma mesma solução, daí uma
menor diversidade das mesmas.

 

Berço Ordem dos navios
1 1, 2 
2 5, 3 
3 8 
4 7, 6 

 

{1,10; 1,25; 2,30; 3,42; 2,15; 4,60; 4,30; 3,17} 

{1,20; 1,33; 2,40; 3,57; 2,25; 4,70; 4,40; 3,28} 

{1,05; 1,18; 2,20; 3,31; 2,05; 4,50; 4,20; 3,06} 

Figura 30: Redundância no espaço das chaves aleatórias.

Por outro lado, o emprego de valores somente na faixa ]0, 1] (de-
codificação II) reduz esse fenômeno, pois com um espaço menos in-
chado, menores as chances de uma mesma solução ser representada
por vários vetores de chaves aleatórias, ampliando a diversidade das
mesmas.

6.6 análise das abordagens cs+brkga iia e brkga iia

A robustez e eficiência do CS+BRKGA IIa pode ser comparada com as
do BRKGA IIa através da curva TTT, do inglês Time to Target, apresen-
tada na Figura 31. Optou-se por essa análise, pois ambas utilizaram
o mesmo tipo de decodificação e, a intenção é verificar a contribuição
do CS na obtenção de melhores resultados em um intervalo de tempo
reduzido, tradução dos conceitos de intensificação local e regiões pro-
missoras.

As curvas correspondem ao tempo necessário para que os algo-
ritmos alcançassem o valor alvo, que nesse caso foi 0, 5% acima do
ótimo para a instância i02, ou seja, 1267.

Eles foram executados 100 vezes e as curvas são formadas pelos re-
sultados encontrados na forma de probabilidade acumulada. Assim,
é possível notar que, na maioria das vezes, o CS+BRKGA IIa encon-
trou o valor alvo antes de 2s, mais precisamente, 50% delas em até
1, 5s.

Da mesma forma, percebe-se que o BRKGA IIa demorou mais para
encontrar o valor alvo, pois cerca de 50% das execuções levaram mais
de 22s.
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Figura 31: Curva 1 - Time to target - CS+BRKGA IIa vs BRKGA IIa.

No intuito de reforçar a análise anterior, realizou-se o mesmo es-
tudo para um valor alvo 1,0% acima do ótimo para a instância i02, ou
seja, 1274. Dessa análise resultaram as curvas da Figura 32.
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Figura 32: Curva 2 - Time to target - CS+BRKGA IIa vs BRKGA IIa.

Também é possível verificar, claramente, o melhor desempenho do
CS+BRKGA IIa frente ao BRKGA IIa. Em até 1, 05s, mais de 70% das
execuções do CS+BRKGA IIa já haviam encontrado o valor alvo, en-
quanto que a mesma porcentagem só foi alcançada após 11s no caso
do BRKGA IIa. Dessa forma, evidencia-se a importância do CS na
aceleração do processo de busca por melhores soluções.

Nas próximas análises, o termo ”CS+BRKGA IIa” referente ao me-
lhor dos métodos propostos, foi simplificado para ”CS+BRKGA” com
a finalidade de facilitar a leitura.
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6.7 análise do cs+brkga com resultados da literatura

Nessa seção, o CS+BRKGA é comparado a outras abordagens presen-
tes na literatura, com destaque para as de Oliveira et al. [19] [22], que
conforme já comentado encontraram os valores ótimos para o PAB.

A Tabela 11 apresenta essa comparação. Nela estão relacionados os
resultados obtidos por Cordeau et al. [9] com uma heurística funda-
mentada na Busca Tabu (TS); Mauri et al. [8] com um Simulated An-
nealing com reaquecimento (SA+RA), na sequência, o método GSPP
proposto por Buhrkal et al. [11] executado num PC Intel Xeon de 2.66

GHz e, por fim o CS+SA de Oliveira et al. [19] que utiliza o SA como

Inst. TS(1) SA+RA(2) GSPP(3) CS+SA(4) CS+BRKGA

FO [s] FO [s] FO [s] FO [s] FO [s]

i01 1415 - 1409 53,12 1409 17,92 1409 12,47 1409 20,94

i02 1263 - 1261 58,94 1261 15,77 1261 12,59 1261 20,59

i03 1139 - 1129 54,03 1129 13,54 1129 12,64 1129 20,63

i04 1303 - 1302 67,33 1302 14,48 1302 12,59 1302 20,75

i05 1208 - 1207 55,38 1207 17,21 1207 12,68 1207 20,39

i06 1262 - 1261 53,88 1261 13,85 1261 12,56 1261 19,96

i07 1279 - 1279 60,52 1279 14,60 1279 12,63 1279 20,25

i08 1299 - 1299 61,45 1299 14,21 1299 12,57 1299 20,53

i09 1444 - 1444 57,91 1444 16,51 1444 12,58 1444 20,62

i10 1213 - 1213 68,95 1213 14,16 1213 12,61 1213 20,75

i11 1378 - 1368 76,77 1368 14,13 1368 12,58 1368 20,43

i12 1325 - 1325 62,84 1325 15,60 1325 12,56 1325 20,63

i13 1360 - 1360 68,19 1360 13,87 1360 12,61 1360 20,48

i14 1233 - 1233 75,06 1233 15,60 1233 12,67 1233 19,81

i15 1295 - 1295 54,55 1295 13,52 1295 13,80 1295 20,58

i16 1375 - 1364 63,91 1364 13,68 1364 14,46 1364 20,02

i17 1283 - 1283 56,28 1283 13,37 1283 13,73 1283 20,29

i18 1346 - 1345 53,98 1345 13,51 1345 12,72 1345 20,25

i19 1370 - 1370 52,83 1367 14,59 1367 13,39 1367 20,70

i20 1328 - 1328 53,38 1328 16,64 1328 12,82 1328 20,61

i21 1346 - 1341 53,52 1341 13,37 1341 12,68 1341 21,06

i22 1332 - 1326 57,97 1326 15,24 1326 12,62 1326 20,30

i23 1266 - 1266 53,75 1266 13,65 1266 12,62 1266 20,99

i24 1261 - 1260 54,09 1260 15,58 1260 12,64 1260 20,06

i25 1379 - 1377 53,56 1376 15,80 1376 12,62 1376 21,09

i26 1330 - 1318 57,34 1318 15,38 1318 12,62 1318 21,71

i27 1261 - 1261 69,98 1261 15,52 1261 12,64 1261 20,27

i28 1365 - 1360 58,47 1359 16,22 1359 12,71 1359 20,71

i29 1282 - 1280 69,09 1280 15,30 1280 12,62 1280 20,59

i30 1351 - 1344 70,67 1344 16,52 1344 12,58 1344 20,54

Média 120,00 60,26 14,98 12,79 20,55

(1) - Cordeau et al. [9] (2) - Mauri et al. [8]

(3) - Buhrkal et al. [49] (4) - Oliveira et al. [19] [22]

Tabela 11: Comparação dos resultados com outros métodos da literatura.
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meta-heurística geradora de soluções.
Os experimentos do CS quanto os do SA+RA foram realizados em

um PC com processador AMD AthlonTM 64 de 2.2 GHz e 1GB de me-
mória RAM. Cordeau et al. [9] não especificaram a máquina utilizada
em seus testes.

Segundo os próprios autores, o SA+RA conseguiu uma melhora
na ordem de 0,21% em relação às obtidas pela Busca Tabu e, tanto o
GSPP quanto o CS alcançaram os valores ótimos para todas as instân-
cias, com o CS ligeiramente mais rápido.

O CS+BRKGA, a exemplo do CS e GSPP, alcançou os valores óti-
mos, entretanto com um tempo computacional superior. Mas, essa
diferença se torna menos significativa em vista da característica gené-
rica do CS+BRKGA, que pode ser adaptado facilmente para outros
problemas de otimização.

6.8 estudo de caso : pab aplicado ao porto de tubarão/es

Nessa seção, são apresentados e analisados os resultados da aplicação
do CS+BRKGA no estudo de caso envolvendo o porto de Tubarão -
ES.

6.8.1 Porto de Tubarão - ES

O Terminal de Tubarão, Figura 33 , localizado na cidade de Vitória,
Espírito Santo, é administrado pela Companhia Vale do Rio Doce.

Terminal de Tubarão 
(minério e pelotas)

104.000.000 ton

TGL - Terminal de 
Granéis Líquidos
(combustíveis)
1.200.000 ton

TPM - Terminal 
de Praia Mole

(carvão)
13.574.000 ton

TPD - Terminal 
de Produtos

Diversos
(grãos e 

fertilizantes)
6.200.000 ton

Espírito Santo
Complexo Portuário de Tubarão

Figura 33: Porto de Tubarão.
Fonte: Vale [55].

O acesso rodoviário é feito pela BR-101, o ferroviário, pela Estrada
de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e o marítimo pelo canal de acesso ao
terminal, em mar aberto. O Porto de Tubarão foi inaugurado no dia
1
o de abril de 1966, com o carregamento do navio suíço Lapplant, com

aproximadamente 20 mil toneladas de minério de ferro. O porto já
foi construído com capacidade para receber navios de 150 mil tone-
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ladas, sendo que, na época, só existiam navios com capacidade para
transportar até 60 mil toneladas. Em média, 1.100 navios passam pelo
porto por ano.

Na década de 70, foi iniciada sua expansão com a construção de
um segundo píer para embarque de minério. O pier dois possui car-
regadores de navios com capacidade de 16 mil toneladas por hora.
Responde hoje por 65% do embarque de minério de ferro de Tuba-
rão.

Dentro do Complexo de Tubarão, em 1983, foi construído o Ter-
minal de Praia Mole destinado à movimentação de produtos como
carvão mineral, coque e manganês. 70% do carvão consumido pelas
siderúrgicas brasileiras são desembarcados no país pelo Terminal de
Praia Mole, Figura 34.

Terminal de Produtos Diversos (TPD)
Movimentação total: 6.200.000 t/a
9 Armazéns de Grãos (desembarque)
Armazéns de Ferti lizantes (embarque)

TPS – Terminal Produtos Siderúrgicos
(Operação da Usiminas-AMT-Gerdau)

Terminal de Praia Mole (TPM)
Desembarque de Carvão: 13.574.000 t 

Terminal de Tubarão (TU) - Píeres 1 e 2
Exportação (Mfe e pelota): 102.922.400 t 
5 viradores de vagões
12 empilhadeiras (de 6.000 a 16.000 t/h)
11 Pátios de MFE - 3.128.000 t
05 recuperadoras (de 6.000 a 9.600 t/h)
03 recuperadoras/empilhadeiras
4 CNs (de 13.350t/h a 16.000 t/h)

Terminal de Granel Líquido (TGL)
Desembarque de combustível: 1.190.000 t
(Operação da Petrobrás)

Espírito Santo
Complexo Portuário de Tubarão

Figura 34: Terminal de Praia Mole e seus dois berços.
Fonte: Vale [55].

Em 1986 foi inaugurado o Terminal de Granéis Líquidos para a mo-
vimentação de combustíveis, utilizado pela Petrobras. Por este termi-
nal, a estatal movimenta todo o combustível necessário para abastecer
o Espírito Santo e o Sul da Bahia.

O Terminal de Produtos Diversos (TPD) foi inaugurado em 1998,
para movimentar grãos e fertilizantes. Do volume total das exporta-
ções de grãos no Brasil, 15% são feitas pelo TPD que é responsável
também por 8% da importação total de fertilizantes feitas pelo país.

O terminal de Vitória, em janeiro de 2011, começou a receber as
obras de dragagem que permitirão aumentar o calado do porto para
a entrada dos maiores navios do mundo, encomendados pela Vale a
estaleiros da China e Coreia - alguns com capacidade para transportar
400 mil toneladas de minério de ferro, os supergraneleiros (Vale [55]).

Em 2012, o Terminal de Praia Mole, Figura 34 , com seus 2 berços,
recebeu 169 navios, sendo que o mês de julho foi responsável pelo
maior volume mensal, 19 navios, quando a média é de 14.
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6.8.2 Metodologia

Com o auxílio de dados históricos de atracação de navios nos dois
berços do Terminal de Praia Mole, aplicou-se o CS+BRKGA na reso-
lução do PAB com o objetivo de comparar os resultados com o que
foi realmente executado. O intuito é melhorar as operações do porto
e validar o algoritmo desenvolvido.

As informações disponibilizadas são reais e referem-se aos meses
de janeiro a dezembro dos anos de 2011, 2012 e início de 2013. No
entanto, para que pudessem ser utilizadas, foi necessário ajustá-las
de acordo com a formatação das instâncias que serviram para avaliar
o desempenho dos métodos descritos nesse trabalho. Desse modo, os
horários de chegada, atracação e desatracação foram referenciados à
chegada do primeiro navio, no tempo 1 e os tempos envolvidos são
medidos em unidades de hora.

Na próxima subseção são apresentados os resultados referentes aos
meses de janeiro/2012, agosto/2012, outubro/2012, dezembro/2012

e janeiro/2013. Nela há três tipos de informação: a operação real do
porto, a operação do tipo ”chegou, atracou” (FIFS, do inglês First In,
First Serve) e finalmente, aquela gerada pelo algoritmo.

Em todas as tabelas, a coluna ”HA” refere-se ao horário de atra-
cação, ”HD”, ao horário de desatracação e, a coluna ”Custo” retrata
o tempo de serviço. Os valores entre parênteses indicam o horário
que o navio chegou e estaria pronto para ser atendido. Por exemplo,
592 (456) indica que o navio chegou no tempo 456 e só foi atendido
136 horas depois. Os termos ”B1” e ”B2” significam, respectivamente,
Berço 1 e Berço 2.

6.8.3 Análise dos resultados

Nessa análise, procurou-se detalhar todos os dados/resultados de um
dos meses alvo do CS+BRKGA, inclusive quanto ao cálculo do custo
envolvido, de forma a facilitar a interpretação dos mesmos. Entre-
tanto, para se evitar um preciosismo em excesso, os outros meses
foram apresentados de forma resumida.

A Tabela 12 indica a ordem em que os navios foram atendidos pelo
porto no mês de outubro de 2012, num total de 10 navios.

Nela é possível verificar a composição dos custos por berço e o
total de ambos. Assim, por exemplo, o navio 6 que estava disponível
no tempo 456 somente foi atendido, pelo berço 1, 136 horas depois.
Depois de atendido, desatracou no instante 710. Portanto, o custo
envolvido além do tempo de atendimento efetivo deve levar em conta
o tempo de espera do navio: (710 - 592) + (592-456) = 118 + 136 = 254.
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Real

B1 B2

Navio HA HD Custo Navio HA HD Custo

2 78 187 109 1 1 38 37

4 383 592 209 3 261 355 94

6 592 (456) 710 254 5 413 559 146

9 710 (607) 854 247 7 559 (537) 695 158

8 695 (569) 849 280

10 849 (632) 922 290

Custos Parciais 819 1005

Custo Total 1824

Tabela 12: Atendimento real - out/2012.

A Tabela 13 reproduz a ordem que os navios seriam atendidos,
nessa mesma época, baseando-se na ideia do FIFS.

FIFS

B1 B2

Navio HA HD Custo Navio HA HD Custo

1 1 38 37 5 413 559 146

2 78 187 109 6 559 (456) 677 221

3 261 355 94 8 677 (569) 831 262

4 383 592 209 10 831 (632) 904 272

7 592 (537) 728 191

9 728 (607) 872 265

Custos Parciais 905 901

Custo Total 1806

Tabela 13: Atendimento FIFS - out/12.

Por último, a Tabela 14 é uma representação dos resultados obti-
dos pelo CS+BRKGA quando aplicado aos dados de outubro de 2012.
Vale ressaltar que foram realizadas 10 execuções, todas com o mesmo
custo final, num tempo de execução médio de 3s.

Com base nessas informações e considerando que os custos são
medidos em unidades de hora, é evidente a melhora observada na
evolução das três tabelas. Enquanto que em sua operação real, o porto
apresentou um custo de 1824 h, o CS+BRKGA apresenta uma solução
5,43% mais eficiente, uma economia de quase 100 horas.
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BRKGA + CS

B1 B2

Navio HA HD Custo Navio HA HD Custo

1 1 38 37 5 413 559 146

2 78 187 109 6 559 (456) 677 221

3 261 355 94 10 677 (632) 750 118

4 383 592 209 8 750 (569) 904 335

7 592 (537) 728 191

9 728 (607) 872 265

Custos Parciais 905 820

Custo Total 1725

Tabela 14: Ordem de atracação obtida pelo CS+BRKGA - out/12.

Não se descarta a hipótese de que, por algum motivo não disponi-
bilizado nos dados fornecidos, um navio ou outro não possa ter sido
atendido antecipadamente no caso real. Mas, uma vantagem do mé-
todo é poder ser executado a qualquer tempo e quantas vezes forem
necessárias. Além disso, das 10 execuções realizadas para o mês de
agosto de 2012, somente 3 apresentaram a mesma sequência de aten-
dimento, as outras obtiveram ordens diferentes de atracação dos na-
vios com mesmo custo, ampliando as escolhas do operador do porto
de acordo com as restrições naquele momento.

A Tabela 15 traz um resumo com os meses analisados, de forma a
corroborar o benefício do método aplicado ao porto de Tubarão. Nela
é possível verificar que nos meses de janeiro/12 e agosto/12 o porto
teria, respectivamente, uma redução de 23,33% e 12,27% nos tempos
de atendimento. E, que nos meses de dezembro/12 e janeiro/13 o
porto trabalhou de forma eficiente, possivelmente, devido ao volume
muito mais baixo do que sua capacidade disponível nesses meses.

Instância FO

Mês Navios Real FIFS CS+BRKGA Redução [%]

jan/12 16 2212 1716 1696 23,33%

ago/12 14 1891 1796 1659 12,27%

out/12 10 1824 1806 1725 5,43%

dez/12 15 891 891 891 -

jan/13 9 712 712 712 -

Tabela 15: Resumo das aplicações do CS+BRKGA no estudo de caso.



7
C O N C L U S Ã O

7.1 considerações finais

Neste trabalho, fez-se um estudo sobre o Problema de Alocação de
Berços resolvendo-o através de um algoritmo híbrido baseado nas
meta-heurísticas BRKGA e CS. Oportunamente, um estudo de caso
com dados reais do porto de Tubarão-ES foi realizado aplicando-se a
melhor abordagem obtida nos testes computacionais apresentados no
Capítulo 6 - (CS+BRKGA IIa), ou seja, o BRKGA aplicado ao CS como
meta-heurística geradora de soluções, com codificação/decodificação
das soluções através de chaves aleatórias dentro do intervalo ]0, 1] e
com código desenvolvido em linguagem C, sem orientação a objetos.

Durante o desenvolvimento desta dissertação, pode-se analisar e
avaliar a utilização do conceito de chaves aleatórias, sendo possível
concluir que apresentam algumas vantagens:

• Capacidade de generalizar grande parte do algoritmo - o cha-
mado ”problema independente”. Isto é, os algoritmos envolvi-
dos serão os mesmos, independente do problema em estudo,
restando ao pesquisador a tarefa de desenvolver uma codifica-
ção para o cromossomo, seu respectivo decodificador e o mé-
todo de otimização local; estes sim, dependentes do problema
em análise. A essa outra parte do algoritmo, dá-se o nome de
”problema dependente”.

• A propriedade de sempre gerar descendentes factíveis, partindo-
se de pais factíveis (explanado no Capítulo 3).

No caso deste trabalho, a implementação do CS foi simplificada
com a utilização do BRKGA como meta-heurística geradora de solu-
ções, pois partes importantes do método se tornaram genéricas po-
dendo ser aproveitadas noutros problemas de otimização, uma vez
que passaram a trabalhar com vetores de chaves aleatórias e não com
soluções do problema. Dentre elas, destacam-se os processos de agru-
pamento, de assimilação e perturbação.

Evidentemente, o fato de se obter sempre descendentes factíveis
durante um cruzamento, propicia uma maior eficiência ao algoritmo,
pois nessa condição, o mesmo não tem um gasto computacional ana-
lisando e armazenando soluções infactíveis.

Por outro lado, como desvantagem, constatou-se que a codificação
em chaves aleatórias traz um efeito colateral que se não for bem tra-
tado pode ocasionar uma perda da eficiência do método: o fato de
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várias combinações de chaves aleatórias resultarem, após decodifica-
ção, em uma mesma solução, acarretando um esforço computacional
extra e dispensável no trato dessas redundâncias.

Esse fenômeno foi constatado nos resultados apresentados no Ca-
pítulo 6, sendo que a qualidade das soluções dos métodos munidos
da codificação I foi inferior as com codificação II.

Outrossim, verificou-se que o BRKGA trabalhando de forma iso-
lada não conseguiu bons resultados em nenhuma das versões pro-
postas. Esse mesmo fato foi apontado por Amorim [34], que estudou
a aplicação do BRKGA na resolução do Problema das p-Medianas não
capacitado. A autora só obteve melhores resultados quando associou
a busca local FSB (do inglês Fast Swap-Based) ao BRKGA. Entretanto,
o algoritmo híbrido CS+BRKGA foi capaz de encontrar todas as solu-
ções ótimas das instâncias analisadas, confirmando as características
do CS: localização de regiões promissoras e intensificação das buscas.

Também foi possível avaliar o desempenho do framework desen-
volvido por Toso e Resende [40], cuja aplicação não resultou em
bons resultados nos testes realizados. Quando utilizado como meta-
heurística geradora de soluções para o CS, as soluções obtiveram ex-
pressivas melhoras, sem, no entanto, atingirem valores ótimos.

Ressalta-se que se optou por não empregar todas as ferramentas
disponíveis no framework, de forma a se poder fazer uma compara-
ção mais adequada entre as abordagens. Dentre essas ferramentas,
pode-se destacar o uso da OpenMP uma API multi-plataforma para
programação paralela com memória compartilhada ou a parametri-
zação do algoritmo para trabalhar com multi-populações, onde cada
população evolui ao mesmo tempo e de forma independente.

Por fim, o estudo de caso envolvendo os dados do porto de Tuba-
rão demonstrou os benefícios que o algoritmo proposto pode trazer,
reduzindo o tempo de atendimento dos navios de forma significativa,
além de poder propiciar mais de uma combinação entre berços e na-
vios, facilitando o operador a melhor distribuí-los conforme restrições
vigentes naquele momento.

7.2 trabalhos futuros

A combinação entre as meta-heurísticas BRKGA e CS é promissora,
pois conforme constatado, é eficiente e robusta na obtenção de so-
luções viáveis. A característica genérica de grande parte dos seus
componentes facilita a sua utilização nos mais diversos problemas
de otimização sem a necessidade de grandes adequações.

Portanto, sugere-se como trabalhos futuros, um aperfeiçoamento
dessa mescla, de forma a desenvolver um framework nos moldes da-
quele apresentado por Toso e Resende [40].

Da mesma forma, outro problema relacionado à eficiência portuá-
ria, o Problema de Carregamento de Contêineres em Terminais Por-
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tuários (PCCTP) também pode ser alvo de estudos futuros com a
aplicação do CS+BRKGA apresentado.

Por fim, o fenômeno do inchaço ocorrido no espaço de chaves alea-
tórias pode ser abordado em outros estudos, por exemplo, reduzindo-
se ainda mais as faixas utilizadas na decodificação de modo a se veri-
ficar o grau de sua influência na eficiência do método.
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