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RESUMO 
 

Ao longo das últimas três décadas os algoritmos evolucionários vêm sendo 

aplicados com sucesso nas mais diversas áreas. Dentre as principais vantagens dos algoritmos 

evolucionários estão a facilidade de aplicação, a eficiência e a confiabilidade. Na remediação 

de águas subterrâneas, geralmente, os objetivos são minimizar custos, minimizar a presença 

do contaminante, maximizar a eficiência do bombeamento, entre outros. Esses objetivos são 

naturalmente conflitantes e a busca de soluções ótimas, ou quase ótimas, faz-se necessária. 

Tendo em vista esse fato, os métodos de otimização evolucionária vêm sendo aplicados e 

aperfeiçoados na busca dessas soluções. É apresentada uma breve descrição de alguns desses 

métodos, discutindo-se algumas de suas vantagens e limitações. Cinco funções matemáticas 

são utilizadas para avaliar o desempenho dos algoritmos e também para servir de base para 

efetuar uma comparação entre os mesmos. Para otimizar um sistema “bombear-e-tratar” na 

remediação de um sítio hipotético, são utilizados algoritmos evolucionários multipopulação, 

tratando o problema na sua dimensão multiobjetiva. A abordagem multipopulação vem sendo 

empregada como mitigadora de um dos principais inconvenientes da otimização 

evolucionária: o excessivo tempo computacional. O fluxo de águas subterrâneas é modelado 

com o MODFLOW (modular finite-difference flow model), enquanto o transporte de 

contaminante é simulado com o MT3DMS (modular three-dimensional multispecies 

transport model). São propostos dois algoritmos multipopulação: MINPGA (Multi-Island 

Niched Pareto Genetic Algorithm), a partir do NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) e da 

abordagem de ilhas de injeção; MHBMO (Multiple Hive Honey Bee Mating Optimization), 

uma versão multipopulação do HBMO (Honey Bee Mating Optimization). Também é 

utilizada uma versão multipopulação do PSO (Particle Swarm Optimization), chamada 

MCPSO (Multi-Swarm Cooperative Particle Swarm Optimization). Os testes com funções 

matemáticas validaram os algoritmos apresentados, e o problema de otimização do sistema 

“bombear-e-tratar” tem como objetivos a minimização do custo da remediação e da 

quantidade final da pluma contaminante. Todos os algoritmos obtiveram bons resultados, com 

sutil vantagem para o MINPGA. 
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ABSTRACT 
 

Through the last three decades the evolutionary algorithms have been successful 

on application to many areas. Easily applied, efficiency and confidence are the main 

advantages of the evolutionary algorithms. In the groundwater remediation, generally, the 

objectives are the cost minimization, minimization of contaminant presence, maximization of 

pumping efficiency, among others. These objectives are naturally in conflicting and the search 

for optimal solutions, or almost optimal solutions are needed. In view of that, the evolutionary 

optimization methods have been applied and refined in order to search these solutions. A brief 

description of these methods is presented, referring to their advantages and limitations. Five 

mathematical functions are used to measure the algorithms performance and allow a 

comparison between them. In order to optimize a “pump-and-treat” system in the remediation 

of a hypothetical site, multi-population evolutionary algorithms are used, considering the 

problem multi-objective dimension. The multi-population approach has been applied as 

mitigate for the main evolutionary optimization drawback: the excessive computational time. 

The groundwater flow modeler MODFLOW (modular finite-difference flow model) is used 

with the contaminant transport simulator MT3DMS (modular three-dimensional multispecies 

transport model). Two multi-population algorithms are presented: MINPGA (Multi-Island 

Niched Pareto Genetic Algorithm), that is a NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) multi-

population version with the injection island approach; MHBMO (Multi-Hive Honey Bee 

Mating Optimization), that is a HBMO (Honey Bee Mating Optimization) multi-population 

version. A PSO (Particle Swarm Optimization) multi-population version, called MCPSO 

(Multi-Swarm Cooperative Particle Swarm Optimization) is too used. Tests with 

mathematical functions validate the presented algorithms. Remediation problem using the 

“pumping-and-treat” technique had as objectives the minimization of remediation cost and 

minimization of contaminant final plume. The results were shown to be very good for all 

algorithms, but MINPGA had a tenuous advantage over others. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Os algoritmos genéticos são parte da tecnologia utilizada na chamada computação 

evolucionária, uma das diversas áreas da Inteligência Artificial. Esses algoritmos se baseiam 

na teoria da evolução natural de Darwin e no conhecimento da ciência genética. A técnica 

consiste em uma busca randômica, no espaço de decisão, para encontrar a solução ótima, ou o 

mais próximo da ótima possível, para um dado problema (Espinoza, 2003). 

Os algoritmos evolucionários são todos os algoritmos utilizados nos métodos de 

Programação Evolucionária, Algoritmos Genéticos, Estratégias de Evolução e Programação 

Genética. Tais algoritmos podem achar soluções satisfatórias em um tempo computacional 

razoável, no entanto sua aplicação a problemas de grande complexidade e de maior porte 

resulta em um consumo excessivo de tempo computacional para se chegar a uma solução 

satisfatória (Lima, 2005), podendo as suas versões multipopulação atenuar estes efeitos (Niu; 

Zhu; He, 2006; Liu et al., 2006). 

São diversas as áreas em que métodos de otimização evolucionária vêm sendo 

aplicados. Na área de Recursos Hídricos podem-se encontrar aplicações na operação de 

reservatórios (Chaves; Tsukatani; Kojiri, 2004; Barros, 2007), na calibração de modelos 

hidrológicos (Vrugt et al., 2003; Barros, 2007) e na remediação de águas subterrâneas (Kollat 

& Reed, 2006). 

A importância dos estudos sobre remediação pode ser percebida quando é 

observado o crescimento tanto das fontes poluidoras quanto da demanda por águas 

subterrâneas. Apesar da abundante ocorrência sob a superfície terrestre de aberturas 

subsuperficiais grandes o suficiente para armazenar e fornecer água em quantidade usável a 

poços e nascentes, fazendo das águas subterrâneas um dos mais disponíveis recursos naturais, 

(L’Vovich, 1979), o uso das águas subterrâneas deve ser feito de forma racional. Assim, a 

remediação pode ser vista como uma alternativa viável do ponto de vista econômico, em 

longo prazo, social e ambiental, uma vez que águas poluídas podem trazer danos à saúde 

humana, animal e vegetal, causando prejuízos consideráveis. 

Dentre os métodos de remediação, um dos mais comuns é o de bombear e tratar, 

que consiste de um sistema de bombas elétricas ou pneumáticas para a captação e seu devido 

tratamento. Para este caso específico, minimizar o custo, minimizar o risco à saúde, minimizar 

o tempo de limpeza são alguns dos objetivos com que se deparam os gestores de poços e 
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assemelhados. Algumas das diversas técnicas de remediação de águas subterrâneas podem ser 

encontradas em Coutinho (2007). 

No Brasil, e mais especificamente no Ceará, esse tema toma lugar cada vez mais 

destacado entre as publicações de especialistas no assunto, que estudam maneiras cada vez 

mais eficientes para a sua captação, o seu tratamento e o seu aproveitamento. Na captação, 

por exemplo, muitas vezes os projetistas se veem diante do problema de maximizar a captação 

ao passo que é preciso minimizar o custo. Além disso, outros objetivos parecem estar 

naturalmente presentes neste processo trifásico: minimizar eventuais poluentes, aumentar a 

eficiência no consumo, e minimizar desperdícios. Considerando esses aspectos, diversos 

estudos com foco na otimização do processo de remediação de águas subterrâneas vêm sendo 

conduzidos no mundo todo. No Ceará são exemplos de estudo sobre o processo de 

remediação de águas subterrâneas: Castro e Costa (2005), Costa; Vasconcelos; Maia (2004), 

Fernandes; Santiago; Gomes (2005), Guerra e Vasconcelos (2005), Silva; Araújo; Souza 

(2007), e Souza (2004). 

Tendo em vista o problema da contaminação das águas subterrâneas, proceder-se-

á nesta dissertação a otimização evolucionária de um sistema bombear-e-tratar instalado em 

um sítio hipotético. Serão propostas versões multipopulação de dois algoritmos 

evolucionários a fim de efetivar essa otimização. 

1.1. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral discutir o emprego de algoritmos 

evolucionários no problema de remediação de águas subterrâneas, tendo em vista sua 

eficiência e sua confiabilidade. 

Especificamente os objetivos são os seguintes: 

• Resolver, por meio de algoritmos evolucionários multipopulação e 

multiobjetivo, um problema de otimização de um sistema “bombear-e-tratar” 

instalado sobre um sítio hipotético, no qual será simulado o fluxo de águas 

subterrâneas e o transporte de um contaminante; 

• Propor uma versão multipopulação do algoritmo HBMO, a qual se chamará 

doravante de MHBMO (Multi-Hive Honey-Bee Mating Optimization) e um 

algoritmo híbrido II-NPGA (Island Injection – Niched Pareto Genetic 
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Algorithm), a que, doravante, chamar-se-á MINPGA (Multi-Island Injection of 

Niched Pareto Genetic Algotithm); 

• Submeter as versões MHBMO, MINPGA e MCPSO (Multi-Swarm Cooperative 

Particle Swarm Optimizer) a testes com funções-matemáticas; 

• Comparar os resultados dos algoritmos evolucionários MHBMO, MINPGA e 

MCPSO; 

1.2. Organização dos Capítulos 

Os capítulos que compõem este trabalho estão organizados da seguinte forma: 

O Capítulo 1 contém a introdução do trabalho, uma breve descrição dos seus 

objetivos e a organização dos capítulos. 

No Capítulo 2 há a revisão bibliográfica dividida em seções: a primeira apresenta 

o uso de otimização no planejamento de sistemas “bombear-e-tratar”; a segunda mostra 

alguns conceitos dos algoritmos evolucionários e genéticos; a terceira comenta algumas das 

aplicações de algoritmos evolucionários em recursos hídricos como calibração de modelos 

hidrológicos, operação de reservatórios e remediação de águas subterrâneas. Na última seção, 

são mostrados alguns exemplos da otimização evolucionária aplicada ao problema de 

remediação de águas subterrâneas, destacando algumas das metodologias mais comumente 

empregadas, descrevendo-as de forma sucinta e objetiva. 

A contaminação e a remediação de águas subterrâneas é abordada no Capítulo 3, 

que faz uma introdução do assunto e está divido nas seguintes seções: “tipos de 

contaminantes”, que mostra os contaminantes mais comumente encontrados em águas 

subterrâneas e suas concentrações máximas permitidas para cada uso preponderante, de 

acordo com o CONAMA; “padrões de qualidade”, em que se mostra a classificação das águas 

subterrâneas pelo CONAMA, relacionando essa classificação com as bacias sedimentares no 

Ceará; “fontes de contaminação”, que lista e descreve as principais fontes de contaminação de 

águas subterrâneas; “oferta e demanda em direções opostas”, na qual é apresentada uma breve 

análise da situação atual do consumo de águas subterrâneas; “limitações ao uso”, que faz 

referência aos limites do uso de águas do subsolo; “remediação de águas subterrâneas”, onde 

se aborda os sistemas de bombeamento e tratamento, apresentando importantes conceitos 

desses sistemas, além de listar e descrever sucintamente outros métodos de remediação. 
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A metodologia empregada é disposta no Capítulo 4, que descreve os algoritmos 

PSO (Particle Swarm Optimization), HBMO (Honey-Bee Mating Optimization) e suas 

respectivas versões multiobjetivo e multipopulação, bem como os algoritmos NPGA (Niched 

Pareto Genetic Algorithm) e IIGA (Island Injection Genetic Algorithm). A abordagem 

multiobjetivo é detalhada com a apresentação de seus conceitos mais importantes e ilustrações 

com algoritmos em versões multiobjetivo. Ainda nesse capítulo é continuada a discussão 

sobre a abordagem multipopulação, descrevendo em detalhes seus conceitos como o de 

migração. 

Os resultados e discussões sobre os testes com funções matemáticas específicas 

aos quais os algoritmos estudados são submetidos estão no Capítulo 5. Descrever-se-á ainda 

nesse capítulo as funções, ilustradas pelos seus respectivos gráficos. As comparações entre os 

algoritmos serão feitas com base no desempenho apresentado durante os testes com as 

funções matemáticas, que no decorrer do capítulo serão chamadas de funções de teste. 

Com base em um sítio hipotético é resolvido um problema de remediação de 

águas subterrâneas utilizando os algoritmos evolucionários vistos, apresentando uma 

conclusão sobre os resultados dos mesmos, no Capítulo 6. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e recomendações sobre o uso de 

métodos evolucionários no processo de remediação de águas subterrâneas. 

As Referências Bibliográficas são dispostas após o Capítulo 7. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Métodos de otimização evolucionária vêm sendo empregados com êxito em 

diversas áreas do conhecimento humano. Em recursos hídricos podem-se citar algumas 

aplicações: na calibração de modelos hidrológicos, como em (Barros, 2007) e (Vrugt et al., 

2003); na remediação de águas subterrâneas, veja (Kollat & Reed, 2006); e na operação de 

reservatórios, em que (Chaves; Tsukatani; Kojiri, 2004) dão exemplo. O uso de algoritmos 

evolucionários na engenharia de recursos hídricos é abordado em (Barros et al., 2009). 

2.1. Otimização no Planejamento de Sistemas “bombear-e-tratar” Águas Subterrâneas 

A otimização no planejamento de um sistema de bombeamento e tratamento 

consiste no processo pelo qual se obtém, por exemplo, as taxas de bombeamento mais 

eficientes para um dado nível de limpeza do sítio ou a locação dos poços para conter 

eficientemente o avanço da pluma. A sua importância vem do fato de que as locações de 

poços e as taxas de bombeamento podem afetar acentuadamente o desempenho do sistema 

(Chang & Hsiao, 2002). 

Diversas abordagens foram aplicadas nas últimas três décadas visando à 

otimização do processo de “bombear-e-tratar” águas subterrâneas: redes artificiais neurais 

(Rogers & Dowla, 1994); programação linear (Aguado et al., 1974; Morgan; Eheart; 

Valocchi, 1993; Banks & Fleck, 1999; Ahlfeld et al., 1988; Ahlfeld & Mulligan, 2000); 

programação dinâmica diferencial com restrição (Chang & Hsiao, 2002); programação não-

linear (McKinney & Lin, 1995; Gorelick et al., 1984); programação quadrática (Lefkoff & 

Gorelick, 1986); arrefecimento simulado (Dougherty & Marryott, 1991); plano de corte 

(Karatzas & Pinder, 1996); algoritmos genéticos (Erickson; Mayer; Horn, 2002; Guan & Aral, 

1999; Espinoza, 2003; Park & Aral, 2004; Sinha & Minsker, 2007). 

O modelo de Gorelick et al. (1984) assume fluxo contínuo e transporte transiente, 

combinando simulação de transporte de soluto e de fluxo de água subterrânea não-lineares 

com métodos de otimização não-lineares. Ahlfeld et al. (1988) combina uma formulação de 

otimização não-linear com a simulação de transporte transiente e fluxo contínuo, usando a 

abordagem da matriz-resposta para selecionar as taxas de bombeamento na estratégia de 

remediação.  
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Devido à natureza descontínua da locação de poços, a programação matemática é 

frequentemente simplificada desprezando-se os custos fixos de instalação dos poços. A rede 

ótima consistiria, assim, daqueles poços com taxas de bombeamento otimizadas diferentes de 

zero. Essa simplificação pode conduzir a projetos com muitos poços bombeando a baixas 

taxas por longos períodos (McKinney & Lin, 1995). McKinney & Lin (1995) desenvolveram 

um algoritmo de programação não-linear para minimizar o custo do projeto de um sistema de 

remediação por “bombear-e-tratar”, incluindo os custos fixos descontínuos da construção e 

instalação do sistema bem como os custos de manutenção e operação.  

Dougherty & Marryott (1991) introduziram e aplicaram o arrefecimento simulado 

em problemas de otimização do gerenciamento de águas subterrâneas expressos na forma 

combinatória. Rogers & Dowla (1994) usaram redes neurais artificiais para otimizar a 

remediação de remediação de aquíferos com uma metodologia que permite executar em 

paralelo a simulação de transporte de soluto. Guan & Aral (1999) formularam 

matematicamente a técnica de “bombear-e-tratar” como um problema de otimização que visa 

a minimizar o custo da operação por meio do algoritmo genético progressivo. Erickson; 

Mayer; Horn (2002) objetivaram minimizar o custo do projeto de remediação e a massa 

contaminante no fim do seu horizonte, variando as taxas de bombeamento dos poços em 

locações fixas. Esses autores concluíram que o algoritmo Niched Pareto Genetic Algorithm 

(Horn; Nafpliotis; Goldberg, 1994) é superior aos métodos de busca randômica e algoritmo 

genético uniobjetivo. A determinação das taxas de bombeamento e da locação de poços, a fim 

de prevenir a intrusão salina em um aqüífero costeiro foi abordada por Park & Aral (2004), 

que utilizaram uma abordagem de otimização multiobjetivo. Seu problema multiobjetivo é 

maximizar as taxas de bombeamento ao passo que minimiza a distância entre os pontos de 

estagnação crítica e a locação no litoral de referência, de modo que os poços são locados o 

mais próximo possível da costa. A abordagem multiescala (Babbar, 2002) é utilizada por 

Sinha & Minsker (2007), que sugere a injeção de ilhas de algoritmos genéticos como opção a 

um single genetic algorithm executando sozinho. Nessa abordagem, os indivíduos melhor 

adaptados de uma ilha substituiriam os menos adaptados de outra ilha, havendo assim uma 

permuta de indivíduos entre as ilhas, o que favorece a diversidade genética. 
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2.2. Algoritmos Evolucionários 

A Computação Evolucionária possui quatro modelos históricos: Programação 

Evolucionária (Fogel; Owens; Walsh, 1966), Estratégias Evolucionárias (Recheuberg, 1973), 

Algoritmos Genéticos (Holland, 1975) e Programação Genética (Koza, 1992). A diferença 

entre esses modelos reside na natureza dos esquemas de representação, nos operadores de 

reprodução e nos métodos de seleção (Sivanandam & Deepa, 2008). 

Algoritmo Evolucionário (AE) é aquele baseado nos processos adaptativos dos 

seres vivos, seu comportamento social e sua luta pela sobrevivência da espécie. As relações 

entre os indivíduos e entre estes e o meio em que vivem são traduzidas para uma linguagem 

algorítmica, no intuito de encontrar soluções ótimas em problemas de otimização do mundo 

real. A inspiração nos processos dos seres vivos faz sentido partindo do princípio de que a 

natureza tende a otimizar todos os seus processos. Uma gota de chuva, por exemplo, tende a 

assumir a forma de uma esfera, que é uma superfície mínima (de curvatura média igual a 

zero) e, portanto, irá sofrer menos ação das forças de resistência e assim consumir menos 

energia possível neste processo. 

Os principais elementos que compõem um AE são: população de indivíduos, que 

pode ser inicializada de várias formas, sendo a mais comum a inicialização randômica; o 

cruzamento, no qual ocorre a troca de informações entre os indivíduos da população; a 

seleção, na qual pode estar embutido o conceito de elitismo ou k-elitismo (preservação do 

melhor ou dos k melhores da espécie, respectivamente); e a mutação, na qual o indivíduo 

sofre uma mudança brusca no seu genótipo para se adaptar melhor ao meio. 

Os algoritmos genéticos (AG) foram inventados por John Holland e seus 

estudantes nos anos 1960. Em 1975, no livro Adaptation in Natural and Artificial Systems, 

Holland lançou as bases para todo o desenvolvimento em torno dos AG’s. Seu objetivo era 

estudar formalmente o fenômeno da adaptação da maneira como ele ocorre na natureza para 

desenvolver técnicas que permitissem importar para sistemas de computadores os 

mecanismos da adaptação natural. Os algoritmos genéticos foram então apresentados com 

uma abstração do processo de evolução biológica. O método consistia em mover 

cromossomos de uma população de cromossomos para uma nova população usando um tipo 

de “seleção natural” combinada com “cruzamento”, “mutação” e “inversão”. Um 

cromossomo consistindo de genes, que por sua vez são instâncias de um alelo particular. Os 
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cromossomos escolhidos pela operação de seleção irão se reproduzir e os melhor adaptados 

produzem mais descendentes que os menos adaptados. O cruzamento consiste de uma troca 

de subpartes de dois cromossomos. A mutação muda aleatoriamente os valores dos alelos em 

alguma localização do cromossomo. A inversão rearranja a ordem na qual os genes são 

dispostos, pois reverte de uma seção contígua do cromossomo. 

Os elementos de um algoritmo genético então são: uma população de 

cromossomos; uma operação de seleção baseada na adaptabilidade; o crossover (cruzamento) 

para gerar descendente; a mutação, também para gerar novos descendentes; e a inversão, a 

qual raramente é introduzida nas programações de algoritmos genéticos atuais, devido sua 

discutível utilidade. 

Como se pode ver acima, não há uma fronteira bastante clara entre o que se chama 

AE e o que se considera AG, sendo os dois baseados em processos naturais de evolução, 

motivo pelo qual se tratará os AG como uma classe dos AE. Essa consideração faz sentido 

observando que, em AG as mudanças ocorridas no genoma a cada geração procuram 

preservar/melhorar boas características e eliminar características ruins; os indivíduos em AE 

aprendem com as experiências próprias e a de outros indivíduos da espécie e, por meio do 

comportamento social e interação com o meio, tentam aperfeiçoar a busca pela sobrevivência. 

No entanto, o comportamento social inclui o cruzamento e, por conseguinte, a troca de 

informação genética entre indivíduos. Isso pode ser visto nos algoritmos como o HBMO 

(Haddad; Afshar; Mariño, 2006), no PSO (Kennedy & Heberhart, 1995) e nos algoritmos 

baseados em colônia de formigas (Colormi; Dorigo; Maniezzo, 1991). 

Nas abordagens multiobjetivo, novos conceitos são introduzidos tendo em vista a 

comparação entre indivíduos precisar ser feita considerando mais de um objetivo. Um 

conceito bastante empregado para estas abordagens de otimização evolucionária é a chamada 

Dominância de Pareto, na qual um indivíduo I domina outro indivíduo J se lhe é superior em, 

pelo menos, um objetivo e não lhe é inferior em nenhum outro (dominância forte). Uma 

revisão sobre as técnicas de otimização multiobjetivo pode ser vista em (Coello, 1999). 

As abordagens multipopulação também inserem novos conceitos na otimização 

evolucionária. A migração, por exemplo, considera a troca de indivíduos entre as populações 

envolvidas. Isto procura reduzir o custo computacional quando se está lidando com problemas 

de grande porte e de alta complexidade (Mera; Elliot; Ingham, 2004; Niu; Zhu; He, 2006; Liu 
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et al., 2006). Delimitando as populações ao número de duas, os indivíduos mais aptos de uma 

população P0 migram para outra população P1, na qual irão substituir os indivíduos menos 

aptos, que serão descartados. A interação entre diferentes populações reforça a diversidade 

genética, contribuindo assim para a evolução. 

2.3. Algoritmos Evolucionários e Suas Aplicações em Recursos Hídricos 
 

Doravante, apresentar-se-ão algumas das principais aplicações de AE's na área de 

recursos hídricos, destacando as aplicações sobre a otimização do processo de remediação de 

águas subterrâneas. 

2.3.1. Operação de reservatórios 

A operação de multirreservatórios é abordada por Chen & Chang (2007) por meio 

de um algoritmo multipopulação, que mantém a diversidade ao passo que impede a 

convergência prematura do algoritmo, trocando indivíduos entre as subpopulações. Como 

resultado, esses autores obtiveram a minimização do déficit de água no sistema de 

reservatórios e a melhora no desempenho do algoritmo, em termos de obter valores menores 

da função objetivo e evitar as soluções ótimas locais. 

Barros et al. (2009) aplicam algoritmos multiobjetivo a um sistema de cinco 

reservatórios, cinco estações de bombeamento e um canal longo. Como uma de suas 

conclusões, esses autores apontam a existência de um custo pelas tentativas de evitar perdas 

por evaporação no sistema estudado. O custo com energia elétrica, o custo de manutenção, o 

pico de potência máxima, e a variação no nível de um reservatório são as funções 

minimizadas por Baran; Lücken; Sotelo (2005). Para isso, esses autores aplicaram seis 

diferentes AE's multiobjetivo. 

2.3.2. Calibração de modelos hidrológicos 

Para determinar automaticamente os parâmetros de chuva-vazão o modelo 

hidrológico SMAP, Nascimento; Reis; Martins (2007) utilizaram o AE multiobjetivo 

MOPSO. Esses autores concluíram que a frente de Pareto obtida pelo algoritmo foi 

representada de forma satisfatória. 
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A calibração automática de um modelo chuva-vazão também foi o foco do 

trabalho de Chang & Hsiao (2002). A combinação entre modelo ótimo fuzzy e um AG 

mostrou-se eficiente e robusta, além de encontrar importantes características de cheias. 

Outra aplicação recente na calibração de modelos hidrológicos pode ser 

encontrada em Zhang et al. (2009), onde cinco algoritmos de otimização global são 

comparados (AG, SCE – shuffled complex evolution, PSO, DE – differential evolution e AIS 

– artificial immune system) durante a calibração automática de um modelo hidrológico 

complexo, soil and water assessment tool (SWAT). 

2.3.3. Remediação de Águas Subterrâneas 

Combinando um AG com o MODFLOW (McDonald & Harbaugh, 1988) e o 

MT3D (Zheng, 1990), Wang & Zheng (1996) apresentaram um modelo de simulação-

otimização de um sistema de remediação de água subterrânea. Esse modelo permite capturar 

as mudanças no fluxo e no transporte durante o processo de remediação, para períodos de 

gerenciamento múltiplos. A função objetivo custo inclui, entre outros fatores, o custo de 

instalação, de bombeamento, de tratamento e de injeção da água subterrânea. Seu modelo de 

simulação-otimização foi primeiro aplicado a um exemplo típico “bombear-e-tratar” 

bidimensional e, em seguida, a um problema tridimensional de campo a fim de determinar a 

taxa de bombeamento mínima necessária para conter uma pluma contaminante existente.  

Esses autores apontam algumas vantagens do uso de modelos de otimização 

baseados em AG: o ótimo global (ou uma boa aproximação) pode ser encontrado desde que o 

tamanho da população e o número de gerações sejam definidos com tamanhos 

suficientemente grandes; a facilidade e a generalidade com que esses modelos podem ser 

formulados e configurados; as dificuldades numéricas oriundas do cálculo de derivadas não 

estão presentes nesses modelos; variáveis de decisão discreta, como a locação de poços, que 

são difíceis de incorporar nos métodos de otimização baseados em gradiente, podem ser 

trabalhadas nos modelos baseados em AG sem a necessidade de um tratamento especial. 

O alto custo computacional é considerado um fator de desvantagem nos modelos 

de otimização baseados em AG. No exemplo tridimensional tratado por esses autores, 2.480 

simulações de fluxo e transporte são requeridas. No computador pessoal Pentium Pro, cada 

simulação leva em média 30 segundos, o que resultaria em cerca de 21 horas de 

processamento (Wang & Zheng, 1996). 
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Kollat & Reed (2006) fizeram uma revisão sobre algoritmos multiobjetivo de 

otimização evolucionária, comparando quatro algoritmos: Non-Dominated Sorted Genetic 

Algorithm II (NSGAII), Epsilon-Dominance Non-Dominated Sorted Genetic Algorithm II (ε-

NSGAII), Epsilon-Dominance Multi-Objective Evolutinary Algorithm (ε-MOEA) e Strength 

Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2). Os algoritmos são submetidos a um ambiente de 

quatro objetivos em um projeto de estudo de caso para monitoramento de águas subterrâneas. 

Seus objetivos consistiram em minimizar (i) o custo amostral, (ii) a aferição do erro da 

concentração de contaminante, (iii) a aferição da incerteza da concentração de contaminante e 

(iv) a aferição do erro da massa restante de contaminante. O estudo procedido por esses 

autores demonstra uma rigorosa metodologia para testar novos algoritmos evolucionários 

multiobjetivos. 

A facilidade de combinar algoritmos evolucionários a outras metodologias leva ao 

aparecimento de diversos algoritmos híbridos. Chang & Hsiao (2002) utilizaram um AG 

juntamente com programação dinâmica diferencial restrita (PDDR) na solução de um 

problema de remediação de águas subterrâneas. A facilidade de incorporação de custos fixos, 

como os de instalação, elege o AG para esta tarefa; a PDDR evita o alto custo computacional 

do AG para os custos variáveis. O algoritmo sugerido por esses autores é o primeiro a 

considerar, em um mesmo algoritmo, custos fixos e custos variáveis de um problema de 

remediação. Esses autores sugerem também que a computação paralela pudesse incrementar 

ainda mais a capacidade computacional de seu algoritmo, isto é, algoritmos multipopulação 

em geral diminuem o custo computacional das aplicações. 

O algoritmo multiobjetivo Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA) é aplicado, 

por Erickson; Mayer; Horn (2002), ao problema de otimizar o processo de remediação. Esses 

autores apresentam um sítio hipotético contaminado por tricloroetileno (TCE) a ser remediado 

via “bombear-e-tratar” com carbono ativo granulado (GAC). As variáveis de decisão adotadas 

foram as vazões dos quinze poços, sendo suas locações consideradas fixas. Isso permitiu a 

simulação em três cenários distintos: 2 poços, 5 poços e 15 poços. Da comparação com um 

SGA nos distintos cenários tratados por esses autores foi constatado que o NPGA apresenta 

soluções que 25% a 250% melhores em desempenho, medindo-se em termos de massa 

restante para o dado custo. 

Na abordagem de Kalwij & Peralta (2006) pode-se encontrar mais um algoritmo 

híbrido, indicando que a prática é bastante comum e aceita pela comunidade científica. Seu 
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método acopla um AG com a Tabu Search (TS) e desenvolve estratégias de bombeamento 

ótimas, além de ser útil onde as funções densidade de probabilidade realísticas dos parâmetros 

do aquífero não existem. 

Sinha & Minsker. (2007) aplicaram seu algoritmo MIIGA a um sítio contendo três 

poços de extração e três de injeção, no qual deveriam ser contidas as plumas de dois 

contaminantes, RDX (Hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina) e TNT (2,4,6-Trinitrotolueno). 

Os simuladores de fluxo e de transporte utilizados para esse sítio foram o MODFLOW 2000 

(Harbaugh et al., 2000) e MT3DMS (Zheng & Wang, 1999), respectivamente. Apesar de 

utilizar um algoritmo essencialmente multipopulação, esses autores desconsideraram a 

natureza multiobjetiva dos problemas de remediação em geral. 

2.3.3.1. Locação de Poços e Taxas de Bombeamento como Variáveis de Decisão  

Fazendo uso de uma abordagem uniobjetivo, Guan & Aral (1999) formularam 

matematicamente o problema de “bombear-e-tratar” como um problema de otimização que 

visa a minimizar o custo da operação enquanto satisfaz suas restrições. Segue-se o modelo 

geral de otimização apresentado por eles: 
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sendo os parâmetros: 
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• mw, mc mv, o número de poços candidatos, o número de pontos de checagem da 

concentração e o número de pontos de checagem da velocidade, nesta ordem;  

• αj é o custo unitário das taxas de injeção e extração no subdomínio j;  

• xj e yj são as coordenadas do ponto (x, y) no subdomínio j;  

• Qj é a taxa de bombeamento no ponto (xj, yj), podendo ser positiva, negativa ou nula;  

• Qj positivo indica que há extração, enquanto que a injeção é indicada por um valor 

negativo de Qj e não há necessidade do poço se Qj for nulo; 

• Ci,T(Q, X, Y) é a concentração do contaminante no ponto de checagem i ao fim do 

período de simulação T, sendo Q, X e Y vetores com componentes Qj, xj e yj, 

respectivamente;  

• Ci* é a concentração máxima especificada no ponto de checagem de concentração i;  

• Qj,min e Qj,max são os limites das taxas de injeção ou extração;  

• (xj,min, xj,max) e (yj,min, yj,max) são os limites do subdomínio para a locação nas direções 

x e y, respectivamente;  

• θLi e θUi são os ângulos entre os limites inferior e superior da zona de captura no ponto 

de checagem de velocidade i e o eito x;  

• Vx i e Vyi, as velocidades, nas direções x e y, no ponto de checagem de velocidade i.  

A equação (2.2) se refere à qualidade da água, a equação (2.3) é requerida para a 

pluma advectiva contaminante, e, para manter um equilíbrio entre as taxas de extração e 

injeção usadas na operação de “bombear-e-tratar” as águas subterrâneas, foi introduzida a 

equação (2.4). 

A rotina computacional proposta por Guan, J. & Aral M.M. (1999), identificada 

como Algoritmo Genético Progressivo (PGA – Progressive Genetic Algorithm), supera as 

dificuldades de alta complexidade e alto custo computacional de outras técnicas para lidar 

com problemas de otimização quando as equações governantes são não lineares. Combinando 

um algoritmo genético padrão com modelos de simulação de águas subterrâneas em um 
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processo de solução iterativa, o PGA, método de subdomínio, mostrou-se confiável e eficiente 

nas aplicações numéricas de seu trabalho. 

2.3.3.2. Otimização Multiobjetiva sobre a Técnica de “bombear-e-tratar” 

Os objetivos simultaneamente perseguidos por Erickson; Mayer; Horn (2002) 

foram minimizar o custo do projeto de remediação e a massa contaminante no fim do 

horizonte de remediação. O Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA) foi aplicado 

considerando a taxa de bombeamento de dois, cinco e quinze poços de locação fixa como 

variáveis de decisão. No cenário de 15 poços o NPGA mostrou-se superior a outras duas 

abordagens: Single objective Genetic Algorithm (SGA) e Random Search (RS). 

O sítio de águas subterrâneas contaminadas é hipotético, as variáveis de decisão 

são as taxas de extração de poços como uma função da locação e a tecnologia de 

descontaminação ex situ é a Carbono Ativo Granular, sendo os dois objetivos maximizar o 

desempenho da limpeza e minimizar o custo. 

O custo de bombear e tratar, J, inclui o custo de capital (com a instalação e a 

recuperação de poços) e o custo operacional (bombeamento e tratamento): 
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Na equação (2.8) tem-se que: 

•  paN
 o número de poços ativos; NP o número de etapas dentro do horizonte de 

remediação T = ∑ lt ;  

• Qk taxa de extração no poço k;  

• Hk é a carga hidráulica total no poço k;  

• Ck,l é a média ponderada da concentração removida pelo poço k, na etapa l;  

• tl é o tempo gasto na etapa l;  

• KAB e 1/n são os parâmetros de adsorção CAG de Freundlich para um dado 

contaminante e adsorvente carbono;  
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• a1, a2 e a3 são os coeficientes para o custo de capital, de bombeamento e de tratamento, 

respectivamente. 

A Figura 2.1 ilustra o caso de dois objetivos que precisam ser atingidos 

simultaneamente: minimizar a massa contaminante restante e minimizar o custo total da 

remediação. Este caso sugere a aplicação de uma abordagem multiobjetivo. 

 
FIGURA 2. 1 – A massa contaminante restante versus custo total de remediação. 

 

Para a segunda função objetivo, o desempenho da limpeza é tratado como uma 

variável a ser maximizada e a massa restante (MR) total no aqüífero é usada como medida 

desse desempenho. A formulação desta função segue abaixo:  

MI

MR
MR 100`min = ,  

(2.9) 

em que MR´ é o percentual de massa restante após estar completa a remediação do horizonte; 

MI e MR são, respectivamente, a massa restante inicial no começo da remediação do 

horizonte e a massa restante final quando terminada a remediação. 

O aqüífero hipotético modelado tem 1.000 m de comprimento, 1.010 m de largura 

e 30 m de espessura, com fronteiras de carga hidráulica constante nos lados leste e oeste no 

domínio do modelo e nenhuma fronteira com fluxo nos lados norte e sul. Além disso, a 

condutividade hidráulica é considerada isotrópica e homogênea. Os poços de bombeamento 

são modelados como sendo abertos sobre toda a espessura do aqüífero confinado. 

O contaminante escolhido para a simulação é o Tricloroetileno (TCE), 

comumente encontrado e observado em estudos de contaminação de águas subterrâneas. Para 
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gerar uma concentração inicial da pluma é usada uma fonte de aproximadamente 750 ppm. A 

pluma contaminante evolui atingindo cerca de 1.000 kg de TCE liberadas no aqüífero como 

espécie dissolvida. A remediação começa assim que a fonte é removida. O horizonte de 

remediação tem extensão de dez anos. 

A formulação do problema de otimização restrito fica da seguinte forma: 

( )[ ]'1min wMRJ + , (2.10) 

em que J é definido pela equação (2.8), MR’ pela equação (2.9) e w é o peso da violação da 

restrição. Os Quadros 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, sumarizam alguns dos parâmetros assumidos no 

trabalho de Erickson; Mayer; Horn (2002).  

No Quadro 2.1, os parâmetros que indicam a porosidade, a condutividade 

hidráulica e a dispersividade longitudinal e transversal são hipotéticos; enquanto os 

parâmetros do CGA, os coeficientes de adsorção e concentração afluente foram extraídos de 

fontes indicadas em seu trabalho. 

 

Parâmetro Valor Fonte 

Porosidade 0,25 Hipotético 

Condutividade Hidráulica 3,82 x 10-5 m/s Hipotético 

Velocidade nos Poros 2,7 x 10-2 m/d (Oeste-
Leste) 

Calculada das condições de fronteira 
de carga constante e parâmetros 
acima. 

Dispersividade Longitudinal  10 m Hipotético 

Dispersividade Transversal 2 m Hipotético 

CAG Coeficiente de Adsorção, KAB 28,4 (mg/gm)(l/mg)1/n Hand DW (2000) 

CAG Coeficiente de Adsorção, 1/n 0,48 Hand DW (2000) 

CAG concentração efluente 5 ppm Fetter CW (1999) 

QUADRO 2.1 – Parâmetros para simulação de fluxo, transporte e tratamento (Erickson; Mayer; Horn, 2002). 

O Quadro 2.2 mostra os valores por poço em função do número de poços e foram 

extraídos da fonte citada no próprio Quadro. Note-se que o valor individual do poço diminui 

com o aumento do número de poços. 
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Parâmetro Valor Fonte 

Coeficiente de custo capital, a1   

8 (dois poços) 10.800 $/poço Means (2000) 

6 (cinco poços) 8.500 $/poço Means (2000) 

4 (quinze poços) 5.800 $/poço Means (2000) 

Coeficiente do custo de potência, a2 1,05 Means (2000) 

Coeficiente do custo de tratamento, a3 2,14 Means (2000) 

QUADRO 2.2 – Coeficientes de custo utilizados nos experimentos numéricos (Erickson; Mayer; Horn, 2002). 
 

O Quadro 2.3 mostra que a relação “cenário versus número de projetos possíveis” 

é uma relação crescente e exponencial. O número de projetos possíveis é o número de 

soluções ótimas retornadas pelo algoritmo em cada cenário. Para dois poços são possíveis 

aproximadamente 104 projetos; para cinco poços, o número de projetos possíveis gira em 

torno de 109; e para quinze poços, este número chega a 1018. 

 
 

Cenário 

(poços) 

Locação 
candidata 

Número 
máximo 
permitido de 
avaliações 
da função 

Precisão 
decimal na 
taxa de 
fluxo (m3/d) 

Taxa 
máxima de 
fluxo por 
poço (m3/d) 

Número de 
bits por 
variável de 
decisão 

Número de 
projetos 
possíveis 

2  7, 8 500 2,5 250 7 ≈ 104 

5  2, 6, 7, 8, 12 1.000 2,5 100 6 ≈ 109 

15  Todos 2.000 2,5 33 4 ≈ 1018 

Nota: veja Figura 2.2 para locação de poços.  
QUADRO 2. 3 – Características do problema para 2, 5 e 15 poços (Erickson; Mayer; Horn, 2002). 
 

A Figura 2.2 mostra um esboço do aqüífero visto de cima. Nele pode-se ver a 

fonte contaminante e quinze poços locados ao longo do seu comprimento. 
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FIGURA 2. 2 – Locação de poços, adaptado de Erickson; Mayer; Horn (2002). 

 

Os parâmetros dos algoritmos de otimização por métodos de solução 

multiobjetivo (NPGA) e uniobjetivo (SGA), aplicados ao cenário de 2, 5 e 15 poços são 

resumidos no Quadro 2.4 a seguir: 

  NPGA    

Parâmetro 
2 poços 5 poços 15 poços 

SGA  

2, 5 e 15 poços 

Tamanho da População 50 50 100 50 

Tamanho da seleção em competição 2 2 10 2 

Raio do nicho 0,5 0,05 0,5 ─ 

Probabilidade de crossover 0,9 0,9 0,9 0,9 

Probabilidade de mutação 0,001 0,001 0,001 0,001 

Peso da violação da restrição MR’ ─ ─ ─ 150 

QUADRO 2. 4 – Parâmetros dos algoritmos de otimização por métodos de solução multiobjetivo (NPGA) e 
uniobjetivo (SGA), aplicados ao cenário de 2, 5 e 15, poços (Erickson; Mayer; Horn, 2002). 
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Erickson; Mayer; Horn (2002) concluíram que o NPGA é superior aos dois 

métodos comparados (SGA e RS), tanto no aspecto de encontrar a solução ótima de Pareto, 

quanto na economia de recursos computacionais. Conforme era esperado, haja vista o 

algoritmo de otimização não poder entender a natureza física da solução ótima, ficou 

comprovado em seu trabalho que o NPGA é insensível à distribuição da taxa de 

bombeamento e, portanto, pode não produzir soluções simétricas. 

2.3.3.3. Taxas de Bombeamento e Locação de Poços em Aqüíferos Costeiros 

Para determinar as taxas de bombeamento e a locação de poços em um aqüífero 

costeiro, Park & Aral (2004) utilizaram uma abordagem multiobjetivo. O seu algoritmo busca 

a solução ótima por meio de uma perturbação na locação dos poços e das taxas de 

bombeamento. Seu problema multiobjetivo é formulado visando a maximizar as taxas de 

bombeamento e minimizar a distância entre os pontos de estagnação crítica e a locação no 

litoral de referência, tal que os poços são locados o mais próximo possível da costa. 

As hipóteses de Dupuit (fluxo horizontal em qualquer seção vertical, velocidade 

constante em relação à profundidade, velocidade tangente ao gradiente hidráulico, declive do 

nível freático relativamente pequeno), a existência de uma interface fina entre a água salgada 

e a água doce, além das condições de fluxo permanente e ser o aqüífero homogêneo, são 

adotadas em seu estudo como hipóteses necessárias para a validade das soluções analíticas 

utilizadas. 

Um dos exemplos de aplicação deste método, juntamente com os parâmetros do 

Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA), estão resumidos no Quadro 2.5. 
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Aqüífero Valor MOGA Valor 

Domínio 400 m x 700 m α 1 

Tipo Não confinado β 0 

Fluxo de água doce 0,6 m3/dia Tamanho da População 40 

Condutividade Hidráulica 100 m/dia Probabilidade de 
cruzamento 

0,9 

Profundidade da água salgada 14 m Probabilidade de 
Mutação 

0,1 

1 poço 2 poços Taxas mínima e máxima de 
bombeamento (m3/dia) 

100 – 6.000 100 – 5.000 

Convergência 0,001 

Posição Inicial do poço (x,y) (1.000; 0) (1.000 , 0);  

 (1.000 , –1.500) 

  

Posição Ótima (3999,7,  
33,9) 

(3.998,5 , 3497,1);  

(3.998,3 , –3497,4) 

  

Vazão Ótima (m3/dia) 5.433,74 4.474,88 

4.477,56 

  

QUADRO 2. 5 – Parâmetros de exemplo apresentado por Park & Aral (2004). 

De acordo com Park & Aral (2004), a taxa de bombeamento total de um domínio 

finito selecionado pode melhorar significativamente quando as locações de poços são 

introduzidas como variáveis independentes e, para fins práticos, usar as locações de poços 

como variáveis independentes é fator de grande importância no estágio de projeto. 

2.3.3.4. A Abordagem de Ilhas Multiescala 

Os custos com a remediação do solo e da água subterrânea, nos Estados Unidos, 

no ano de 1996 foram estimados em US$ 187 bilhões e a maioria dos sítios de limpeza usa a 

técnica de remediação “bombear-e-tratar” (BET) para a remoção de contaminantes (Sinha & 

Minsker, 2007). A técnica BET fornece diversas variáveis para um problema de otimização, 

como o número de poços, a taxa de bombeamento, a localização dos poços entre outras. Os 

custos com essa técnica podem ser reduzidos significativamente se forem aplicadas técnicas 

evolucionárias de otimização na fase do projeto de remediação. No entanto, a aplicação dessas 

abordagens em problemas de grande porte e alta complexidade, onde geralmente são mais 

necessárias, pode ser dificultada por limitações computacionais (Sinha & Minsker, 2007). 

Inicializar, simultaneamente, mais de uma população em ilhas de processadores distintos, 
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trocar indivíduos entre essas populações, com o objetivo de fazer o algoritmo convergir para 

um ótimo em tempo consideravelmente mais curto que um SGA e com uma precisão bastante 

satisfatória é a ideia de algoritmo multipopulação. 

Uma alternativa a um SGA, executando sua busca randômica pela solução ótima 

em um espaço de busca, a abordagem de Sinha e Minsker (2007) utilizou a Injeção de Ilhas de 

Algoritmos Genéticos (IIGAs – Island Injection Genetic Algorithms), que representando 

múltiplas subpopulações de GAs independentes, executa e troca os melhores indivíduos 

depois de um número predefinido de gerações. 

Cada uma das três ilhas usadas em seu trabalho busca a solução ótima utilizando a 

estratégia multiescala. Basicamente, após um número fixo de gerações, as ilhas trocam entre 

si os seus melhores indivíduos, sendo o pior indivíduo de uma ilha substituído pelo melhor 

indivíduo de outra ilha, com diferentes taxas de migração sendo testadas e tendo seus efeitos 

observados sobre a obtenção da solução final. A topologia da injeção de ilhas é esboçada na 

Figura 2.3. 

 

 
FIGURA 2. 3 – Topologia de Injeção de Ilhas (Sinha e Minsker, 2007). 

 

2.3.3.5. Soluções Ótimas sob Incerteza Usando Otimização Multiobjetivo 

Usando as taxas de bombeamento e as locações dos poços como variáveis de 

decisão para atingir dois objetivos, a saber, minimizar a água contaminada em um aqüífero e 

minimizar o custo da remediação, Mantoglou & Kourakos (2007) propuseram uma 

Ilha 

Ilha 

Ilha 
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metodologia de otimização sob a incerteza da condutividade hidráulica. Para lidar com esta 

incerteza eles usaram um método de simulação de Monte Carlo e sua frente de Pareto é obtida 

por meio de um algoritmo genético multiobjetivo modificado. O conceito de “dominância de 

Pareto” estabelece que um candidato domine outro se lhe é superior em pelo menos um dos 

objetivos e não lhe é inferior em qualquer dos demais objetivos (ver Figura 2.4). Para manter 

a soma algébrica das taxas de bombeamento e recarga iguais a zero, uma função de 

penalidade é usada. 

 
FIGURA 2. 4 – Conceito da Frente de Pareto, adaptada de Mantoglou e Kourakos (2007). 

 

Os algoritmos evolucionários são baseados no comportamento que os organismos 

vivos apresentam para realizar suas diversas atividades como, por exemplo, a busca por 

alimentos e o acasalamento. Estas atividades são minuciosamente observadas e, 

metodicamente, divididas em um conjunto de passos, compondo assim um algoritmo. O voo 

dos pássaros, por exemplo, é imitado na abordagem conhecida como Particle Swarm 

Optimization (PSO). Abordagens multiobjetivo do PSO são apresentadas por Coello & 

Lechuga (2002), Coello; Pulido; Lechuga (2004) e Nascimento; Reis; Martins. (2007). 
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O esquema geral de um algoritmo de otimização multiobjetivo é mostrado na 

Figura 2.5. Primeiramente uma população de soluções é inicializada.  Depois, segue-se uma 

avaliação desta população. O algoritmo então faz uma ordenação utilizando o conceito de 

“dominância de Pareto”. Os melhores indivíduos até o momento são salvos e ocorre a seleção, 

o crossover e a mutação, dando origem a uma nova população. Logo a nova população é 

avaliada e tem-se uma nova ordenação de Pareto com os melhores indivíduos salvos 

novamente. No último passo, um critério de parada é testado para que o algoritmo finalize. 

Caso o critério de parada não seja satisfeito, o algoritmo se repete a partir do passo de seleção, 

crossover e mutação. 

 
FIGURA 2. 5 – Esquema do algoritmo de otimização multiobjetivo (MOGA), (Mantoglou & Kourakos, 2007). 
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3 – CONTAMINAÇÃO E REMEDIAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

O ciclo da água é um processo complexo o qual não se pode estabelecer um 

começo, um fim, ou mesmo uma divisão propriamente dita. Apenas para fins didáticos diz-se 

que o ciclo se inicia com a formação do vapor d’água a partir de corpos d’água, umidade do 

ar, solos etc., e termina com sua precipitação sobre a superfície da terra. 

Ao precipitar-se sobre a superfície da terra, a água pode seguir diversos destinos. 

Parte escoa livremente, parte se acumula em reservatórios e outra parte se infiltra e dá origem 

ao que chamamos de água subterrânea. 

Para que haja infiltração, diversos fatores influem direta ou indiretamente como a 

porosidade do solo, a sua permeabilidade, a inclinação do terreno e a intensidade da chuva. 

Em regiões que apresentam o clima úmido, os elevados valores de precipitação 

são responsáveis pelo grande volume de água que se infiltra no solo e nas rochas, o que vai 

contribuir para a alimentação de fontes e rios no período de menor precipitação. Já nas regiões 

de clima semiárido e árido, as trocas entre a água superficial e a subterrânea são 

insignificantes, tendo em vista que, da água proveniente das precipitações, apenas um 

pequeno volume infiltra em solos espessos e não saturados. 

A contaminação das águas subterrâneas ocorre pela introdução direta ou indireta 

de elementos indesejáveis por meio das atividades humanas. Esses elementos serão 

responsáveis pela alteração das características físico-químicas da água que a tornarão 

imprópria para determinados usos. Essa contaminação pode ser oriunda de diversas fontes: 

agricultura com seus fertilizantes, corretivos do solo e produtos de controle de pragas; as 

residências com seus esgotos; a indústria com seus rejeitos; a pecuária; postos de gasolina e 

seus derivados de petróleo que podem vazar e atingir diretamente o lençol freático; restos de 

animais; o lixo em geral sem um destino apropriado, ao gerar substâncias tóxicas que podem 

ser carregadas pela chuva até os mananciais de água subterrânea; a chuva ácida, entre outros. 

Os problemas de qualidade de água mais comuns encontrados na água são a 

turbidez, coloração, odor de ovo podre, gosto de ferrugem ou metálico, gosto e odor de cloro, 

outros gostos e odores em geral. Esses problemas são oriundos da contaminação a partir de 

diversas fontes, algumas vezes de forma acidental. 
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É fundamental lembrar que a contaminação acidental da água subterrânea 

representa um risco potencial de trazer prejuízos à saúde da população, à fauna e à flora de 

uma determinada região. Estes prejuízos de maneira geral são mais onerosos do que a 

prevenção e até mesmo do que o tratamento. 

Sendo assim, justifica-se a busca por metodologias de otimização do processo de 

remediação tendo como foco tanto a economia de recursos financeiros como a preservação do 

meio ambiente. O fato de ser a otimização evolucionária uma técnica de fácil programação e 

de desempenho confiável, faz dela uma opção bastante adequada aos problemas dessa classe. 

Poderíamos citar o caso da locação de poços, largamente estudada nos processos de 

descontaminação de águas subterrâneas, e que se apresenta com variáveis discretas. Métodos 

que exijam continuidade de funções objetivo ou a linearidade do problema não se adequariam 

facilmente nesse caso. O alto custo computacional atribuído às aplicações evolucionárias pode 

ser compensado com o uso do conceito multipopulação, enquanto que a natureza 

multiobjetivo do problema seria preservada com a inserção de algoritmos multiobjetivo nesse 

conceito. 

3.1. Tipos de Contaminantes 

Sabe-se que a grande maioria das doenças que atingem o ser humano atualmente é 

transmitida pela água. A água poluída, além da transmissão de doenças, pode transportar 

substâncias venenosas e causar danos também à vegetação e aos animais. Além do mais, a 

poluição das águas pode torná-la imprópria para diversos usos como o lazer, a indústria e a 

agricultura, trazendo riscos econômicos potenciais. 

Se por um lado as águas subterrâneas estão mais protegidas da poluição do que as 

águas superficiais, por outro lado elas são bem mais difíceis de serem tratadas. Enquanto o 

processo de recuperação das águas superficiais ocorre em um tempo relativamente curto, os 

mananciais de água subterrânea podem levar até milhares de anos para se recuperar. Além do 

mais, os custos dos processos artificiais de descontaminação das águas subterrâneas são tão 

altos que, em alguns casos, a suspensão total de sua utilização pode ser a melhor solução. Por 

isso é preciso, cada vez mais, proteger os mananciais de água subterrânea, além de geri-los de 

forma racional. 
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Outros problemas podem ocorrer com a água subterrânea como, por exemplo, a 

intrusão salina. O bombeamento indiscriminado em aquíferos costeiros diminui o nível de 

água neste, levando a água do mar a invadi-lo.  

Outras substâncias como sulfatos, arsênio, flúor e/ou nitratos podem estar 

dissolvidos na água subterrânea, deixando-a imprópria para diversos usos. Apesar de 

existirem processos para diminuir a presença destas substâncias a níveis aceitáveis, em geral 

estes processos são de alto custo. Dessa forma, proteger a qualidade da água subterrânea é um 

fator de grande importância do ponto de vista social e econômico, preservando esses recursos 

antes de sua poluição.  

Uma vez tendo contaminado o solo, os metais pesados podem sofrer lixiviação e 

atingir as águas subterrâneas. Apesar de os metais pesados serem essenciais no 

desenvolvimento de diversas formas de vida, eles são requeridos em quantidades baixíssimas, 

podendo o seu excesso acarretar a danificação de sistemas biológicos. Os elementos 

essenciais são: cálcio, cobre, ferro, magnésio, níquel, potássio, sódio, e zinco. São os 

microcontaminantes ambientais: alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, estanho, mercúrio, e 

tungstênio. São simultaneamente microcontaminantes ambientais e essenciais: cobalto, 

cromo, ferro, manganês, níquel, e zinco. 

Esses elementos fazem parte da lista de parâmetros inorgânicos, constantes do 

Anexo I da resolução número 396/08 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

e estão dispostos no Quadro 3.1 com as quantidades máximas aceitáveis. Pode-se observar 

nesse quadro que o mercúrio é o elemento menos tolerável para todos os usos preponderantes, 

sendo os usos humano e recreação (1 µg.L-1) os mais exigentes . A alta toxidade do mercúrio 

tem efeitos sobre o sistema nervoso central, que variam desde leves lesões até o estado 

vegetativo. A intoxicação por mercúrio pode ocorrer pela aspiração de vapores invisíveis e 

também por ingestão. Em seguida, o mercúrio segue via sangue e se instala nos órgãos do 

indivíduo. Os sintomas apresentados quando é atingido o sistema nervoso central são 

mudanças constantes de humor, ansiedade, falhas de memória, agressividade, insônia, atenção 

e concentração diminuídas, depressão e até demência. Esses efeitos variam de acordo com a 

concentração. Elementos como o cobre, o sódio e o zinco, apresentam bem menos restrições 

para os mesmos usos. 
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Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

µg.L-1 

Alumínio 200(1) 5.000 5.000 200 50 

Arsênio 10 200  50 8 

Cádmio 5 50 10 5 5 

Chumbo 10 100 5.000 50 10 

Cobre 2.000 500 200 1.000 50 

Ferro 300(1)  5.000 300 100 

Mercúrio 1 10 2 1 1 

Níquel 20(2) 1.000 200 100 10 

Sódio 200.000(1)   300.000 1.000 

Zinco 5.000(1) 24.000 2.000 5.000 100 

1. Efeito organoléptico; 2. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 20 anos de 
irrigação (proteção de plantas e outros organismos). 
Fonte: Res. CONAMA Nº 396/2008 

QUADRO 3. 1 – Valores máximos aceitáveis de acordo com o uso para parâmetros de compostos 
inorgânicos de alta probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas. 

O Quadro 3.2 dispõe os demais compostos inorgânicos considerados pelo 

CONAMA como de maior probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas. Nesse quadro, 

a concentração máxima para o antimônio é de 5 µg.L-1 no caso de o uso ser consumo humano. 

A principal aplicação do antimônio é na produção de ligas metálicas, sendo alguns de seus 

compostos utilizados para dar resistência contra o fogo, em pinturas, cerâmicas, vulcanização 

da borracha, fogos de artifício e esmaltes. Os sais solúveis do berílio podem causar 

dermatites, apesar de não haver indicação de concentração máxima para o uso recreação nesse 

quadro. Outras doenças associadas à intoxicação por berílio são respiratórias, aguda e crônica. 

A concentração máxima indicada para o molibdênio, no caso de o uso ser irrigação, é de 

apenas 10 µg.L-1. O molibdênio vem sendo empregado no enriquecimento de sementes como 

a da soja, por exemplo. 
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Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –LQP 

µg.L-1 

Antimônio 5    5 

Bário 700   1.000 20 

Berílio 4 100 100  4 

Boro 500(2) 5.000 500(4) 1.000 200 

Cianeto 70   100 50 

Cloreto 250.000(1)  100.000 – 
700.000 

400.000 2.000 

Cobalto  1.000 50  10 

Crômio (Cr 
III + Cr VI) 

50 1.000 100 50 10 

Fluoreto 1.500 2.000 1.000  500 

Lítio   2.500  100 

Manganês 100(1) 50 200 100 25 

Molibdênio 70 150 10  10 

Nitrato(em N) 10.000 90.000  10.000 300 

Nitrito(em N) 1.000 10.000 1.000 1.000 20 

Prata 100   50 10 

Selênio 10 50 20 10 10 

STD 1.000.000(1)    2.000 

Sulfato 250.000(1) 1.000.000  400.000 5.000 

Urânio 15(2,3) 200 10(4) 
100(5) 

 50 

Vanádio 50 100 100  20 

1. Efeito organoléptico; 2. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 20 anos de 
irrigação (proteção de plantas e outros organismos); 3. Máxima concentração de substância na água de 
irrigação em 20 anos de irrigação (proteção de plantas e outros organismos);  
4. Taxa de irrigação ≤ 3500 m3/ha; 5. 3500 < Taxa de irrigação ≤ 7000 m3/ha. 
Fonte: Res. CONAMA Nº 396/2008 

QUADRO 3. 2 – Outros parâmetros inorgânicos considerados de alta probabilidade de ocorrência em águas 
subterrâneas 
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Os compostos orgânicos conhecidos como hidrocarbonetos aromáticos com maior 

probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas estão no Quadro 3.3. 

Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

µg.L-1 

Benzeno 5   10 2 

Benzo 
antraceno 

0,05    0,15 

Benzo 
fluoranteno 

0,05    0,15 

Benzo(k) 
fluoranteno 

0,05    0,15 

Benzo 
pireno 

0,05   0,01 0,15 

Criseno 0,05    0,15 

1,2-Dicloro 
benzeno 

1.000(1)    5 

1,4-Dicloro 
benzeno 

300(1)    5 

Etilbenzeno 200(1)    5 

Fenóis(10) 3 2  2 10 

Indeno(1,2, 
3) pireno 

0,05    0,15 

Tricloro 
benzenos 
(1,2,4-TCB 
+ 1,2,3) 

20    5 para cada 

Tolueno 170(*) 24   5 

Xileno Total 
(o+m+p) 

300(*)    5 para cada 

1. Efeito organoléptico; *. Para a classe 3, quando o VPR for superior ao VMPr+ o primeiro será 
adotado como padrão da classe. 
Fonte: Res. CONAMA Nº 396/2008 

QUADRO 3.3 – Hidrocarbonetos aromáticos mais encontrados em águas subterrâneas 
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O Quadro 3.4 lista os demais compostos orgânicos com mais frequência em águas 

subterrâneas. 

Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

µg.L-1 

Acrilamida 0,5    0,15 

Cloreto de 
vinila 

5    2 

Clorofórmio 200 100   5 

1,2-Dicloro 
etano 

10 5  10 5 

1,1-Dicloro 
eteno 

30   0,3 5 

1,2-Dicloro 
eteno(cis + 
trans) 

 50   5 para cada 

Dibenzeno 
antraceno 

0,05    0,15 

Dicloro 
metano 

20 50   10 

Estireno 20    5 

PCBs 
(somatória 
de 7 e 9) 

0,5   0,1 0,01 para cada 

Tetracloreto 
de carbono 

2 5  3 2 

Tetracloro 
eteno 

40   10 5 

1,1,2-
Tricloro 
eteno 

70 50  30 5 

7. PCBs = somatória de PCB 28 (2,4,4'-triclorobifenila - nºCAS 7012-37-5), PCB 52 (2,2',5,5'- 
tetraclorobifenila - nº CAS 35693-99-3), PCB 101(2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenila - nºCAS 37680- 
73-2), PCB 118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenila - nºCAS 31508-00-6), PCB 138 (2,2',3,4,4',5'- 
hexaclorobifenila - nº CAS 35056-28-2), PCB 153 (2,2'4,4',5,5'- hexaclorobifenila - nºCAS 3505- 
27-1) e PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'- heptaclorobifenila - nºCAS 35065-29-3). 
Fonte: Res. CONAMA Nº 396/2008;  

QUADRO 3. 4 – Parâmetros orgânicos considerados de alta probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas 
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Os agrotóxicos mais frequentemente encontrados em águas subterrâneas, seus 

Valores Máximos Permitidos para cada uso dentre os preponderantes, os limites de 

quantificação praticáveis e a concentração para consumo humano até 1µg.L-1, estão dispostos 

no Quadro 3.5. 

Parâmetros  Consumo 
Humano 
(CH) 

Dessedentação de 
animais 

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

µg.L-1 

Clordano 
(cis + trans) 

0,2   6 0,01 para cada 

Heptacloro 
+ heptacloro 
epóximo 

0,03   3 0,01 para cada 

Aldrin + 
Dieldrin 

0,03   1 0,005 para cada 

Endrin 0,6   1 0,01 

Hexacloro 
benzeno 

1 0,52   0,01 

Aldicarb + 
ald. sulfona 
+ ald. 
sulfóxido 

10 11 54,9  3 para cada 

Atrazina 2 5 10  0,5 

Carbofuran 7 45  30 5 

DDT (p,p’-
DDT + p,p’-
DDE + p,p’-
DDD) 

2   3 0,01 para cada 

Lindano 
(gama-
BHC) 

2 4  10 0,01 

Metolacloro 10 50 28 800 0,1 

Molinato 6   1 5 

Pentaclorofe
nol 

9   10 2 

Fonte: Res. CONAMA nº 396/2008 
QUADRO 3.5 – Agrotóxicos mais frequentes em águas subterrâneas (para CH ≤ 10 µg.L-1) 
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Os agrotóxicos cuja concentração máxima aceitável para o uso consumo humano 

maiores que 10 e até 500 µg.L-1 estão dispostos no Quadro 3.6. 

Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

µg.L-1 

Alaclor 20   3 0,1 

Bentazona 300   400 30 

Clorotalonil 30 170 5,8  0,1 

Clorpirifós 30 24  2 2 

2,4-D 30   100 2 

Endosulfan 
(I+II+ 
sulfato) 

   40 0,02 para cada 

Glifosato + 
Ampa 

500 280 1,13(6); 
0,06(7); 
0,04(8). 

200 30 

Malation 190    2 

Metoxicloro 20    0,1 

Pendimetali
na 

20    0,1 

Permetrina 20 45  500 0,1 

6. 7000 < Taxa de irrigação ≤ 12000 m3/ha;  
7. PCBs = somatória de PCB 28 (2,4,4'-triclorobifenila - nºCAS 7012-37-5), PCB 52 (2,2',5,5'- 
tetraclorobifenila - nº CAS 35693-99-3), PCB 101(2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenila - nºCAS 37680-73-2), 
PCB 118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenila - nºCAS 31508-00-6), PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-
hexaclorobifenila - nº CAS 35056-28-2), PCB 153 (2,2'4,4',5,5'-hexaclorobifenila - nºCAS 3505-27-1) 
e PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'- heptaclorobifenila - nºCAS 35065-29-3);  
8. Fenóis que reagem com aminoantipirina, tendo validade somente quando ocorre cloração. Os 
valores máximos permitidos para fenóis previnem a formação de gosto e odor indesejável na água 
quando da sua cloração. Para o caso de Limites de Quantificação (LQP ou LQA) maior que o valor de 
interesse, análises de perfil de sabor deverão ser realizadas de acordo com métodos analíticos 
padronizados antes e após a cloração da água. Resultado não objetável indicará atendimento ao padrão 
de qualidade requerido. 
Fonte: Res. CONAMA Nº 396/2008 

QUADRO 3. 6 – Agrotóxicos considerados de alta probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas 

Além dos riscos à saúde humana trazidos pelos agrotóxicos em geral, diversos 

microorganismos, que podem ser veiculados pela água, são responsáveis por doenças em 

humanos e animais. A bactéria gram-positiva enterococos, por exemplo, está associada a 
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meningite. O QUADRO 3. 7 lista os microorganismos encontrados com mais frequência em 

águas subterrâneas.  

Parâmetros  Consumo 
Humano 

Dessedentação de 
animais  

Irrigação Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável –
LQP 

E. coli Ausentes em 
100 ml 

200/100 ml  800/100 mL – 

Enterococos – – – 100/100 mL – 

Coliformes 
termotoleran
tes 

Ausentes em 
100 ml 

200/100 ml  1.000/100 mL – 

Fonte: CONAMA 
QUADRO 3. 7 – Microorganismos com maior probabilidade de serem encontrados em água subterrânea 

3.2. Padrões de Qualidade 

A massa de um contaminante, em geral medida em miligramas, dissolvida em um 

litro de água expressa a concentração desse contaminante em água, i.e., a unidade de 

concentração de um contaminante em água é massa dividida pelo volume de água (M/V). 

Tanto no caso de vazões quanto no caso de volumes misturados, a concentração 

final equivalerá a uma média ponderada das concentrações de cada volume ou vazão. 

Suponha um rio, com vazão, Qr, e concentração, Cr, de um dado contaminante, que recebe 

águas de um afluente, de vazão, Qa, e concentração, Ca, desse mesmo contaminante. Suponha 

ainda uma mistura rápida e completa das águas do afluente com as águas do rio. Então, a 

concentração final, Cf, do contaminante suposto será dada por: 

ar

aarr
f QQ

CQCQ
C

+
+

=
 (3.1) 

O produto da vazão pela concentração de uma substância expressa a carga ou 

fluxo dessa substância. Chamando de Wf esse fluxo ou carga: 

fff CQW =
 (3.2) 

O Valor de Referência de Qualidade (VRQ) se constitui, segundo a Res. 

CONAMA Nº 396/2008, na “concentração ou valor de um dado parâmetro que define a 
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qualidade da água subterrânea”. Ele deve ser usado como medida da qualidade da água 

subterrânea em um dado momento, orientando assim as ações gestoras desses recursos 

hídricos. 

As águas subterrâneas, na supracitada resolução, foram classificadas em águas dos 

aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses: 

 
 Classe Especial – destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de 

conservação de proteção integral e as que contribuam diretamente para os 

trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe especial; 

 Classe 1 – sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não 

exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às 

características hidrogeoquímicas naturais; 

 Classe 2 – sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que 

podem exigir tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

 Classe 3 – com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as 

quais não é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que 

podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido 

às suas características hidrogeoquímicas naturais; 

 Classe 4 – com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que 

somente possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante 

menos restritivo; e 

 Classe 5 – que possam estar com alteração de sua qualidade pro atividades 

antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para 

uso. 

No Ceará, em torno de 70% dos poços construídos no cristalino têm uma 

concentração de salinidade que requer tratamento (dessalinização) para ser utilizada (ATLAS, 

2008). Nesse caso, poderíamos considerar essas águas como pertencentes à Classe 2, uma vez 

que a salinidade apresentada não advém de quaisquer ações antrópicas, mas somente de suas 

próprias características hidrogeoquímicas.  
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A representação do Domínio Poroso é feita pelas bacias sedimentares Costeira, 

Potiguar ou Apodi, Parnaíba e Araripe (ATLAS, 2008). O QUADRO 3. 8 apresenta as 

características dos poços que explotam as principais bacias sedimentares da região. 

CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS QUE EXPLOTAM AS PRINCIPAIS BACIAS SEDIMENTARES 
DA REGIÃO 

Bacia 
Sedimentar 

Profundidade 
média (m) 

Poços  

Vazão média 
(m³/h) 

Poços Salinidade:  
Doce, Salobra e 
Salgada*  
(% dos poços) 

Poços 

Araripe  91  890  6,100  664  88, 10 e 2  545  

Potiguar ou 
Apodi  

68  234  10,000  121  22, 63 e 15  138  

Costeira - 
Barreiras  

52  1.255  5,750  545  68, 24 e 8  1.080  

Parnaíba - 
Serra 

Grande  
70  300  4,200  120  85, 14 e 1  296 

* Água doce: até 500.000 µg/L de sólidos totais dissolvidos (STD); Água salobra: de 
500.000 até 1.000.000 µg/L de STD; Água salgada: mais de 1.500.000 µg/L de STD  
Fonte: ATLAS apud CPRM 1998 em PERH-CE 
QUADRO 3. 8 – Principais Características das Bacias no Domínio Poroso 

As quantidades máximas aceitáveis de sódio presentes na água subterrânea são 

apresentadas, conforme o uso, no QUADRO 3. 9. 

Parâmetros Consumo 
Humano 

Recreação Limite de 
Quantificação 
Praticável – 
LQP 

µg.L-1 

Sódio 
200.000 (1) 300.000 1.000 

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos 

1.000.000  2.000 

1 – efeito organoléptico 
Fonte: CONAMA, 2008 
QUADRO 3. 9 – Quantidade Máxima Aceitável de Sódio na Água Subterrânea 
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Observando o QUADRO 3. 8 e QUADRO 3. 9, pode-se concluir que, quanto ao 

parâmetro STD, pelos menos 98% dos poços da bacia sedimentar do Araripe são próprias para 

o consumo humano; no Apodi ou Potiguar, este percentual cai para 85%; na bacia Costeira –

Barreiras – tem-se 92% de poços nesta condição; e a maior concentração de poços atendendo 

esta condição fica na bacia do Parnaíba - Serra Grande, 99% dos poços. 

O artigo 12 da resolução 396/2008 do CONAMA estabelece que “os parâmetros 

selecionados para subsidiar a proposta de enquadramento das águas subterrâneas em classes 

deverão ser escolhidos em função dos usos preponderantes, das características 

hidrogeológicas, hidroquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos definidos 

pelo órgão competente”. 

Nos Quadros 3.10 e 3.11 tem-se um exemplo de estabelecimento de padrões, por 

classe, para parâmetros selecionados de acordo com esse artigo, considerando o uso 

concomitante para consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação.  

No Quadro 3.10, os parâmetros selecionados podem ser de origem natural. O 

arsênio pode estar presente na forma nativa em uma grande variedade de minerais que contém 

cobre, chumbo, ferro, níquel, cobalto e outros. O ferro pode ser oriundo de diversos minerais, 

entre eles a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a limonita (FeO(OH)), a siderita (FeCO3), 

a pirita (FeS2) e a ilmenita (FeTiO3). O chumbo é raramente encontrado no estado elementar, 

sendo o sulfeto o mineral de chumbo mais comum, sendo o sulfato (anglesita) e o carbonato 

(cerusita) minerais mais raros na natureza. A cromita (FeCr2O4) é o mineral fonte de crômio.  

No Quadro 3.11, os parâmetros selecionados são passíveis de ser oriundos da ação 

antrópica. O uso extensivo dos agrotóxicos alicarb, carbofuran e pentaclorofeno em dada 

região é apontado como motivação de sua inclusão na lista de parâmetros. Os hidrocarbonetos 

aromáticos benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno estão associados à presença de postos de 

combustíveis fósseis na região. O tempo médio de degradação desses hidrocarbonetos varia 

entre dez e vinte anos, caso o vazamento seja interrompido e na ausência de etanol. O etanol 

inibe a biodegradação desses compostos, fazendo com que sua degradação ocorra somente 

entre cem e mil anos. 
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Motivação da inclusão Parâmetros selecionados 

passíveis de ser de origem 

natural 

Padrões por classe – concentração 

(µg.L-1) 

Características hidrogeológicas  Classe 1 e 2 

(VRQ) 

Classe 3* Classe 

4** 

VRQ<10 

Classe 1 

 Arsênio 

VRQ>10 

Classe 2 

10 200 

VRQ<300 

Classe 1 

 Ferro 

VRQ>300 

Classe 2 

300 5.000 

VRQ<10 

Classe 1 

 Chumbo 

VRQ>10 

Classe 2 

10 5.000 

VRQ<50 

Classe 1 

 Crômio 

VRQ>50 

Classe 2 

50 1.000 

* Para a Classe 3, quando o VRQ for superior ao VMPr+ o primeiro será adotado como 
padrão da classe; ** Para a Classe 4, quando o VRQ for superior ao VMPr- o primeiro será 
adotado como padrão da classe. 
QUADRO 3. 10 – Exemplo de estabelecimento de padrões por classe – parte I. 
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Motivação da inclusão Parâmetros de origem 

antrópica 

Classes 1 e 

2 (VRQ) 

Classe 3 Classe 4 

Uso intensivo na região Aldicarb Ausente 10 54,9 

 Carbofuran Ausente 7 45 

 Pentaclorofeno Ausente 9 10 

Presença de posto de gasolina Benzeno Ausente 5 10 

 Etilbenzeno Ausente 200 200 

 Tolueno Ausente 24 24 

 Xileno Ausente 300 300 

VRQ<106 

Classe 1 

Parâmetros mínimos 

obrigatórios 

Sólidos Totais Dissolvidos 

VRQ>106 

Classe 2 

106 106 

 Coliformes termotolerantes Ausentes 

em 100ml 

Ausentes 

em 100ml 

4x103 

em 

100ml 

VRQ<103 

Classe 1 

 Nitrato (expresso em N) 

VRQ>103 

Classe 2 

104 9x104 

QUADRO 3. 11 – Exemplo de estabelecimento de padrões por classe – parte II 
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3.3. Fontes de Contaminação 

As atividades potencialmente poluidoras das águas subterrâneas têm crescido a 

uma velocidade considerável, ao passo que, cada vez mais, aumenta a dependência dessas 

águas por parte das populações no mundo todo. Em diversas regiões mundo afora, pode-se 

encontrar cidades cujo abastecimento de água é feito em sua maior parte por águas oriundas 

do subsolo. No Brasil pode-se citar como exemplo dessa realidade: Natal, no Rio Grande do 

Norte, tem 85% de seu abastecimento de água feito por poços; e Ribeirão Preto, no estado de 

São Paulo, abastecida em sua totalidade por águas subterrâneas; Cariri, Juazeiro do Norte e 

Barbalha, no Estado do Ceará, têm cerca de 90% de seu abastecimento feito por água 

subterrânea (Santos, 2008). 

3.3.1. Agricultura 

Na agricultura, o principal meio de controle de plantas invasoras, doenças e 

pragas em geral, são os pesticidas. Durante a pulverização, a lavagem ou descarte 

inapropriado de suas embalagens, estes pesticidas podem se depositar sobre o solo, vindo a 

contaminá-lo. Uma vez depositados sobre o solo, os componentes tóxicos dos pesticidas 

podem sofrer lixiviação e atingir o lençol freático, contaminando assim as águas subterrâneas. 

As características do solo como a declividade, a textura, a quantidade de matéria orgânica 

presente, a estrutura do solo, e sua porosidade determinam como estes pesticidas afetarão o 

solo e, por conseguinte, a água subterrânea. 

O uso de fertilizantes e agrotóxicos nas lavouras, a arborização de solos 

cultivados e a chuva ácida são alguns dos fatores que podem causar a contaminação do solo 

por metais pesados.  

No caso de fertilizantes, tem-se que os três principais exigidos pelas culturas são o 

nitrogênio (N), o potássio (K2O) e o fósforo (P2O5). Dentre esses, o nitrogênio, 

principalmente na forma de nitrato, apresenta maior impacto sobre as águas subterrâneas, pela 

sua alta mobilidade nesse meio (ANA, 2007). 

Quanto aos agrotóxicos, sua toxidade vem diminuindo com o tempo, enquanto sua 

demanda cresce. Os herbicidas representam 58% dos agrotóxicos utilizados pela agricultura, 

associado ao modelo de plantio direto (sem revolver a terra), o qual facilita o surgimento de 

ervas daninhas. Os inseticidas detêm 13% do consumo e os fungicidas, 11%. No ano de 2001 
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no Brasil, 158,7 mil toneladas de agrotóxicos foram utilizadas para 50,7 milhões de hectares, 

com média de 3,13 kg/ha (IBGE, 2004 apud ANA, 2007).  

3.3.2. Pecuária 

Durante o período chuvoso, cresce o fenômeno da lixiviação de dejetos animais e 

até humanos, intensificando o problema. A água utilizada na pecuária nem sempre é disposta 

diretamente em um corpo hídrico capaz de assimilar os contaminantes trazidos por ela. As 

águas utilizadas para banho de animais e para lavagem de suas instalações, uma vez lançadas 

sobre o solo, podem também infiltrar-se e atingir o lençol freático. 

O QUADRO 3. 12 mostra o número de cabeças das categorias de animais em 

estabelecimentos pecuários no Estado do Ceará, em 2006. 

Categoria Número de Cabeças 

Bovino 2.125.428 

Bubalino 1.443 

Caprino 742.868 

Ovino 1.556.574 

Suíno 111.246 

Ave 16.344.987 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário – 2006. 
QUADRO 3. 12  – Número de cabeças por categoria de animal na 

pecuária cearense. 
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3.3.3. Poços 

A construção de poços para explotação de um aquífero deve atender às normas 

regulamentares da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), publicadas em 1990. 

A norma ABNT NBR-12.212 de 1992 regulamenta o projeto de poço para captação de água 

subterrânea e prevê a elaboração de especificações técnicas de construção, planilha 

orçamentária e croquis construtivos (ANA, 2007). Os fatores que podem representar risco de 

contaminação das águas subterrâneas podem ser diminuídos seguindo as seguintes 

recomendações: 

• Isolamento das camadas indesejáveis durante a perfuração. 

• Altura adequada da saída do poço e uso de laje de proteção sanitária. 

• Distância adequada de fontes potencialmente contaminantes, tais como fossas, postos 

de combustíveis fósseis e lixões. 

• Desinfecção do poço após a construção. 

• Cimentação do espaço anelar entre o furo e o poço, dificultando a entrada de líquidos, 

por exemplo. 

3.3.4. Postos de Combustíveis 

Fonte potencial para a contaminação de aquíferos são os postos de combustíveis 

como a gasolina, que eventualmente apresentam vazamentos. Sabe-se que a gasolina não é 

solúvel em água e, portanto, tendo atingido o lençol freático, comporá a fase líquida não-

aquosa. No entanto, os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) se 

dissolvem parcialmente na água e podem trazer graves danos à saúde humana, animal e 

vegetal. Em exposições crônicas, por exemplo, podem surgir casos de leucemia. 

O etanol misturado à gasolina brasileira pode trazer mais complicações para 

incidentes de vazamento de combustíveis. Dentre os motivos para isto estão a solubilidade 

completa do etanol na água, mobilidade maior na água subterrânea do que os compostos 

BTEX, diminuição do retardo no deslocamento destes compostos, biodegradação preferencial 

do etanol a estes compostos, consumição de todo o oxigênio que degradaria os 
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hidrocarbonetos e ação inibidora dos micro-organismos que atuam na degradação dos 

compostos BTEX. 

3.3.5. Saneamento 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 

1999, apenas 52,8% dos domicílios brasileiros possuíam coleta de esgoto e fossa séptica, 

excluindo a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará Amapá. 

Na zona rural, poços velhos e mal vedados nas proximidades de fossas ou de 

pastagens podem ser fonte de contaminação das águas subterrâneas por micro-organismos 

causadores de diversas doenças no ser humano. O uso de poços e nascentes como fonte de 

água para beber em locais com estas características é fator de risco à saúde da população. Na 

zona urbana, os diversos esgotos trazem, potencialmente, o perigo de contaminação da água 

subterrânea.  

Os esgotos sanitários carregam diversas substâncias e micro-organismos perigosos 

para a saúde humana. Vazamentos na rede destes esgotos ou mesmo na estação de tratamento 

é fonte de perigo de contaminação da água subterrânea, o que pode prejudicar diversos pontos 

de captação nas proximidades do vazamento, tendo impacto direto sobre o abastecimento 

local, uma vez que o uso de água subterrânea para diversos usos é cada vez mais comum. 

3.3.6. Mineração 

A contaminação das águas subterrâneas pela atividade de mineração ainda é 

pouco estudada no Brasil (ANA, 2007). No entanto, na região correspondente à exploração de 

carvão nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o impacto sobre as águas 

subterrâneas é bastante conhecido. Os rejeitos dessa atividade são carregados pelas águas das 

chuvas até o lençol freático. As águas atingidas por eles adquirem valores de pH menores que 

3; e altos valores de ferro total, sulfato total e outros elementos tóxicos que impedem a sua 

utilização para qualquer uso (Alexandre; Krebs, 1995 apud CPRM, 2002 apud ANA, 2007). 

Outro exemplo de degradação da qualidade das águas subterrâneas é a distância 

hidromineral de Barreiro, em Araxá (MG). A lavra de fosfato e nióbio iniciada em 1960 teve 

sua interferência nas águas subterrâneas detectada no ano de 1978, consequência do 

rebaixamento do nível freático na mina de fosfato. Resíduo do beneficiamento do minério de 

nióbio, o cloreto de bário foi detectado nas águas subterrâneas em 1982 (ANA, 2007). 
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3.3.7. Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos dispostos de maneira inadequada representam outro risco 

ambiental, tanto para as águas superficiais quanto para as águas subterrâneas. As substâncias 

orgânicas presentes no lixo urbano, por exemplo, podem produzir gases como o metano, o 

mercaptano e o sulfídrico, além de chorume. O chorume é um líquido negro composto por 

substâncias orgânicas e inorgânicas (metais pesados), que pode infiltrar-se no solo e 

contaminar a água do subsolo. 

Muitas cidades brasileiras não dispõem de um aterro sanitário, dependendo de 

lixões para o descarte de resíduos. Estes resíduos podem formar substâncias tóxicas que, ao 

sofrerem lixiviação, atingirão as águas subterrâneas, tornando-as impróprias para consumo 

humano e animal. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1999, 59,7% dos 

domicílios do Nordeste brasileiro tinham seu lixo coletado, quase 20% abaixo da média 

nacional (79,32%) e mais de 30% abaixo da região Sudeste. 

3.4. Oferta e Demanda em Direções Opostas 

Evidentemente, ao passo que a população mundial aumenta, aumenta também a 

demanda direta e indireta por água. O aumento da demanda por alimentos implica no aumento 

da área irrigada e o aumento da criação de animais para o abate, aumentando a pressão sobre 

os recursos hídricos. O aumento da demanda por produtos industrializados, desde roupas até 

automóveis, também pressiona os recursos hídricos.  

No entanto, a água disponível em nosso planeta segue seu ciclo sem que se seja 

criada uma única gota de água. Por isso, enquanto cresce a demanda por água, decresce a sua 

oferta. Mas a sua oferta não diminui apenas com o simples aumento de sua demanda. A oferta 

diminui também porque há um aumento considerável do lixo produzido e de outros fatores de 

poluição que, consequentemente, reduzem a oferta hídrica no mundo. 

Estima-se que as atividades agropecuárias sejam responsáveis pelo consumo de 

cerca de 70% da água utilizada no mundo, sendo a indústria responsável por 20% e os lares, 

por 10% desse consumo. É claro que esses percentuais são diferentes nas diversas regiões do 

mundo, tendo em consideração suas condições climáticas e seu desenvolvimento econômico. 
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Quanto à água subterrânea em regiões semi-áridas e áridas, cerca de 30% dela é consumida 

pela irrigação. 

A busca de soluções como a diminuição de perdas por vazamentos em redes de 

distribuição, redução do desperdício, e estudos sobre o reúso da água, tem sido executada no 

mundo todo. Mesmo assim, tais medidas representam apenas soluções parciais para o 

problema da crescente demanda por água no mundo. Em muitos casos, a água subterrânea é a 

única fonte para obtenção de água, e o aumento do uso indiscriminado e sem uma regulação 

sólida e funcional traz uma enorme preocupação para um futuro breve, uma vez que os 

impactos desse uso somente poderão ser percebidos dentro de alguns anos ou algumas 

décadas. Enquanto isso, aperfeiçoam-se as tecnologias para exploração de águas subterrâneas 

e cresce o seu potencial exploratório. 

3.1.5. Limitações ao Uso 

Apesar da enorme quantidade de água armazenada sob a superfície terrestre, 15% 

(quinze por cento) da área emersa do planeta recebe menos de 200 mm/ano de precipitação, 

em média. Junte-se isso ao fato de as taxas de fluxo em aquíferos serem muito lentas, 

geralmente de milímetros a metros por ano, e ver-se-á que as águas subterrâneas são recursos, 

ao mesmo tempo, abundantes e limitados. Para se ter uma ideia, do volume total das reservas 

de águas subterrâneas, apenas 0,1% é recarregada.  

A recarga de água subterrânea é o montante de água que entra na zona saturada do 

solo, que representa o nível freático permanente de um aquífero. Desconsiderando o fluxo 

vertical, além de ganhos verticais e perdas quaisquer no nível freático, a recarga da rede será 

calculada pela diferença entre a recarga direta e o fluxo de base. 

Presume-se que existam gigantescos reservatórios de águas subterrâneas, contudo 

seu uso carece estudos específicos para determinar as características geológicas e químicas, o 

tempo de residência e a idade. Tomando com exemplo a idade da água, em aquíferos não-

confinados em meio poroso, ela é usada juntamente com a profundidade para determinar a 

taxa de recarga do aquífero. Esta informação é fundamental para o uso sustentável deste 

recurso. Já em meio poroso fraturado, o transporte de soluto se caracteriza por uma rápida 

advecção através das fraturas, com a troca difusora entre o soluto nas fraturas e a água 

relativamente imóvel na matriz. 
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Outros fatores devem ser observados quanto ao uso das águas subterrâneas, como 

o fato de os aquíferos não possuírem fronteiras geográficas ou políticas, como o Guarani, que 

cruza o subsolo de sete estados brasileiros e ainda penetra os países Argentina, Paraguai e 

Uruguai. Logo, o uso desta fonte em um dos países, pode trazer grandes impactos aos demais. 

Isso aponta para a necessidade de uma cooperação internacional no que diz respeito à gestão 

das águas subterrâneas. 

Os usos preponderantes de água subterrânea, segundo a resolução 396/2008 do 

CONAMA, são os seguintes: Consumo humano, Dessedentação de animais, Irrigação, e 

Recreação. 

O consumo humano e a dessedentação de animais são considerados pela Lei da 

Águas (lei nº 9.433/97), em seus fundamentos, como usos prioritários em situações de 

escassez. Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída por 

essa lei, é assegurar a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos. Entre as diretrizes da PNRH está a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental. Assim, observa-se a perfeita consonância da resolução 

396/2008 do CONAMA com essa diretriz. Mais ainda, o enquadramento em classes das águas 

subterrâneas feito pela resolução 396/2008 está previsto como um dos instrumentos da 

PNRH. E esse enquadramento, segundo a lei 9.433/97, visa a: “assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; diminuir os custos de 

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes”. Essa lei estabelece 

ainda, em suas diretrizes, “a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País”. 

No Estado do Ceará, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), os domínios 

hidrogeológicos presentes são o poroso, o fraturado, e o fraturado-cárstico. Representando 

26% da área do Estado, o maior potencial hídrico ocorre nos sistemas de aquíferos porosos e 

fraturado-cárstico (ATLAS, 2008). O QUADRO 3. 13 mostra a distribuição dos domínios 

hidrogeológicos e das áreas de recarga dos aquíferos no estado do Ceará. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS E DAS ÁREAS DE RECARGA DOS 

AQUÍFEROS 

 Bacia Sedimentar Sistema 

Aquífero 

Área de 

recarga 

(km²) 

Área do 

Estado (%) 

 Aluviões 3.664 2.5 

 Outros 5.055  3.4  

Dunas  908  0.6  
Costeira 

Barreiras  13.386  9.0  

Potiguar ou Apodi  Açu  1.210  0.8  

Bacias interiores (Iguatu-Icó-Lima 
Campos e Lavras da Mangabeira)  

Rio do 
Peixe, Icó e 

Iguatu  
687  0.5  

Exu  2.250  1.5  

Missão 
Velha  

1.082  0.7  Araripe 

Mauriti  899  0.6  

Poroso 

Parnaíba  
Serra 

Grande  
8.272  5.6  

Fraturado-Cárstico  Potiguar ou Apodi  Jandaíra  1.441  1.0  

Fraturado    Cristalino  109.453  73.8  

Total  148.307  100.0  

Fonte: ATLAS, 2008. 
QUADRO 3. 13 – Domínios Hidrogeológicos e Áreas de Recarga 

3.6. Remediação de Águas Subterrâneas 

O processo de remediar águas subterrâneas, além de ter um alto custo, é bastante 

demorado e complexo. 

Segundo a resolução 396/2008 do CONAMA, remediação é “uma técnica ou 

conjunto de técnicas utilizadas para a remoção ou atenuação dos contaminantes presentes na 

água subterrânea”. 
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3.6.3. Sistemas de Bombeamento e Tratamento 

Em sistemas de bombeamento e tratamento, as águas contaminadas são 

bombeadas para a superfície, submetidas a um tratamento para remover o contaminante e, por 

fim, re-injetadas no aquífero. Para a utilização desta técnica, devem-se levar em consideração 

alguns parâmetros como: hidrogeologia local e regional, características hidráulicas do 

aquífero em foco e do contaminante, uso do solo e a distribuição tri-dimensional do 

contaminante. 

A localização dos poços deve ser feita imediatamente à jusante da fonte 

contaminadora quando se quer reduzir ao mínimo a quantidade de contaminante. Os poços 

são localizados nos limites da pluma de contaminação quando se quer conter o avanço da 

mesma.  

A Figura 3.1 mostra o resultado de um levantamento feito pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, até novembro de 2006. Pode-

se ver na figura que a técnica mais utilizada é a de bombeamento e tratamento, com a extração 

multifásica aparecendo em quarto lugar. 
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FIGURA 3. 1 – Frequência dos métodos de remediação, CETESB (2007). 
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3.6.3.1. Zonas de Captura 

Para capturar a pluma contaminante, há necessidade de pelo menos um poço de 

bombeamento locado(s) à jusante da fonte de contaminante. A área de contribuição para o 

fluxo de um poço particular é conhecida como zona de captura ou área de influência. 

Em lençóis freáticos planos, a zona de captura de um poço é radialmente 

simétrica, centrada no poço e estendida sobre a aresta do cone de depressão. Caso haja uma 

inclinação do lençol freático, a água subterrânea flui e a zona de captura é assimétrica com 

maior extensão abaixo gradiente. Para uma dada taxa de bombeamento, a velocidade do fluxo 

de água subterrânea é inversamente proporcional à extensão da zona de captura. 

A forma da zona de captura vai variar em função da média linear da velocidade do 

fluxo de água subsuperficial, da quantidade de água sendo bombeada do aquífero, e da 

distribuição da condutividade hidráulica. A extensão gradiente acima da zona de captura 

depende do tempo que o bombeamento ocorre. 

3.6.3.2. Cálculo da Zona de Captura 

O número ótimo de poços de extração, suas locações, e a taxa de bombeamento de 

cada poço podem ser obtidos via métodos para o cálculo da zona de captura. As soluções do 

método desenvolvido por Javandel e Tsang (1986 apud Fetter, 1999) têm produzido tipos de 

curvas simples para aplicações em poços simples e múltiplos. Nesse método assume-se que o 

aquífero seja confinado e de espessura uniforme. Caso o aquífero seja não-confinado, mas 

com um rebaixamento pequeno em relação a espessura saturada total, o erro usando essas 

equações para fluxo confinado seria aceitável (Fetter, 1999). Antes do bombeamento há uma 

descarga específica regional uniforme. 

Convencionar-se-á identificar a espessura do aquífero por B (m), a descarga 

específica regional uniforme por U (m/s), a taxa de bombeamento de um poço por Q (m3/s). 

Consideramos ainda a locação do poço simples na origem de um sistema 

cartesiano. A equação da linha que separa a área que será capturada pelo poço do resto do 

campo de fluxo é dada pela expressão (3.3): 

x

y

BU

Q

UB

Q
Y arctan

22 π
−±=  (3.3) 
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O raio Q/BU representa o único parâmetro da equação em (3.3). Toda a água 

contida na parte côncava determinada pelas curvas irá fluir para o poço. Todos os caminhos 

de fluxo terminam no poço, e um ponto de estagnação se desenvolve abaixo do gradiente do 

poço de extração. 

Há um limite para a taxa de bombeamento de um poço de extração simples. Uma 

zona de captura com amplitude inferior a amplitude da pluma indica a necessidade de 

múltiplos poços. Além da possibilidade de o fluxo passar entre os poços, é importante 

observar que poços múltiplos podem ainda apresentar zonas de captura sobrepostas. As zonas 

de captura de dois poços irão sobrepor-se se a distância entre eles for menor que Q/πBU. 

Logo, a distância ótima entre dois poços de extração é igual a desse quociente. 

Chame-se 2d a distância entre dois poços de extração. Se 2d ≤ Q/πBU, então a 

zona de captura será dada pela equação em (3.4). 

BU
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 ++−+
π

 (3.4) 

A equação em (3.4) representa a fronteira da zona de captura para o caso de três 

poços de extração, com um dos poços locado na origem do eixo x e ainda a distância +d e –d 

a partir da origem do eixo y.  O espaçamento ótimo entre os poços é 1,26Q/(2πBU). 
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 (3.5) 

Para quatro poços, o espaçamento ótimo é 1,2Q/(2πBU). 

Seguem-se as quatro etapas a cumprir na utilização dessas curvas: 

1. Preparar um mapa do sítio em mesma escala que a do tipo de 

curva. Indicar a direção do fluxo regional e a formada pluma sobre 

o mapa. A pluma consiste de todas as áreas onde algum 

contaminante de água subterrânea excede o valor permitido. Isso 

depende do tipo de contaminante e da regularidade do clima. 

2. Sobrepor o mapa do sítio sobre o tipo de curva 1-poço. A direção 

do fluxo regional deve ser paralela ao eixo x. Colocar a borda da 
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pluma para além da locação do poço de extração. Selecionar o tipo 

de curva que captura completamente a pluma. Esse é o valor 

requerido para Q/BU. 

3. Calcular o valor regional da descarga específica, onde U = 

condutividade hidráulica vezes o gradiente hidráulico. Encontrar a 

taxa de bombeamento multiplicando o valor de Q/BU encontrado 

na etapa 2 por BU. Se a taxa de bombeamento resultante puder ser 

obtida pelo uso de um poço apenas, então o problema está 

resolvido. Se um poço não produz o volume requerido, então ir 

para a etapa 4. 

4. Colocar o mapa do sítio sobre o diagrama de tipo de curva para 2-

poços de extração, como antes. Selecionar o tipo de curva que 

enclausura completamente a pluma. Encontrar a taxa de 

bombeamento Q requerida para cada poço, multiplicando o valor 

de Q/BU do tipo de curva pelo número BU. Se este valor puder 

razoavelmente ser bombeado de cada poço, então o problema está 

resolvido, se não, uma configuração n-poços deve ser avaliada,      

n > 2. 

3.6.3.3. Injeção 

Quando a área de influência do poço envolve completamente a pluma, tem-se uma 

completa restauração viável, pois a pluma não irá se espalhar. No entanto, com o aumento da 

taxa de bombeamento da água contaminada, o tempo de restauração pode diminuir. 

O modelo de transporte de contaminante foi usado por Satkin e Bedient (1988 

apud Fetter, 1999) para investigar o uso de vários padrões de bombeamento e injeção na 

remediação de uma pluma de contaminante. Eles examinaram sete padrões de poços em 

várias combinações de gradientes hidráulicos, rebaixamento máximo, e dispersividade do 

aquífero. 

A zona de captura precisa envolver completamente a pluma, quando se utiliza um 

poço apenas. Quanto mais próximo estiver o poço da fonte de contaminante, mais rápida a 

limpeza será efetuada. Se a limpeza puder ser feita por um poço apenas, então, a inserção no 
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sistema de múltiplos poços, alinhados sobre o eixo da pluma, aumentará a taxa de limpeza por 

um maior volume de água bombeado. Caso não haja um corpo hídrico para receber a água 

tratada, a utilização de poços de injeção faz-se praticamente obrigatória. 

O tempo de limpeza pode ser reduzido ao utilizar-se a combinação poços de 

extração e poços de injeção, porque um gradiente hidráulico íngreme pode ser criado. Esse 

gradiente hidráulico produzirá mais fluxo para os poços de extração do que ocorreria se 

fossem utilizados apenas poços de extração. 

Os padrões testados por Satkin e Bedient (1988 apud Fetter, 1999) têm sua 

eficiência altamente dependente das condições do sítio. A Figura 3.2 mostra um esboço desses 

sete padrões. Apesar da redução do tempo de limpeza ao se combinar poços de injeção com 

de extração, deve ser observado que os poços de injeção são propensos a entupimento, 

demandando manutenção periódica (Fetter, 1994 apud Fetter 1999). 

 
FIGURA 3. 2 – Padrões possíveis para sistemas de poços de extração-injeção. Adaptado de Fetter, 1999. 

Outra conclusão de Satkin e Bedient (1988 apud Fetter, 1999) é que um mesmo 

padrão apresenta tempos de limpeza distintos para diferentes locações dos poços. Não à toa, a 

locação de poços constitui-se em um problema de otimização. O QUADRO 3. 14 mostra os 

padrões que atingiram melhor eficiência em condições distintas de gradiente hidráulico, 

segundo esses autores. O padrão 5-pontos não apresentou eficiência aceitável em qualquer das 

condições. 
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 Gradiente Hidráulico Alto Gradiente Hidráulico Baixo 

Padrão Central Parelha, Dupla Parelha, 3-pontos 

QUADRO 3. 14 – Padrões mais eficientes com gradientes hidráulicos alto e baixo. 
 

3.6.3.4. Estabilização Permanente da Pluma 

Nos casos em que a remoção total da pluma seja inexequível ou tecnicamente 

impossível, a tecnologia mais viável poderia ser a estabilização permanente da pluma. Isso 

será necessário, por exemplo, quando a fonte de contaminação não puder ser localizada e 

removida, ou quando houver resíduos não-biodegradáveis na fase líquida não-aquosa densa 

(DNALF) presentes em aquífero de rocha fraturada. 

Um ou mais poços de estabilização de pluma poderiam ser instalados e bombear 

água somente em quantidade suficiente para capturar a pluma. O volume de água bombeado 

poderia ser menor que o necessário para uma remediação completa do sítio. A água bombeada 

poderia então ser disposta em um corpo hídrico superficial, ou reinjetada no aquífero acima 

do gradiente para recircular através do aquífero. A Figura 3.3 mostra um esquema de um poço 

de extração para contenção de pluma contaminante e disposição da água tratada em um corpo 

hídrico. 

 
FIGURA 3. 3 – Esquema de disposição da água extraída por poço de contenção de pluma 
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3.6.4. Outros Tratamentos 

Serão listados alguns de outros métodos de remediação de água subterrânea sem, 

contudo, entrar na discussão de suas vantagens ou dificuldades de implantação e operação. 

a) Biorremediação 

A biorremediação consiste no tratamento da água subterrânea na qual há mediação 

por uma comunidade microbial nativa. Neste método são essenciais os dados geoquímicos e 

microbiais na avaliação e implementação de estratégias de remediação que sejam dirigidas de 

modo intrínseco pela composição e função da comunidade microbial (WEISS & 

COZZARELLI, 2008). 

Além da água, o solo também pode ser descontaminado pela biorremediação. Por 

isso, essa técnica de remediação pode ser viável no caso de contaminação por agrotóxicos de 

origem orgânica, por exemplo. Os casos de contaminação por gasolina devido a vazamento 

em postos de combustíveis também são passíveis de aplicação dessa técnica, uma vez que os 

compostos BTEX e o etanol são biodegradáveis. 

b) Barreira Hidráulica 

Uma sequência de poços de bombeamento destinados a conter o avanço de uma 

pluma contaminante é chamada de barreira hidráulica e a água emersa, vista como efluente, 

deve ser tratada na superfície.  

A eficiência no bombeamento das diferentes fases da pluma é função da sequência 

de poços a ser implantada, uma vez que o vácuo nos poços cria um gradiente de pressão 

dirigido para os pontos de onde a água é bombeada e o mesmo é diretamente proporcional ao 

vácuo aplicado (COUTINHO, 2007). 

c) Extração Multifásica - MPE 

Mais recomendado para aquíferos de baixa a média condutividade hidráulica, por 

ser baseado em um sistema de ventilação a vácuo, com poços de bombeamento dispostos 

sobre a área a ser tratada, a Extração Multifásica é uma tecnologia muito eficiente na 

recuperação da fase livre. 
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d) Injeção de Ar na Zona Saturada 

A técnica “in situ” de remediação conhecida pela expressão inglesa “air sparging” 

consiste em, abaixo dos pontos mais profundos da contaminação em aquíferos não 

confinados, injetar-se ar comprimido, com volume e pressão sob controle. Os processos de 

transferência de massa são: extração “in situ” dos compostos orgânicos voláteis dissolvidos, 

volatilização da contaminação na fase absorvida abaixo do nível da água e, em função do 

aumento dos níveis de oxigênio dissolvido, o aumento da biodegradação dos contaminantes 

em fase absorvida e dissolvida. 

e) Tratamento Térmico “in situ” 

Consiste no aquecimento do solo e da água subterrânea para remover compostos 

químicos dos mesmos. Alguns compostos são destruídos, outros evaporam e se movem mais 

facilmente através do solo. Gases e outros compostos químicos são tomados pelos poços de 

coleta e transportados até a superfície onde são tratados. O tratamento térmico “in situ” pode 

ser feito por injeção de vapor, por resistência elétrica, por rádio frequência, e por condução 

térmica. 

f) Fitorremediação 

É um conjunto de técnicas que usa plantas para promover a limpeza de locais 

contaminados. Os diversos tipos de plantas extraem, degradam, contêm ou imobilizam 

contaminantes da água subterrânea. Este método pode ser aplicado tanto para compostos 

inorgânicos como orgânicos. 

g) Barreiras Reativas Permeáveis 

Em inglês “Permeable Reactive Barriers”, consiste em uma barreira ou sistema de 

barreiras, instalada transversalmente ao sentido do fluxo na subsuperfície. A água 

contaminada passa através da barreira que interceptará a pluma contaminante. 

Com base nos critérios hidrogeológicos do local e nas características do 

contaminante, os tamanhos e formas das barreiras são definidos, podendo ser contínuas ou 

afuniladas em portais. Ao passar pela barreira o contaminante deve ter sofrido uma redução 

em sua concentração, uma transformação em um componente não nocivo ou a eliminação 

completa. 
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4 – METODOLOGIA 

No mundo real, os problemas geralmente se apresentam com restrições não 

lineares, múltiplos objetivos e componentes dinâmicos. Logo, técnicas que exijam 

linearidade, objetivo único, ou componentes estáticos estão descartadas para esses problemas. 

Uma das principais vantagens dos AE é justamente a sua capacidade de lidar com problemas 

que apresentem tais propriedades. 

Os algoritmos evolucionários podem ser aplicados a uma vasta lista de tipos de 

problemas como, por exemplo, contínuos, inteiro-misto, combinatório, além de ser possível 

sua combinação com outros métodos de busca como a busca local. A incorporação do 

conhecimento do domínio nos operadores evolucionários e na geração da população é feita de 

forma muito direta. Outra vantagem na utilização de algoritmos evolucionários em problemas 

de otimização é que ele é capaz de lidar com a combinação das propriedades de não-

linearidade, multiplicidade de objetivos e dinamicidade de componentes. Apesar de não 

garantir a não convergência prematura do algoritmo para um ótimo local, a diversidade da 

população permite que o mesmo pesquise em diversas áreas do espaço de busca, melhorando 

a robustez. Enquanto as abordagens tradicionais apresentam uma única solução por execução, 

em uma única execução os algoritmos evolucionários mostram uma curva de soluções para 

problemas com múltiplos objetivos conflitantes. A capacidade de pesquisar na fronteira entre 

as soluções viáveis e soluções inviáveis é melhorada nos problemas de restrição, uma vez que 

os algoritmos evolucionários são capazes de misturar soluções viáveis e soluções inviáveis na 

população. Quando se trata de problemas dinâmicos, a população dá ao algoritmo 

evolucionário uma grande vantagem porque certamente ela conterá uma boa solução quando o 

problema mudar. 

 
Dentre as limitações dos algoritmos evolucionários está o elevado custo 

computacional, uma vez que cada uma das soluções tentadas deve ser avaliada por uma 

função. Ainda mais, deve-se ressaltar que o algoritmo evolucionário não deve ser empregado 

em todos os problemas indiscriminadamente. Isto porque existem técnicas mais simples que 

poderiam ser utilizadas de forma direta. Além disso, é possível combinar uma técnica mais 

simples com um algoritmo evolucionário, e.g., para gerar a população inicial. No processo de 

otimização por algoritmos evolucionários é preciso escolher o algoritmo, a representação, os 

valores dos parâmetros, os operadores de cruzamento, mutação e de probabilidade 

(Michalewicz; Hinterding; M. Michalewicz, 1997). 
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A metodologia utilizada para otimizar o processo de remediação do sítio 

hipotético é a otimização evolucionária. Dentre as vantagens dessa metodologia está a 

dispensa do cálculo de derivadas e, consequentemente, o fato de as funções-objetivo serem 

suaves é despiciendo. Uma desvantagem largamente anunciada na otimização evolucionária é 

o custo computacional dessas aplicações. No entanto duas coisas vêm diminuindo o impacto 

dessa desse custo computacional: o avanço da capacidade dos computadores em geral e o 

crescente aperfeiçoamento dos algoritmos. Em processos como o de otimização da 

remediação de águas subterrâneas, aparecem em geral objetivos conflitantes como a 

minimização do custo de remediação e a quantidade de massa contaminante presente no final 

do horizonte de remediação. Assim abordagens multiobjetivo são preferidas, apesar de não se 

preterir abordagens uniobjetivo desse processo. Usando algoritmos multipopulação, nos quais 

há aumento da diversidade e diminuição das chances de uma convergência prematura dos 

algoritmos, poder-se-á desonerar sensivelmente o custo computacional da aplicação.  

4.1. Algoritmos Evolucionários 

A técnica de otimização estocástica AE, baseada na teoria da evolução de Charles 

Darwin (Darwin, 1859) e que tenta modelar o processo de evolução natural, a sobrevivência 

de uma característica individual e a luta pela sobrevivência, executa uma pesquisa 

multidirecional. No entanto, essa pesquisa não é randômica, apenas sua população inicial é 

gerada randomicamente. A busca realizada é paralela e probabilística no espaço de solução 

usando operadores genéticos de domínio independente a fim de gerar uma nova população de 

soluções candidatas à solução ótima. A distinção entre as diversas soluções é feita por meio 

de uma função de avaliação (fitness) a qual joga a regra de um comportamento. Os algoritmos 

evolucionários (AE) representam uma classe maior de algoritmos a qual inclui a classe 

conhecida como AG. 

De forma sucinta AE é uma técnica de otimização estocástica e iterativa baseada 

no comportamento social de grupos e suas interações com o meio. Os algoritmos de 

otimização evolucionária, em geral, vêm ganhando cada vez mais importância, tanto no meio 

científico quanto na indústria, por sua capacidade de encontrar soluções aproximadas para 

problemas classificados como NP-difícil e soluções para problemas cuja solução analítica 

inexista. Na indústria, por exemplo, o problema do Caixeiro Viajante (NP-difícil) pode ser 

resolvido para melhorar os processos de logística. Além disso, os algoritmos de otimização 

são utilizados para minimizar custo de produção e melhorar a qualidade dos produtos. 



57   

O processo desencadeado por um algoritmo evolucionário se inicia com a geração 

de uma população de indivíduos cujo propósito é evoluir por meio de suas próprias 

experiências e as experiências do grupo no qual está inserido. Os indivíduos são as soluções 

tentadas e a evolução visa gerar uma solução o mais próxima possível da solução ótima para 

um problema de otimização. As três operações básicas para o processo de evolução simulado 

são: recombinação, mutação e seleção. Enquanto a recombinação e a mutação criam novos 

indivíduos (soluções), a seleção descarta os indivíduos de baixa qualidade (soluções ruins) por 

meio de uma função de avaliação. 

Os algoritmos evolucionários têm sempre uma fase de inicialização (como a 

criação de uma nova colmeia no HBMO) seguida de uma fase de interação entre os indivíduos 

dessa população (comportamento social), resultando em sua evolução. Em geral a população 

inicial é gerada aleatoriamente e seus indivíduos evoluirão de acordo com uma função de 

aptidão. Segue-se então a fase iterativa, que prossegue até que o critério de parada seja 

encontrado. Uma população é criada compondo a geração i a partir de uma população na 

geração i-1. A operação de seleção indica os indivíduos que irão compor a população da 

geração i, os quais são os dotados de melhor adaptabilidade e passarão ainda pelas operações 

de recombinação e mutação para originar os novos indivíduos. A nova população passa então 

pela avaliação. O critério de parada é procurado e, caso não seja encontrado, repete-se o 

processo. A Figura 4.1 mostra o pseudocódigo de um algoritmo evolucionário. 

 

AE_Simples( ) { 

inteiro  t = 0; 

inicialize a população P(0); 

avalie a população P(0); 

enquanto ( !( EncontraCondiçãoDeParada ) ) 

      t++; 

      selecione uma subpopulação P’(t) de P(t - 1); 

      crie uma população P(t) de P’(t); 

      avalie a população P(t); 

} 

FIGURA 4. 1 – Pseudocódigo de um AE 
 

Em um dado momento na execução de um AE, o melhoramento da adaptabilidade 

do indivíduo tende a uma estagnação. Essa estagnação será ideal se coincidir com o ótimo 

global, mas ela pode ocorrer em um ótimo local e isso constitui um problema crucial para 

qualquer algoritmo de busca. Isso acontece basicamente porque os indivíduos tornam-se 
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muito similares entre si e a etapa de recombinação já não provoca a exploração de outros 

lugares no espaço de busca. O algoritmo passa então a depender unicamente da etapa de 

mutação para explorar locais distintos, pois se constitui em uma etapa randômica de busca. 

4.1.1. Domínios Numéricos de Busca 

Uma representação é uma codificação da estrutura de dados e uma função de 

decodificação. A primeira é usada para armazenar a solução atual, definir o espaço de busca 

genótipo, bem como o tamanho do espaço de busca, isto é o número de soluções possíveis. Já 

a decodificação constitui-se numa aplicação do espaço de busca genótipo para o espaço de 

busca fenótipo. As duas principais codificações são cadeia binária e vetor real. 

 
A precisão da codificação é uma importante questão para problemas numéricos. 

Esta precisão pode ser aumentada simplesmente aumentando o número de bits da 

representação binária. Mas é preciso lembrar que o espaço de busca com representação 

binária tem crescimento exponencial e o aumento de um bit de representação provoca a 

duplicação do tamanho do espaço de busca. Para um espaço de busca, e.g., de 8 bits, o 

tamanho do espaço de busca é 28 = 1.024 e, para dobrar a precisão da representação, 

precisamos de 9 bits, o que dá um espaço de busca de tamanho 29 = 2.048. 

 
Se for tomada a estrutura de dados vetor de bits com comprimento fixo C, o 

número de soluções possíveis é dado por 2C, o que representa o tamanho do espaço de busca. 

Em problemas numéricos esta codificação requer a especificação de uma função de 

decodificação que leve a representação binária de um gene a uma representação de um 

número de ponto flutuante. O número binário é convertido em decimal pela função de 

decodificação e então é aplicado ao intervalo do espaço de busca real. Se x for o gene 

codificado por L bits, então o valor correspondente em ponto flutuante de x, x’ é dado, 

aplicando a equação 4.1: 
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sendo x’ o valor em ponto flutuante, xmin e xmax os valores mínimo e máximo de x, 

respectivamente, e x[i] é o i-ésimo bit na codificação binária. Para ilustrar, tome-se o número 

123, com xmin = -1 e xmax = 1, e uma codificação de 8 bits. Então 011110112 = 12310 é dado 

como 
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Suponha-se um espaço de busca no qual o número inteiro 56 é uma solução 

melhor que o número inteiro 55. Embora estes inteiros sejam consecutivos na base decimal, 

suas representações, na codificação binária padrão, obrigam o AE a uma mudança de quatro 

bits, isto é, de 00110111 para 00111000. Para solucionar esse problema há uma codificação 

especial chamada codificação Gray, na qual valores de parâmetros similares em ponto 

flutuante correspondem a números adjacentes na representação binária e números inteiros 

consecutivos são representados por números binários que diferem por apenas um bit. O 

pseudocódigo para a codificação Gray está na Figura 4.2. 

 

 
FIGURA 4. 2 – Pseudocódigo para a função de decodificação Gray 
 

Note-se que o algoritmo representado na Figura 4.2 tem complexidade 

computacional O(C), sendo C o comprimento do número binário. 

4.1.2. Mutação Bit-Flip 

Um bit tem apenas dois estados, 0 ou 1, tal qual uma moeda tem apenas dois 

lados. O nome bit-flip quer dizer literalmente “virar” o bit como se vira uma moeda. A 

mutação bit-flip consiste numa iteração sobre todos os genes, na qual se um número aleatório 

uniforme u entre 0 e 1 for menor que certo limiar de uma probabilidade pm, então o bit no 

gene g[i] é virado. Apesar de sua complexidade ser O(C), a distância entre dois bits 

modificados segue uma distribuição geométrica. Em outras palavras, se pm for a probabilidade 

Função GrayDecodifica( bit-cadeia x ) : inteiro  

uns = 0; 

intvalor = 0; 

para ( i = 0; i < |x|; i++ ) faça {  

se ( x[i] = = 1 ) 

uns++; 

intvalor += ( uns mod 2 )*2|x| - 1 – i; 

} 

retorne intvalor; 
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de mudança de um bit, então T ~ ge(pm) é uma variável estocástica descrevendo a distância 

entre os bits modificados. Para se determinar o número de bits que deverão ser saltados, 

emprega-se a equação 4.2. 
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4.1.3. Crossover Uniforme e n-ponto 

O crossover (recombinação) uniforme consiste na recombinação aleatória de cada 

bit[i] dos pais para formar o genoma do filho. Por exemplo, se o Pai 1 tem genoma 10011100 

e o Pai 2 tem genoma 01010101, o genoma do filho pode ser 0 0 0 1 0 1 0 0. 

 
O crossover n-ponto aplica a operação de crossover sobre n pontos. Sem perda de 

generalidade, ilustrar-se-á esta operação com n = 1, isto é, o crossover 1-ponto, que ocorre da 

seguinte forma: os genomas dos pais, de tamanho n, cada, são cortados em uma posição 

aleatória k; o filho1 tem seus genes de g[1] até g[k-1] doados pelo pai1, e seus genes de g[k] 

até g[n] doados pelo pai2; o filho2 recebe seus genes de g[1] até g[k-1] do pai2, e seus genes 

de g[k] até g[n] recebe do pai1. A Figura 4.3 mostra esta operação. 

 

 
FIGURA 4. 3 – Crossover 1-ponto 
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4.1.4. Vetores Reais 

A prática de representar os genes diretamente por um número real é bastante 

comum. Neste de tipo de codificação do espaço de busca, os operadores de crossover e de 

mutação podem ser projetados com base em operações aritméticas e distribuições 

estocásticas. Além disso, nenhuma decodificação é necessária, uma vez que o espaço de busca 

é um subconjunto do domínio objetivo. 

A representação binária aplicada a problemas de otimização multidimensionais e 

de alta precisão numérica, pode apresentar alguns inconvenientes. No exemplo dado por 

Michalewicz; Logan; Swaminathan (1994), para 100 variáveis com domínio na cadeia [-500, 

500] com precisão de seis casas decimais, a largura do vetor da solução binária é 300, que por 

sua vez gera um espaço de busca com o tamanho aproximado de 101000. Por isso, para esse 

tipo de problema os algoritmos baseados na representação de cadeia binária apresentam baixo 

desempenho. 

4.1.5. Crossover Aritmético 

Em um crossover aritmético o genoma do filho é gerado a partir da média 

ponderada de cada um dos genes nos genomas dos dois pais. A equação 4.3 mostra o genoma 

do filho F gerado a partir da média ponderada dos genomas dos pais P1 e P2. 

2)1(1 PwwPF −+= , (4.3) 
 
em que  w segue a distribuição U(0,1), a distribuição uniforme que situa o genoma do filho 

numericamente entre os genomas dos pais. Também é possível ter um peso específico wi para 

cada gene pji do vetor Pji. Neste caso, cada fi de F será dado por wi.p1i + (1-wi).p2i. A Figura 

4.4 ilustra o crossover aritmético com um peso. 

 

 
FIGURA 4. 4 – Crossover aritmético com um peso 
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A equação 4.4 mostra mais uma variação do crossover aritmético, quando o 

número de pais é maior que 2. As contribuições de cada pai para a formação do genoma do 

filho é definida pelo peso associado aos seus genomas. 

∑
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=
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j
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=

=
k

j
jw 1 

(4.4) 

 
estando cada wj distribuído uniformemente no intervalo fechado de 0 a 1. Dessa forma o filho 

é criado no fecho convexo definido pelos k pais. A Figura 4.5 mostra um exemplo de uma 

área delimitada pelo fecho convexo de três pais e um peso por pai. 

 

 
FIGURA 4. 5 – Fecho convexo de 3 pais com 1 peso por pai 

4.1.6. Mutação Gaussiana e Uniforme 

A mutação Gaussiana consiste na mudança dos vetores solução X pela adição de 

um V gerado aleatoriamente, em que cada coordenada vi segue a distribuição Gaussiana 

N(0,α), aos vetores X, conforme a equação 4.5. 

Vxx +='  (4.5) 
 

A Figura 4.6 mostra o caso especial em que α = 1. 

 

 
FIGURA 4. 6 – Distribuição Gaussiana para N(0,1) 
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Parâmetros α de valor muito elevado podem levar a dificuldade de refinamento de 

soluções pelo algoritmo, enquanto que valores muito baixos podem causar a terminação em 

um mínimo (ou máximo) local. Isto indica que o desempenho do algoritmo está fortemente 

ligado ao valor do parâmetro α. Por este motivo algumas técnicas de controle deste parâmetro 

devem ser utilizadas, como a auto-adaptação. 

Pode-se admitir a hipótese de que o algoritmo irá convergir para um mínimo (ou 

máximo) local ou global. Como essa convergência ocorre com o aumento do número de 

gerações, pode-se usar este número para controlar o valor de α, isto é, α seria dado em função 

do número de gerações. A equação 4.6 ilustra um caso de controle do parâmetro α em função 

do tempo, como sugerida por Haddad; Afshar; Mariño (2006) na abordagem uniobjetivo 

HBMO (Honey Bee Mating Optimization). 

M

tmM
t

)]([
)(

−=α , (4.6) 

 
sendo M o tamanho do repositório de informações (espermateca), m(t) o número de soluções 

aleatórias (zangões) selecionadas para cruzamento, e t o tempo. 

Outros dois exemplos de controle de α são dispostos na Figura 4.7. 
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FIGURA 4. 7 – Parâmetro α como função decrescente do número de gerações 
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4.1.7. Domínios de Função de Busca 

Em Programação Genética (PG) os indivíduos candidatos à solução são 

programas armazenados em uma estrutura conhecida como árvore sintática. A evolução de 

expressões matemáticas como objetivo de um AE nos problemas com domínio de função 

segue essa técnica. 

A árvore sintática se constitui de nós e folhas, que são locais não-terminais e 

locais terminais da árvore. Um nó pode ter um número variável de sub-árvores como, por 

exemplo, um nó SE pode ter três sub-árvores, a saber, a CONDIÇÃO, o ENTÃO e SE NÃO. 

As folhas, é claro, não têm sub-árvores. A árvore é percorrida recursivamente para ser 

avaliada. A varredura, neste caso, é feita pós-ordem, isto é, nenhum nó é visitado sem que 

antes sua sub-árvore seja visitada. 

Uma profundidade máxima para as árvores pode ser definida como meio de 

limitar o espaço de busca. Isto se faz necessário porque, se por um lado um conjunto muito 

pequeno leva a funções de baixo desempenho, por outro, conjuntos muito grandes podem 

tornar a pesquisa muito difícil, uma vez que o espaço de busca cresce com os operadores 

disponíveis. A escolha de nós e folhas é, portanto, bastante criteriosa. Mesmo assim, o 

algoritmo deve estar apto a lidar com problemas técnicos como um tipo de retorno diferente 

do esperado ou uma expressão aritmética inválida. 

O cruzamento (crossover) em uma árvore sintática pode ser feito selecionando-se, 

de dois pais, sub-árvores com mesmo valor de retorno e, então, simplesmente trocando-se 

estas sub-árvores entre eles. Este tipo de cruzamento é chamado de cruzamento de sub-árvore. 

A Figura 4.8 ilustra os operadores de (a) crescimento (uma folha é substituída por 

um sub-árvore aleatoriamente gerada), (b) permuta (troca sub-árvores de um nó), (c) ciclo (o 

operador em um nó é substituído por outro com o mesmo número de sub-árvores) e (d) 

encolhimento (um nó é escolhido aleatoriamente e substituído por uma folha gerada 

aleatoriamente). 

 

 

 



65   

  
a) Crescimento b) Permuta 

  
c) Ciclo d) Encolhimento 

FIGURA 4. 8 – Operares de mutação para codificação de função: a) uma folha é substituída por uma subárvore 
aleatoriamente gerada; b) troca subárvores de um nó; c) operador substituído por outro operador com o mesmo 
número de subárvores; e d) um nó escolhido aleatoriamente é substituído por uma folha gerada aleatoriamente. 
 
4.1.8. Inicialização da População 
 

A inicialização da população consiste na geração dos primeiros indivíduos 

representando soluções para o problema. Existem diversas técnicas para a inicialização da 

população em um AE, cada uma com suas vantagens e limitações. Listam-se, abaixo, algumas 

técnicas de inicialização de população. A Figura 4.9 ilustra os casos de inicialização (a) 

uniforme, (b) uniforme especialista, (c) aleatória e (d) aleatória especialista. De acordo com 

essas Figuras, a inicialização uniforme distribui uniformemente as soluções iniciais por todo o 

espaço de busca, técnica utilizada quando não se conhece nada inicialmente sobre o problema 

em foco; a inicialização uniforme especialista pode ser utilizada quando já se tem uma 

estimativa preliminar da posição da solução ótima no espaço de busca, baseada geralmente na 

própria experiência ou quando se sabe de antemão os locais menos prováveis de ocorrer um 

ótimo. As inicializações aleatórias são as mais comuns dentre as técnicas de inicialização de 

população conhecidas. 
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a) Uniforme b) Uniforme Especialista 

  
c) Aleatória d) Aleatória Especialista 
FIGURA 4. 9 – Tipos de inicialização de população 
 

 Aleatória – o algoritmo gera soluções iniciais sem nenhum critério pré-estabelecido. 

Para este tipo de inicialização, o ideal é que a população tenha uma boa diversidade, isto é, as 

soluções geradas devem estar bem distribuídas sobre o espaço de busca. 

 Aleatória Uniforme – o algoritmo considera uma grade na qual ele deve gerar as 

soluções iniciais. A principal vantagem é uma distribuição bastante uniforme sobre o espaço 

de busca. 

 Determinística – diametralmente oposta à inicialização aleatória, nesta inicialização o 

AE segue critérios fixos para gerar sua população inicial. Nela os pontos iniciais podem ser 

sub-ótimos. 

 Especialista – baseada em conhecimento prévio sobre soluções que seriam mais 

próximas da solução ótima. Inclusive a melhor solução encontrada atualmente pode ser 

incorporada na população inicial. Pode ainda ser baseada no conhecimento da função 

objetivo, ou sabendo o que seria razoável como solução ótima para determinada função. 

 Mista – incorpora, na população inicial, soluções criadas por outras técnicas, além de 

soluções próprias geradas aleatória, determinística, ou especialista. 
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4.1.9. Operadores de Seleção 

A seleção consiste na escolha de indivíduos de uma população que serão 

descartados ou mantidos para a próxima geração. Esta seleção pode tanto ser estocástica 

(como no caso dos AEs que substituem toda a população), quanto determinística (a qual 

substitui apenas uma fração da população). A abordagem estocástica é conhecida como 

geracional, enquanto a abordagem determinística é chamada de uniforme. O passo da seleção, 

em um AE, é quem determina as mudanças na população de uma interação para outra e que 

deve conduzir o algoritmo para soluções melhores. A ação de manter o melhor indivíduo da 

população corrente é chamada de elitismo, e k-elitismo se k indivíduos são salvos como uma 

elite da população. Outra diferença entre os algoritmos geracionais e os algoritmos uniformes 

é que as soluções são clonadas, nos primeiros; enquanto são escolhidas deterministicamente 

de um conjunto de soluções candidatas, nos últimos. 

A taxa de sobrevivência de um indivíduo é controlada pela pressão de seleção, 

que é o percentual da população a ser substituído a cada geração. Uma pressão de seleção de 

50%, por exemplo, significa que em duas gerações a população inicial seria totalmente 

renovada. O algoritmo convergirá para uma pequena área do espaço de busca, fazendo com 

que haja uma prematura estagnação, quando a pressão é muito alta. Por outro lado, pressões 

muito baixas tornam a convergência extremamente lenta. Assim, faz-se necessário um 

equilíbrio nessa pressão. 

4.1.10. Torneio 

Da população corrente, n indivíduos são escolhidos para serem comparados entre 

si de acordo com sua adaptabilidade. Os indivíduos com melhor adaptabilidade são 

considerados vencedores e o prêmio é uma vaga na próxima população a ser gerada. Em 

geral, o número n é tal que 2 ≤ n ≤ 5. Para um n > 5, tem-se uma pressão de seleção muito 

alta, o que provocaria uma convergência prematura do algoritmo. 

No torneio, quanto mais indivíduos se deixa competir, maior será a pressão de 

seleção. Já a introdução de vencedores estocásticos em um torneio com dois indivíduos pode 

baixar a pressão de seleção. Neste caso o indivíduo mais adaptado vence com probabilidade 

superior a 50%. 
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4.1.11. Seleção Proporcional 

Neste tipo de seleção, a probabilidade de sobrevivência do indivíduo depende não 

somente de sua adaptabilidade, mas também da adaptabilidade de cada indivíduo na 

população. Esta probabilidade é o quociente entre a adaptabilidade do indivíduo pelo 

somatório da adaptabilidade de todos os indivíduos da população. A equação 4.7 mostra este 

quociente. 
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Com essa configuração, tem-se que cada indivíduo ocupa uma posição no 

intervalo [0,1]. Assim, tomando-se aleatoriamente um número n entre 0 e 1, se n pertencer a 

região ocupada pelo indivíduo I, então I será escolhido. É claro que dessa maneira os 

indivíduos com maior adaptabilidade serão copiados para a próxima geração com uma 

probabilidade bem maior do que aqueles menos adaptados. O problema com este tipo de 

seleção é que a pressão de seleção sofre influência da adaptabilidade do indivíduo, e não de 

um parâmetro como o número de torneios, por exemplo. Assim, o número de torneios tem 

menor influência sobre a convergência do algoritmo. 

4.1.12. Seleção via Ranking 

Os indivíduos são ordenados de acordo com sua adaptabilidade e então, 

associados a uma probabilidade fixa psobrevivência que obedecerá a um esquema de ordenação do 

tipo pi+1 = pi - ∆, com i = 1, 2,..., n, sendo n o tamanho da população e ∆ uma constante. A 

Figura 4.10 mostra um exemplo com n = 20 ∆ = 0,004 e p1 = 0,1. 

Posição Psobrevivência Posição Psobrevivência Posição Psobrevivência Posição Psobrevivência 

1 0,100 6 0,080 11 0,060 16 0,040 

2 0,096 7 0,076 12 0,056 17 0,036 

3 0,092 8 0,072 13 0,052 18 0,032 

4 0,088 9 0,068 14 0,048 19 0,028 

5 0,084 10 0,064 15 0,044 20 0,024 

FIGURA 4. 10 – Seleção via ranking de 20 indivíduos 
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4.1.13. Seleção Contínua 

Neste tipo de seleção, apenas uma pequena fração da população sofre atualização 

em cada iteração. Isto é feito com a criação de k soluções potenciais a partir de uma 

população de tamanho n, seguida pela ordenação dos (n + k) indivíduos e, finalmente, com a 

eliminação dos k indivíduo menos adaptados. Note-se que no torneio, no ranking, e na 

proporção, apenas a elite era selecionada deterministicamente, enquanto que na seleção 

contínua isso ocorre com todos os sobreviventes. 

4.1.14. Seleção Manual 

É usada em casos nos quais a captura de soluções por meios matemáticos é 

impossível ou pelo menos, muito difícil. Nestes casos o AE apresenta uma lista de soluções 

na qual o usuário deverá selecionar a melhor. Feito isto, novas soluções são geradas e o 

processo se repete. 

4.2. O Problema Multiobjetivo 

Em muitas aplicações dos algoritmos evolucionários, depara-se com problemas 

que apresentam objetivos conflitantes por sua própria natureza. Exemplo disso é o problema 

de remediação de água subterrânea com os objetivos de minimizar o custo operacional e 

minimizar a pluma contaminante, simultaneamente. Embora se tenha usado em muitos casos 

abordagens uniobjetivo (e.g. Guan & Aral, 1999) as abordagens multiobjetivo têm se 

mostrado superiores na tarefa de encontrar soluções ótimas para esse tipo de problema (e.g. 

Mantoglou & Kourakos, 2007; Park & Aral, 2004; Erickson; Mayer; Horn 2002). 

Empregada largamente nas abordagens multiobjetivo dos AEs, a frente de Pareto 

é formada fazendo-se um torneio no qual são definidas soluções dominadas e soluções não-

dominadas. Uma solução domina outra se lhe é superior em pelo menos um objetivo e não lhe 

é inferior em qualquer outro.  A Figura 4.11 mostra um pseudocódigo para a formação da 

frente de Pareto no caso uma população de tamanho n. O Ranking de cada indivíduo 

inicialmente é zero. A frente de Pareto será formada pelos indivíduos que permanecerem com 

Ranking igual a zero.  

 

 



70   

FrenteDePareto( ) { 

para cada Im e cada Ij 

   se Im domina Ij então Ij.Ranking++ 

  } 

 

FIGURA 4. 11 – Pseudocódigo para a frente de Pareto 
 

O conceito de nicho de Pareto pode ser facilmente introduzido na função que 

retorna a frente de Pareto. Esse conceito sugere que seja estabelecido um raio de nicho para 

resolver situações conflitantes entre os indivíduos. De acordo com esse conceito, prevaleceria 

o indivíduo com menos indivíduos dentro do seu raio de nicho (Erickson; Mayer; Horn, 

2002). 

As definições 4.1 a 4.3 apresentam os conceitos mais importantes da Frente de 

Pareto. 

Sejam f1, f2,..., fn, as funções-objetivo representando matematicamente os n 

objetivos de um problema P e I = {1, 2,..., n} o conjunto de índices. 

Definição 4.1 – Dominância é uma relação entre soluções (indivíduos) de um 

conjunto de soluções (população) na qual uma solução é dita dominante e a outra, dominada. 

A dominância é representada em símbolos como (Barros, 2007): dominância forte s ≺ S, 

dominância fraca s ≼ S. 

Definição 4.2 – Dominância Forte é aquela na qual a solução dominante é 

superior a solução dominada em pelo menos um dos objetivos e não lhe é inferior em 

qualquer outro objetivo. Matematicamente, se s é a solução dominada e S é a solução 

dominante e P é um problema de minimização, então ∃ i ∈ I tal que fi(S) < fi(s) e, ∀ j ≠ i em I, 

f j(S) ≤ fj(s).  

Definição 4.3 – Na Dominância Fraca a solução dominante é superior ou igual à 

solução dominada em qualquer dos objetivos do problema. Em símbolos matemáticos, ∀ i ∈ I  

fi(S) ≤ fi(s). 

A Figura 4.12 ilustra o conceito de dominância de Pareto. As soluções 

representadas por círculos vazados formam a frente de Pareto, as soluções representadas por 

quadrados são as soluções dominadas. O quadrado preenchido ilustra o conceito de 
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dominância fraca e dominância forte: as soluções inseridas no subespaço B são ditas 

fortemente dominadas por essa solução; as dos subespaços A e D são ditas não-comparáveis; 

as soluções no subespaço C são dominantes em relação a essa solução; e as soluções sobre as 

fronteiras dos subespaços A e B e dos subespaços B e D são ditas soluções fracamente 

dominadas em relação a essa solução. 

 
FIGURA 4. 12 – Dominância de Pareto 

A versão multiobjetivo do HBMO, MOHBMO (Barros, 2007) utiliza o conceito 

de frente de Pareto para escolher as rainhas que, neste contexto, são as soluções não-

dominadas. Depois de inicializada a população e definida as rainhas, o processo iterativo 

começa e segue os passos do HBMO original. 

O Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA) (Horn; Nafpliotis; Goldberg, 1994) 

usa adicionalmente o conceito de nicho de Pareto, que consiste em usar um raio de nicho para 

solucionar situações nas quais ocorre um “empate” entre as soluções quanto ao ranking de 

Pareto. A solução que tiver menos soluções em uma vizinhança delimitada pelo raio de nicho 

vence a outra. 

A versão multiobjetivo do PSO (Kennedy & Eberhart, 1995) é chamada de 

Multiple Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO). Na abordagem proposta por 

(Coello & Lechuga., 2002) foi introduzida a ideia de um repositório global no qual toda 

partícula depositaria suas experiências de voo depois de cada ciclo de voo. Considerando um 

sistema baseado em geografia, as atualizações no repositório seriam executadas. Tal sistema 

seria definido em termos dos valores da função-objetivo de cada indivíduo. 
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4.3. Algoritmos Uniobjetivo 

4.3.1. Honey Bee Mating Optimization (HBMO) 

O algoritmo Honey Bee Mating Optimization (HBMO) é baseado no 

comportamento social das abelhas, mais especificamente no ritual seguido por elas para o 

acasalamento. Uma das vantagens do HBMO sobre um AG é que, em geral, o AG usa um tipo 

específico de cruzamento e de mutação com probabilidade constante durante todo o processo 

de evolução, enquanto o HBMO emprega diferentes operadores com probabilidade adaptativa 

nos voos de acasalamento (Haddad; Afshar; Mariño. 2008). 

4.3.1.1. O Comportamento na Colmeia e o HBMO 

As abelhas são conhecidas a mais de 40 mil anos. Elas vivem em colônia dentro 

de colmeias extremamente organizadas, que abrigam cerca de 60 mil indivíduos e onde cada 

indivíduo tem uma função. A abelha rainha é a única abelha fêmea com os órgãos sexuais 

plenamente desenvolvidos e sua única função é a postura de ovos. 

Um alimento rico em proteínas nutre a abelha rainha desde o nascimento. Durante 

sua vida de aproximadamente cinco anos, ela copula com diversos zangões. Os zangões 

nascem de ovos não fecundados e têm a função de transferir seu material genético para a 

espermateca da abelha rainha. Sua vida termina quase logo depois de cumprir sua função de 

reprodução uma única vez. 

A função das abelhas operárias depende de sua idade e consiste em limpar a 

colmeia, cuidar das larvas, produzir cera, construir favos, armazenar alimentos e proteger a 

colmeia. A vida das operárias é bastante curta se comparado a vida da abelha rainha: entre um 

e quatro meses. 

As abelhas apresentam-se em três categorias, a saber: sociais, que vivem em 

enxames e são a minoria entre as espécies; solitárias, que fazem seus ninhos a partir de células 

onde depositam pólen e néctar, pondo aí seus ovos e fechando a célula, que é então 

abandonada; e parasitas, que roubam o ninho de outras abelhas para pôr seus ovos. 

 

O movimento feito pelas abelhas em seu voo é usado para estabelecer a 

comunicação entre elas. Um destes voos é o de acasalamento, no qual a abelha rainha voa 
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juntamente com os zangões e então é feita a transferência do material genético do zangão para 

a espermateca da abelha rainha. 

O voo-de-acasalamento começa com algo como uma dança feita pela abelha 

rainha. Esta atrai os zangões para longe do ninho e copula com eles no ar. A espermateca vai 

então acumular esperma que vai compor o banco genético da colônia. Os ovos fecundados 

postos pela abelha rainha são produto de misturas aleatórias feitas na espermateca (Afshara, 

2006 apud R. E. Page, The evolution of multiple mating behavior by honey bee queens (Apis 

mellifera L.), J. Genetic. 96 (1980), pp. 263-273). 

Um grande número de zangões segue a rainha durante o voo de acasalamento. A 

cópula de cada zangão é única, enquanto que a rainha copula diversas vezes e a cada 

acasalamento ocorre a eventual morte do zangão. 

Pode-se considerar o voo-de-acasalamento como um conjunto de transições no 

estado do tempo quando a rainha se move entre os diferentes estados com certa velocidade e 

copula com o zangão encontrado em cada estado probabilisticamente (Afshara et al., 2006). A 

abelha rainha parte do ninho com energia suficiente para o acasalamento e retorna após o seu 

voo, com essa energia reduzida. Neste momento sua espermateca vai apresentar um nível 

entre cheia e vazia, dependendo do que ocorreu durante o voo-de-acasalamento. 

4.1.1.2. O Funcionamento do Algoritmo 

Baseado no processo natural supra descrito, o HBMO inicia aleatoriamente a 

primeira população, distribuída uniformemente pelo espaço de busca. A aptidão (fitness) de 

cada indivíduo é dada pelo valor de retorno da função-objetivo aplicada na solução tentada. 

Calculada a aptidão do indivíduo, esta lhe é associada para futuras comparações entre os 

indivíduos. A Figura 4.13 ilustra a inicialização. 
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FIGURA 4. 13 – População Inicial do HBMO (aleatória) 

A melhor solução é escolhida de acordo com a aptidão e denominada a abelha-

rainha (Q), enquanto que as soluções vencidas são descartadas. É iniciado então o processo 

iterativo do algoritmo, no qual são geradas aleatoriamente soluções denominadas de zangões 

(D) que apresentam um grau crescente de dependência da abelha-rainha (Barros, 2007). O 

grau de dependência varia na escala de 0,00 até 1,00. A equação 4.8 mostra D como função 

linear e crescente cujas variáveis são o genótipo de Q e de outra solução aleatória d, e o 

número da interação corrente i, enquanto que o número n de iterações é constante. 
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Outra forma possível para expressar a dependência de D em relação a Q é a 

função quadrática e crescente disposta na equação 4.9. 
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As equações 4.8 e 4.9 são exemplos do que se chama auto-adaptação, que consiste 

em um parâmetro de controle de convergência em função do número de iterações. Quanto 

maior o número de iterações, maior será a dependência dos zangões (D) em relação a abelha-

rainha(Q). A diversidade do algoritmo é mantida pelo fator mínimo de aleatoriedade do 

zangão (Barros, 2007). 
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Durante o voo de acasalamento a abelha-rainha cruza com determinado zangão 

seguindo a função de probabilidade dada pela equação 4.10. 

)(

)(

),( tS

f

eDQP
∆

−
=  (4.10) 

P(Q,D) é então a probabilidade de o esperma do zangão D ser adicionado à 

espermateca da abelha-rainha Q (Haddad; Afshar; Mariño, 2006); ∆(f) é a diferença em valor 

absoluto entre a adaptabilidade (valor de adaptação ou fitness) do zangão e o da rainha, isto é, 

|f(D) – f(Q)|; S(t) dá a velocidade da rainha no tempo t. Aparentemente esta função age como 

uma função de arrefecimento (annealing), onde a probabilidade de cópula é alta quando ou a 

rainha ainda está no começo do seu voo-de-acasalamento (quando sua velocidade é mais alta), 

ou a adaptabilidade do zangão é tão boa quanto a da rainha (Haddad; Afshar; Mariño, 2006). 

A velocidade S(t) e a energia E(t) da rainha sofrem uma redução a cada transição 

no espaço. Esta redução é determinada pelas equações 4.11 e 4.12. 

)()1( tStS ×=+ α  (4.11) 

γ−=+ )()1( tEtE  (4.12) 

α é um fator pertencente ao intervalo fechado [0,1] e γ é a quantidade de energia 

reduzida a cada transição (Haddad; Afshar; Mariño, 2006). Desde que α = 0 e α = 1 implicaria 

em uma velocidade S(t) constante, pode-se admitir que α pertence ao intervalo aberto (0,1).  
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O algoritmo HBMO apresenta então as seguintes etapas: 

1. Geração da população inicial e a escolha da rainha (melhor solução). 

2. Voo-de-acasalamento no qual a rainha escolhe probabilisticamente os zangões que irão 

fornecer material para sua espermateca e, em seguida, o zangão que será selecionado para 

a procriação. 

3. A criação de novos indivíduos a partir do cruzamento do genótipo da rainha com o 

genótipo do zangão selecionado. 

4. A pesquisa local sobre os descendentes (soluções tentadas) é feita pelas operárias 

(heurísticas). 

5. A etapa adaptativa para as operárias se baseia em quanto de melhora se obteve sobre os 

descendentes. 

6. Eleição de uma nova rainha: substitui-se a abelha-rainha por um descendente melhor 

adaptado, isto é, com um fitness superior. 

Pode-se concluir que o voo-de-acasalamento é o passo mais importante do 

HBMO, uma vez que durante este voo a abelha receberá as informações genéticas dos 

zangões para posterior reprodução. As novas soluções serão originadas deste passo. O Quadro 

4.1 sintetiza as características gerais do HBMO descrito por Haddad; Afshar; Mariño (2006). 

Característica Tipo 

Domínio do Espaço 
de Busca 

Numérico 

População Inicial Aleatória 

Seleção Ranking 

Representação Vetores Reais 

Crossover Aritmético 

Mutação Gaussiana Uniforme 

QUADRO 4. 1 – Características do HBMO 

O elitismo presente no HBMO ocorre na seleção da abelha-rainha (a melhor 

solução gerada) e na seleção do zangão para cruzamento (indivíduos com maior fitness). 
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Apesar de a seleção ocorrer via ranking, A pressão de seleção é fortemente influenciada pelo 

número de iterações do algoritmo, conforme visto nas equações 4.8 e 4.9. Note que a 

população inicial é gerada de forma aleatória (abordagem geracional ou estocástica), enquanto 

que as gerações seguintes irão sofrer uma forte influência de uma função de probabilidade 

(abordagem determinística). Os passos do HBMO são sumarizados na Figura 4.14. Como 

pode ser visto nessa Figura, depois da inicialização, segue-se a definição dos parâmetros do 

algoritmo (tamanho da população, por exemplo) e dos parâmetros do modelo. A etapa 

seguinte é a geração aleatória de um conjunto de soluções, que serão ordenadas e 

selecionadas. A etapa da arrefecimento simulado irá selecionar o conjunto de soluções a 

comporem um reservatório de informações intercambiáveis entre as atuais soluções e as 

selecionadas e corresponde no processo natural ao voo-de-acasalamento. O crossover ocorre 

logo em seguida e resulta em novas soluções. O conjunto recém-criado é aperfeiçoado por 

meio de funções heurísticas e operadores de mutação de acordo com os seus valores de 

fitness. Os valores de fitness das funções heurísticas são então atualizados para a próxima 

iteração. Faz-se uma comparação entre a solução anterior e a nova solução afim de que esta 

substitua aquela, caso seja considerada melhor, o que corresponde ao que seria a escolha de 

uma nova rainha no processo natural (uma abelha rainha pode sobreviver a diversas gerações 

em uma colmeia). O critério de parada é testado: se for satisfeito, o algoritmo para; caso 

contrário, retorna-se ao passo da hibridação e repete-se todo o processo a partir dele. 
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Representação Algorítmica Processo natural de acasalamento 
 

 
 

FIGURA 4. 14 – Fluxograma computacional do HBMO, adaptado de Haddad; Afshar; Mariño  (2006) 
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3.4. Particle Swarm Optimization (PSO) 

A inspiração do PSO (Kennedy & Eberhart, 1995) vem dos movimentos 

coordenados de grupos de animais como, por exemplo, cardumes de peixes e bandos de 

pássaros. O PSO procura reproduzir as relações de cooperação entre os indivíduos dentro de 

um grupo (Niu; Zhu; He, 2006). 

Nesse algoritmo, as soluções potenciais são chamadas partículas e voam em um 

espaço de busca D dimensional com uma velocidade que é dinamicamente ajustada de acordo 

com a sua própria experiência e a de seus vizinhos. Representa-se a i-ésima partícula como 

um vetor xi = (xi1, xi2, ..., xiD), com xiD ∈ [ld, ud], d ∈ [l, D], ld, a cota superior e ud a cota 

inferior para a d-ésima dimensão. A velocidade máxima de uma partícula i é fixada em vmax e 

sua velocidade é representada pelo vetor D-dimensional vi = (vi1, vi2, ..., viD). A posição Pi = 

(Pi1, Pi2, ..., PiD), chamada de pbest, registra a melhor posição anterior da i-ésima partícula. A 

melhor posição entre todas as partículas de uma população é chamada de gbest e representada 

por Pg. A equação 4.13 e 4.14 atualizam a velocidade e a posição, respectivamente, da 

partícula i na iteração t. 

))(())(()()1( 2211 txPcRtxPcRtvwtv igiiii −+−+×=+  (4.13) 

ididid vxx += , (4.14) 

sendo w o peso de inércia; c1 e c2 acelerações constantes; e R1, R2 são vetores aleatórios com 

componentes uniformemente distribuídos no intervalo fechado [1,0]. 
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Os passos do algoritmo PSO original são listados a seguir (Poli; Kennedy; Blackwell, 2007): 

1. Inicialize uma matriz de partículas com posições aleatórias em um espaço de busca D-

dimensional; 

2. Faça enquanto uma condição de parada não for encontrada: 

a. Para cada partícula, avalie o fitness de acordo com a função de avaliação nas D 

variáveis; 

b. Compare as partículas pelo valor fitness com seu pbesti. Se o valor atual for 

melhor que pbesti, então ponha em pbesti o valor atual e a posição pi igual a 

posição atual no espaço D-dimensional; 

c. Identifique a partícula na vizinhança com o melhor sucesso até o momento, e 

associar seu índice à variável g. 

d. Mude a velocidade e a posição da partícula de acordo com a seguinte equação: 

.

)(),0()(),0( 21

→→→

→→→→→→→→
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iii

igiiii

vxx

xpUxpUvv φφ  
(4.15) 

(4.16) 

Nas equações 4.15 e 4.16: 

 ),0( iU φ
→

 representa um vetor de números aleatórios uniformemente 

distribuídos no intervalo fechado [ iφ,0 ] o qual é gerado aleatoriamente a cada 

iteração e para cada partícula. 

 ⊗ é a multiplicação por componente. 

 Cada componente de iv
→

 é mantido no intervalo [ minmax, VV +− ] 

O Quadro 4.2 mostra os parâmetros utilizados pelo PSO e a sugestão para seus 

valores. 
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Parâmetro Valores Usuais 

Tamanho da População 20 – 50 

φ1 e φ2 coeficientes de aceleração – determinam a magnitude das forças aleatórias na direção 

do melhor iP
r

 individual e o melhor gp
r

 da vizinhança 

φ1 + φ2 = 4,0 ou 

φi ∈ [0, 2] 

[-Vmin,+Vmax] * 

ω - peso de inércia 0 – 1,5 

* escolha cautelosa do usuário 
QUADRO 4. 2– Parâmetros do PSO 

4.5. Abordagem Multipopulação 

Os algoritmos evolucionários são capazes de achar soluções aproximadas 

satisfatórias em um tempo computacional aceitável. Contudo, sua aplicação a problemas de 

grande complexidade e porte resulta em um consumo de tempo computacional considerado 

excessivo para se chegar a uma solução que possa ser considerada satisfatória (Lima, 2005). 

Introduzindo o conceito de migração entre os indivíduos de distintas populações, as 

abordagens multipopulação podem atenuar estes efeitos (Niu; Zhu; He, 2006; Liu et al., 

2006). 

As abordagens multipopulação dos algoritmos evolucionários introduzem o 

conceito de migração entre as populações geradas no algoritmo. A passagem de um individuo 

de uma população para outra contribui para a diversidade da população e assim, aumentam as 

chances de se encontrar uma solução satisfatória em um tempo computacional 

consideravelmente inferior ao tempo levado por uma abordagem unipopulação. 

Na natureza a migração dos indivíduos geralmente ocorre de um biótipo para 

outro por diversos motivos como busca de alimentos, temperatura melhor para a espécie, 

perseguição de predadores etc. Eventualmente, nesta migração, pode ocorrer o cruzamento 

entre bandos de diferentes formações, melhorando, do ponto de vista adaptativo, determinada 

espécie. O cruzamento entre bandos diferentes pode contribuir fortemente para o que se 

chama diversidade genética da espécie. 

Os algoritmos baseados em multipopulação inicializam um número predefinido de 

populações, às vezes chamadas de subpopulações, as quais irão explorar o espaço de busca 

independentemente ou não. Cada população pode evoluir independentemente ou co-evoluir 

com as demais populações, o que em geral é feito considerando-se as populações vizinhas.  

Em uma abordagem unipopulação, apenas o melhor indivíduo (elitismo) ou os k-melhores 
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indivíduos (k-elitismo) são preservados para uma comparação com indivíduo(s) da população 

gerada na iteração seguinte, eliminando-se os demais indivíduos da população. Essa 

característica é essencial para a convergência do algoritmo, no entanto, prejudica a 

diversidade genética da população.  

Para preservar a diversidade genética nos AE são aplicadas três diferentes técnicas 

( Olague & Puente, 2006): a) modificação heurística dos operadores genéticos a fim de 

promover a diversidade; b) função-aptidão de penalização; e c) incorporação de uma estrutura 

algorítmica de nível mais alto para gerar e gerenciar subpopulações. Em uma abordagem 

multipopulação, a diversidade é favorecida pela geração das populações que irão, 

posteriormente, intercambiar informações entre os indivíduos dessas populações.  

Um exemplo de um algoritmo multipopulação é mostrado na Figura 4.15. Nessa 

Figura, N conjuntos de soluções, com n soluções cada, são inicializados simultaneamente. A 

etapa seguinte consiste na seleção, em cada conjunto de soluções Pi, das k melhores soluções, 

sendo esse k um número menor do que a metade do número de soluções de cada conjunto. As 

k piores soluções do conjunto Pi-1, são trocados pelas k melhores soluções de Pi, onde i 

simplesmente rotula a população e não faz referência ao número de iterações. O último 

conjunto recebe as k melhores soluções do primeiro conjunto.  

O passo do crossover é executado em cada conjunto, o que irá gerar novos N 

conjuntos de soluções. A etapa seguinte consiste na comparação da melhor solução do novo 

conjunto de soluções com a melhor solução do conjunto que o precedeu. Caso o novo 

conjunto tenha seu melhor representante inferior ao melhor do conjunto precedente, um novo 

cruzamento é efetuado em cada um de seus elementos, substituindo suas atuais soluções, e 

efetua-se uma nova comparação. Caso o melhor representante do novo conjunto seja superior 

ao melhor do precedente, este será substituído por aquele e procede-se então o teste do critério 

de parada.  

Se o critério de parada não for encontrado, o algoritmo se repetirá a partir da etapa 

de seleção das k melhores soluções de cada conjunto de soluções. O critério de parada pode 

ser o número de avaliações permitido para uma função de avaliação, por exemplo. 
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FIGURA 4. 15 – Esquema para um algoritmo multipopulação 
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Passar-se-á doravante a descrever os algoritmos PSO, HBMO e MIIGA-NPGA 

nas suas versões multipopulação. 

4.5.1. Multi-population Cooperative Particle Swarm Optimizer (MCPSO) 

O MCPSO sugerido por (Niu; Zhu; He, 2006) divide as populações inicializadas 

em dois grupos: Mestre, que se encarrega da explotação local; e vários grupos escravos, que 

se encarregam da exploração global. Há uma relação simbiótica entre o grupo mestre e os 

grupos escravos, a qual pode manter um balanço entre a exploração e a explotação. Este 

balanço é essencial para que o algoritmo cumpra sua tarefa de otimização. A comunicação 

entre os grupos é usada para atribuir avaliações de aptidão e manter a sincronização do 

algoritmo. O modelo de comunicação entre os grupos é mostrado na Figura 4.16. 

 
FIGURA 4. 16 – Modelo Mestre-Escravo (Niu; Zhu; He, 2006) 

O grupo escravo se constitui das populações independentes e cada uma delas 

executa um PSO original ou uma de suas variações. Após a execução do PSO, cada população 

envia a sua melhor solução local para o grupo mestre, que seleciona o melhor de todas as 

recebidas e evolui de acordo com as equações 4.17 e 4.18. 
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designando M o grupo Mestre e S, o grupo escravo; M
gp  e S

gp  a melhor partícula anterior 

entre todas as partículas dos grupos Mestre e Escravo, nesta ordem; R3, um valor aleatório 

entre 0 e 1; c3 a aceleração constante; os símbolos w, R1, R2, c1, c2 continuam representando 
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os mesmos parâmetros que no PSO. Em um problema de minimização, o fator de migração φ 

é dado pela equação 4.19. 
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GbestM, GbestS são os valores de aptidão determinados por M
gp  e S

gp , nesta ordem. Segue-se 

a Figura 4.17 com o pseudocódigo do MCPSO. 

Início 

   Inicialize todas as populações 

   Avalie a aptidão de cada partícula 

Repita 

   Faça em paralelo 

      Nó I, 1 ≤ i ≤ K /* K é o número de grupos escravos*/ 

   Fim do Faça em paralelo 

   Espere o fim de todos os processos 

   Selecione o indivíduo mais apto globalmente dentre todas as partículas 

  Evolua o grupo Mestre /*com as equações 3.10 e 3.11*/ 

Até encontrar uma condição de terminação 

Fim 

FIGURA 4. 17 – Pseudocódigo do algoritmo MCPSO (Niu; Zhu; He, 2006) 

4.5.2. Multiple Hive Honey-Bee Mating Optimization (MHBMO) 

As abordagens unipopulação têm usado mais comumente a técnica de função de 

penalização para manter a diversidade da população. Em vez disso, na versão MHBMO será 

inicializado um número fixo K de colmeias. Cada colmeia terá sua própria rainha. As 

colmeias irão realizar o HBMO independentemente na primeira fase. Na segunda fase do 

algoritmo, os z melhores zangões de uma colmeia, substituirão os z piores zangões de outra 

colmeia vizinha. O número z pode ser definido entre um e a metade do número de zangões em 

cada colmeia. Note que o subscrito i, como índice das colmeias H, não faz referência ao 

número de iterações do algoritmo, uma vez que todas as populações são inicializadas 

simultaneamente. Os zangões trocados entre as colmeias participarão do voo-de-acasalamento 

com, obviamente, a rainha da respectiva colmeia a qual passar a pertencer, colaborando para a 

manutenção da diversidade genética no algoritmo. No final do algoritmo, a melhor rainha de 



86   

todas as colmeias será escolhida como solução ótima do problema de otimização. O 

pseudocódigo para o MHBMO está na Figura 4.18. 

Início 

   Inicialize as K colmeias (H) 

   Selecione a Rainha (Q) em cada colmeia 

   Selecione probabilisticamente k zangões (D) 

Enquanto Condição de Parada não encontrada Faça 

   Faça 1 ≤ i ≤ K 

      Substitua os z < k piores D da colmeia Hi+1 pelos z melhores D de Hi 

      Substitua os z < k piores D de H1 pelos z melhores D de Hn 

   Fim do Faça  

   Efetue o cruzamento de Q com D em cada conjunto 

   Gere novos conjuntos e selecione Q em cada Hi 

   Selecione a rainha mais apta dentre todas as rainhas 

Fim 

FIGURA 4. 18 – Pseudocódigo do algoritmo MHBMO 
 

4.5.3. Multi-scale Island Injection Niched Pareto Genetic Algorithm (MINPGA) 

Como um algoritmo híbrido, o MINPGA considera um número predefinido de 

ilhas de injeção de NPGA. Isto é, cada ilha irá executar um NPGA independentemente e ao 

final de cada execução, os k piores indivíduos da ilha i serão substituídos pelos k/2 melhores 

indivíduos da ilha i-1 e os k/2 melhores da ilha i+1, seguindo uma topologia em círculo. O 

NPGA é um algoritmo essencialmente multiobjetivo e o MIIGA, essencialmente 

multipopulação. O MINPGA herda do NPGA o conceito de nicho de Pareto, o qual é 

utilizado para resolver possíveis empates entre soluções candidatas a formar a frente de 

Pareto.  

Resumidamente, podem-se observar os seguintes passos no MINPGA: a 

inicialização aleatória de cada população individualmente e com o mesmo número de 

indivíduos, cada; a ordenação de Pareto aplicada a cada população, com base em uma 

avaliação da função objetivo; o nicho de Pareto sendo aplicado no caso de não haver clareza 

de vencedor no torneio realizado; o crossover e a mutação executados sobre a população, 

apenas quando a nova população estiver completa; e por fim uma comparação entre as 

melhores soluções de cada uma das populações finais. A solução escolhida será a melhor 

solução dentre todas as populações. A Figura 4.19 mostra o algoritmo MINPGA, que deve 
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finalizar quando encontrar um critério de parada. O critério de parada tanto pode ser o número 

de iterações máxima estabelecido quanto a diferença mínima entre as soluções atuais e as 

anteriores, por exemplo. 

 Início 
     Inicialize as populações (P) das K ilhas (I) 
Enquanto Condição de Parada não Encontrada Faça 
     Faça a ordenação de Pareto em cada P; 
     Faça um torneio para selecionar k indivíduos 
          Se houver vencedor claro 
               coloque-o na nova população P’ 
         Se não 
              coloque em P’ o que tiver menos indivíduos dentro do raio de nicho 
     Se a nova população P’ de uma ilha não for preenchida  
          gere aleatoriamente os indivíduos que faltam; 
     Faça sobre a nova população: 
          Execute o crossover; 
          Execute a mutação; 
     Para 1 ≤ i ≤ K Faça 
          Substitua as n piores soluções de Pi+1 pelos n melhores de Pi 
          Escolha a melhor solução dentre todas as I 
Fim 
FIGURA 4. 19 – Algoritmo MINPGA 

4.6. Funções de Aproximação ou de Ajuste 

As funções de ajuste ou de aproximação são utilizadas para, a partir de pontos 

conhecidos, extrapolarem-se valores de uma função que, a priori, não se conhece. Os valores 

desconhecidos são interpolados por métodos como, e.g., mínimos quadrados. A função de 

aproximação deve atender as restrições da função original e, principalmente, coincidir nos 

pontos conhecidos ou, pelo menos, apresentar valores com erro menor ou igual a um limite 

estabelecido pelo usuário. 

A finalidade da utilização de funções de aproximação é justamente evitar o uso de 

funções de complexidade superior, ou ainda, obter valores de uma função cuja regra de 

formação é completamente desconhecida. 

O problema de remediação sobre o sítio hipotético previsto no capitulo 6, tem, 

como uma das funções-objetivo, a massa restante relativa, da qual os valores são conhecidos a 

partir de execuções do modelo de fluxo e de transporte. Essa função tem 200 pontos 

conhecidos (inclusive as vazões mínima e máxima permitidas), a partir dos quais, obtém-se 

uma função de aproximação, que estima os valores intermediários. A função de aproximação 

é, então, utilizada dentro dos AEs como função-objetivo, evitando-se assim, sucessivas 

chamadas aos modeladores de fluxo e de transporte. 
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5 – VALIDAÇÃO DOS ALGORITMOS POR MEIO DE FUNÇÕES DE  TESTE 

As funções de teste foram empregadas com o objetivo de avaliar o desempenho 

dos algoritmos estudados em suas versões multipopulação. Essas funções levam um vetor no 

2ℜ  a um número real e o objetivo de cada algoritmo é encontrar o valor mínimo retornado 

por elas. Esse valor mínimo, no rigor matemático, pode não ser o mínimo global, mas sim 

uma boa aproximação desse valor. Os rótulo ƒi, com i = 1, 2, ..., 5, foi estabelecido para 

identificar tais funções ao longo do texto. O Quadro 5.1 descreve as funções de teste. 

Função de Teste Comentário 
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Mínimo global no ponto (4, 

4) com valor de -19,97. 

QUADRO 5.1– Funções de teste ƒ1, ƒ2, ƒ3, ƒ4 e ƒ5. 

Os gráficos estendidos das funções de teste são apresentados nas figuras de 5.1 até 

5.5. 

(1.01,-0.01,-0.01)

(-0.01,1.01,1.01)

 
FIGURA 5. 1 – Gráfico da Função ƒ1 
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(1.01,1.01,0.70)

(-0.01,-0.01,1.00)

 
FIGURA 5. 2 – Gráfico da Função ƒ2 

 
 
 
 

 
FIGURA 5. 3 – Gráfico da Função ƒ3 
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(-0.01,-0.01,2.65)

(1.01,1.01,8.77)

 
FIGURA 5. 4 – Gráfico da Função ƒ4 
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FIGURA 5. 5 – Gráfico da Função ƒ5 
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5.1. Desempenho dos Algoritmos 

Os algoritmos MCPSO, MHBMO e MINPGA não encontraram maiores 

dificuldades na solução do problema de minimização das funções de teste. Salvo, no caso do 

MCPSO, uma convergência para um mínimo local da função ƒ4, todos os algoritmos 

resolveram o problema em um tempo satisfatório, i.e., o tempo de execução de uma tarefa o 

qual não a torna inviável para determinado usuário. Essa convergência do MCPSO pode ter 

como causa o seguinte: ausência de uma técnica de controle do parâmetro α na mutação 

gaussiana, e/ou pressão de seleção muito alta. 

Os parâmetros dos algoritmos foram divididos em gerais e específicos. Os gerais 

são comuns a todos os algoritmos: número de soluções iniciais, número de iterações e número 

de populações. Os específicos são peculiares a cada algoritmo como, por exemplo: a 

velocidade máxima no caso do MCPSO, quando da execução do PSO isoladamente por cada 

população; e os parâmetros que modificam a energia da rainha no MHBMO. 

Três populações foram inicializadas e permutaram soluções entre si, no MINPGA 

e no MHBMO; o número de populações escravas no MCPSO foi também três, mas há uma 

população mestre, o que totaliza quatro populações inicializadas. O número de soluções 

iniciais foi de 80 (oitenta) para cada população, ainda que, em alguns casos, um número bem 

menor de indivíduos em cada população teria resolvido o problema. 

Os algoritmos MINPGA e MHBMO apresentaram uma melhora de desempenho 

quando cada população foi inicializada em um subespaço diferente dentro do espaço de busca. 

O MCPSO não se mostrou sensível a esta divisão do espaço de busca devido a suas 

características de inicialização da população. Dado que o espaço de busca é da seguinte 

forma: [xmin, ymin]×[xmax, ymax], isto é, um retângulo no 2ℜ , o domínio da respectiva função, 

as populações foram inicializadas dentro das regiões 1, 2 e 3 algebricamente descritas abaixo. 

1: [xmin, ymin + 
3

2
(ymax – ymin)]×[ xmax, ymax] 

2: [xmin, ymin]×[xmin + 
3

2
(xmax – xmin), ymin + 

3

2
(ymax – ymin) ] 

3: [xmin + 
3

2
(xmax – xmin), ymin]×[xmax, ymin + 

3

2
(ymax – ymin) ] 
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A Figura 5.6 esboça as regiões 1, 2 e 3 do domínio da função de teste ƒ5, 

destacados no plano cartesiano. Note-se que não há equivalência entre as áreas das regiões e 

que, apesar de ser conhecido que o mínimo se encontra na região 2, não foi isso que motivou 

a escolha de uma área maior para esta região. 

 

 

O crossover aritmético foi efetuado pelos três algoritmos, enquanto a mutação foi 

gaussiana no MCPSO e no MHBMO; a mutação efetuada pelo MINPGA atua sobre as 

coordenadas da solução candidata, modificando-a para um valor aleatório que representa de 

10% a 125% do valor original de cada coordenada. A inicialização das populações foi 

aleatória especialista, do ponto-de-vista multipopulacional, uma vez que o domínio foi 

dividido em regiões onde cada população foi inicializada; e aleatória, do ponto-de-vista de 

cada população individualmente. O elitismo está presente nos três algoritmos estudados, 

sendo que a seleção determinística fica bem clara no MHBMO e no MCPSO, e menos 

evidente no MINPGA. O torneio também é utilizado por todos esses algoritmos, sendo uma 

peculiaridade do algoritmo híbrido MINPGA o conceito de nicho de pareto, herdado da 

versão multiobjetivo NPGA, com a diferença que aqui foi utilizado um raio em função da 

distância entre as soluções conflitantes, em vez de raio fixo como o adotado por Erickson; 

Mayer; Horn (2002). O motivo para isso é que o raio fixo pode acarretar em situações como, 

por exemplo, a inclusão das próprias soluções conflitantes no raio de nicho uma da outra, ou o 

compartilhamento de soluções pelos dois raios de nicho. Essas situações foram ilustradas nas 

Figuras 5.7 (a) na qual a solução representada pelo quadrado fechado inclui a solução 

representada pelo quadrado aberto e vice-versa; e 5.7 (b), em que se pode observar que as 

soluções conflitantes compartilham uma solução dentro do raio de nicho. O raio dado em 

função da distância entre as soluções pode diminuir as chances de ocorrência de situações de 

impasse desse tipo. 

x 

y 

2 

1 

3 

FIGURA 5. 6 – Domínio da função de teste ƒ5 dividido em três regiões 
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FIGURA 5. 7 –  Possíveis impasses usando raio fixo para o nicho: (a) o raio de cada solução inclui a outra de 
mesmo ranking; (b) o raio de cada uma das soluções conflitantes engloba a mesma solução 

A mutação do MINPGA é ilustrada no esquema (5.1), onde 1r  é um número 

variando entre 0,1 e 1,25. 

( ) ( )nnn xrxrxrxxx ⋅⋅⋅→ ,,,,,, 2121121 KK  (5.1) 

É importante observar que, para utilizar os algoritmos acima em problemas 

multiobjetivos, é necessário incluir a ordenação de Pareto na função de ordenação e, no caso 

do MINPGA, a função que calcula o nicho de Pareto (no caso uniobjetivo não faz sentido 

adotar o nicho de Pareto). Dessa forma, cada população executa uma versão multiobjetivo 

dentro da sua respectiva região do domínio de busca. 

5.1.1. MCPSO 

O MCPSO mostrou-se eficiente na procura por mínimos em quatro das cinco 

funções de teste, tendo convergido para um mínimo local no caso da função ƒ4. Os parâmetros 

específicos do MCPSO aplicado nas funções de teste estão resumidos no Quadro 5.2. esses 

parâmetros foram adotados com base nos valores sugeridos na literatura, com pequenas ou 

nenhuma adaptação. O número de grupos Mestre e Escravo são 1 e 3, respectivamente; os 

coeficientes de confiança no grupo e de autoconfiança tiveram seus valores fixados em 1.9 e 

2.1, nesta ordem. O coeficiente de autoconfiança funciona como peso para a diferença entre a 

posição atual da partícula e sua melhor posição anterior; o coeficiente de confiança no grupo 

atua como peso para a diferença entre a posição atual da partícula e a melhor posição em sua 

vizinhança. A soma desses dois coeficientes tem sido habitualmente estabelecida como 2. À 

constante de aceleração foi atribuído o valor 0,8; enquanto o fator de inércia teve seu valor 
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constante igual a 0.7. Fator de inércia com valores altos favorece a busca global, enquanto 

valores baixos de fator de inércia favorecem a pesquisa local. Os valores usuais encontrados 

na literatura sugerem que este valor deve estar entre 0.7 e 1.4. 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Constante de aceleração 0.8 Coeficiente de confiança 

no grupo 

1.9 

Fator de inércia 0.7 Velocidade máxima ( 0,1, ..., 0,1 ) 

Coeficiente de 

autoconfiança 

2.1 Número de Grupos-

Mestre / Escravos 

1 / 3 

QUADRO 5. 2 – Parâmetros específicos do MCPSO 

A divisão do espaço de busca anunciada no início da seção 5.1 não foi usada para 

a geração do gráfico mostrado na Figura 5.8, com a convergência do MCPSO ao minimizar a 

função ƒ5. Tanto o grupo Mestre quanto os três grupos Escravos têm suas primeiras soluções 

relativamente distantes do mínimo global -19,96. 
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FIGURA 5. 8 – Convergência dos grupos Mestre e Escravos do MCPSO minimizando ƒ5 
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5.1.2. MHBMO 

O uso de três colmeias foi adotado para o MHBMO e a permuta de zangões entre 

as colmeias se deu da seguinte forma: o melhor zangão da colmeia i substitui o segundo 

melhor zangão da colmeia i-1; o melhor zangão da colmeia i+1 substitui o segundo melhor da 

colmeia i; e o melhor da colmeia i-1 substitui o segundo da colmeia i+1. No entanto, a troca 

de zangões entre as colmeias somente é efetuada após a formação da espermateca, o que 

garante a utilização da informação genética dos dois melhores zangões na formação da nova 

colmeia. Os fatores α e γ para, respectivamente, diminuir a velocidade do voo da rainha e a 

energia em cada transição, tiveram seus valores fixados em α = 0,95 e γ = 1, nesta ordem.  O 

Quadro 5.3 resume os parâmetros adotados no MHBMO. 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Número de Zangões 4 Número de Zangões na 

Espermateca 

2 

Coeficiente Redutor de 

Velocidade 

0.95 Probabilidade de 

Cruzamento do Zangão 

*  

Coeficiente Redutor de 

Energia 

1 Número de Rainhas por 

Colmeia 

1 

Número de voos-de-

acasalamento 

10 Número de abelhas por 

colmeia 

80 

* Determinado pela função de probabilidade definida pela equação 4.10 
QUADRO 5. 3 – Parâmetros específicos do MHBMO 
 

Com esses parâmetros, a convergência do MHMBO ao minimizar a função ƒ5 está 

na Figura 5.9. A colmeia 3 foi inicializada numa região contendo o mínimo global de ƒ5 e, por 

isso, sua primeira rainha fornece um valor muito próximo desse mínimo. A colmeia 1 mostra 

como primeira solução um valor relativamente distante do mínimo global, mas rapidamente 

converge para esse mínimo. A troca de zangões entre as colmeias fornece a informação 
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genética da rainha de uma colmeia para outra, uma vez que os zangões apresentam certo grau 

de dependência de suas rainhas. Embora na Figura 5.9 não fique evidente, os mínimos 

encontrados por cada colmeia, apesar de próximos, não são iguais: colmeia 1, -19.951; 

colmeia 2, -19,957; e colmeia 3, -19,965. 
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FIGURA 5. 9 – Convergência do MHBMO nas três colmeias minimizando ƒ5 

5.1.2. MINPGA 

O algoritmo híbrido MINPGA, obtido com base nos algoritmos Multiple Island 

Injection Genetic Algorithm e Niched Pareto Genetic Algorithm, em vez de preservar apenas 

o melhor elemento, somente troca uma solução existente por outra recém-criada, por via das 

operações de crossover e mutação, se esta solução for melhor que a outra; caso contrário a 

descarta. 

O crossover é feito entre cada solução e outra tomada aleatoriamente dentre as 

soluções disponíveis. Eventualmente uma solução pode efetuar um “selfcrossover”, o que 

acabaria sendo uma espécie de mutação. Como a mutação ocorre logo em seguida do 

crossover, teríamos, neste caso, duas mutações. 

A troca de soluções entre as ilhas ocorre circularmente, em sentido único e 

horário, conforme o esquema (5.2) a seguir: 

1321 IIII ←←←  (5.2) 
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Ii acima representa a ilha e a seta indica o sentido da troca. Diferente do 

MHBMO, a troca feita implica no recebimento do melhor indivíduo de uma ilha e na 

eliminação do seu pior elemento. Apesar disso, as soluções não sofrem reordenação imediata, 

o que provavelmente colocaria a solução recebida entre as primeiras posições. Logo, a 

importância dessa troca é simplesmente a de fornecer a informação genética da solução 

recebida durante o crossover executado na ilha receptora. 

O parâmetro peso da solução utilizado no crossover aritmético do MINPGA é 

escolhido como um número aleatório entre 0 e 1, definido inicialmente pela diferença entre 1  

e o inverso multiplicativo do valor absoluto da função objetivo aplicada à solução, se esse 

valor for diferente de zero. Se o valor da função for zero, o peso assume também o valor zero. 

A Figura 5.10 mostra a convergência do MINPGA nas Ilhas 1, 2 e 3 contendo dez 

soluções iniciais, cada, em dez gerações, minimizando a função ƒ3. Note que a Ilha 3 tinha o 

mínimo encontrado já na primeira geração quando, aparentemente, o algoritmo perde essa 

informação e recomeça de um ponto mais distante. No entanto a informação da melhor 

solução fica armazenada e somente é descartada se a nova solução for melhor. O “salto” no 

gráfico de dispersão da Ilha 3, que ocorre devido a permuta de indivíduos entre as ilhas, 

mostra apenas que a melhor solução conseguida pela terceira geração é inferior à primeira. 
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FIGURA 5. 10 – Convergência nas três ilhas ao minimizar ƒ3 
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A função ƒ2 foi minimizada nas mesmas condições de ƒ3, i.e. dez soluções em 

cada uma das três ilhas. A Figura 5.11 mostra a melhor solução de cada uma das ilhas a cada 

geração. No caso ilustrado no gráfico de dispersão da Figura 5.11, o menor valor retornado 

para a função de teste foi de 0,98564 na Ilha 1, enquanto nas outras duas ilhas o valor foi bem 

próximo desse. Quando o número de soluções iniciais foi de 80 (oitenta), o algoritmo 

encontrou para a função o valor aproximado 0,71 em ( 0,99, 0,01 ) nas três ilhas. Esse fato 

confirma que os algoritmos evolucionários, em geral, têm seu desempenho afetado pela 

pressão de seleção, discutida no Capítulo 3. 
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FIGURA 5. 11 – Convergência nas três ilhas ao minimizar ƒ2 

Como pode ser visto na Figura 5.11, o comportamento do algoritmo com a função 

ƒ2 é similar ao comportamento dele com a função ƒ3. Note que as três Ilhas partem de regiões 

distintas do domínio da função, convergindo rapidamente para um ponto de mínimo. 

As figuras 5.12 e 5.13 mostram a convergência do MINGA em dez gerações, ao 

minimizar as funções ƒ4 e ƒ5, respectivamente. O mínimo para a primeira função foi de 

aproximadamente 1.9; enquanto para a segunda, -19,6, aproximadamente. 
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FIGURA 5. 12 – Convergência nas três ilhas ao minimizar ƒ4 
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FIGURA 5. 13 – Convergência nas três ilhas ao minimizar ƒ5 
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5.2. MINPGA E MHBMO SOLUCIONANDO PROBLEMAS MULTIOBJ ETIVOS 

Para usar as funções de teste simulando dois objetivos para o algoritmo, foi 

adotada a convenção de ser o domínio comum às funções envolvidas aquele com maior 

restrição. No caso da função ƒ1, cujo domínio original é o conjunto dos reais, o domínio 

passou a ser sempre o da função com a qual foi combinada. O MCPSO utilizado na seção 

5.1.1 não possui uma versão multiobjetiva, motivo pelo qual não será utilizado nesta seção e 

nas que se seguem. 

Foram fixados os parâmetros para o MINPGA de acordo com as recomendações 

da literatura especializada, tanto no que se refere aos algoritmos multipopulação quanto às 

versões unipopulação dos algoritmos NPGA e MIIGA. Os parâmetros fixados são listados no 

Quadro 5.4, em que se pode ver o número de populações (3), o número de soluções 

inicializadas (80), as probabilidades de cruzamento (9%) e de mutação (0,1%), o tamanho do 

torneio (2) e o número de soluções trocadas entre as ilhas em cada geração (1); os tipos de 

cruzamento e de mutação são aritméticos e a inicialização é randômica. O raio de nicho é 

determinado pela distância entre as soluções conflitantes e o peso de cada solução é atribuído 

de acordo com a adaptabilidade (fitness) dessa solução. 

Número de Populações 3 Raio de nicho * 

Número de soluções iniciais 

por população 

80 Tamanho do torneio de 

seleção 

2 

Probabilidade de cruzamento 0.9 Probabilidade de 

mutação 

0.001 

Tipo de cruzamento e mutação aritmético Inicialização da 

população 

Aleatória 

Trocas entre as ilhas por 

geração 

1 Peso da solução via  

Aptidão 

* variando com a posição das soluções conflitantes 
QUADRO 5. 4 – Parâmetros utilizados pelo MINPGA na resolução de problemas biobjetivos 
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Por se tratar de um algoritmo híbrido, o MINPGA naturalmente herda de seus 

algoritmos base muitas de suas características. Por exemplo, a principal característica do 

NPGA, resolver situações de empate entre soluções via nicho de Pareto, está presente no 

MINPGA. Segundo esse conceito, se duas soluções são consideradas empatadas, procede-se o 

cálculo do número de soluções presentes dentro do raio de nicho de cada uma das soluções 

empatadas; a solução com menor número de soluções dentro do seu raio de nicho será 

considerada vencedora. A Figura 5.14 mostra a frente de Pareto obtida  

 
FIGURA 5. 14 – Frente de Pareto obtida com o MINPGA nas condições do Quado 5.4. 

Na frente encontrada ao minimizar as funções ƒ2 e ƒ1 simultaneamente pode-se 

observar um maior adensamento na direção do ponto (0, 1) e uma maior dispersão nas 

proximidades do ponto (1, 0,7). A amplitude da frente vai do ponto (0, 1) ao ponto (1, 0,7). 

Deve-se lembrar que o domínio da função ƒ2 é o retângulo contido no2ℜ  dado por [0, 0]×[1, 

1], o que implica que a amplitude obtida abrange todo o domínio dessa função. 

A minimização feita pelo MHBMO apresentou mais uniformidade, conforme 

pode ser visto na Figura 5.15. No entanto, a frente obtida é levemente menos densa que a vista 

na Figura 5.14, além de apresentar uma amplitude menor em torno de 0,05 unidades de 

medida no eixo FO 2. Os parâmetros utilizados para a tarefa de minimização de f2 e f1 foram 

listados no Quadro 5.3, isto é, os mesmos usados para os problemas uniobjetivo. A diferença 

está no uso do ordenamento de Pareto para o caso biobjetivo. 
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FIGURA 5. 15 – Frente de Pareto obtida pelo MHBMO com os parâmetros do Quadro 5.3 

As soluções obtidas pelo MINPGA com os parâmetros do Quadro 5.4 ao 

minimizar as funções ƒ1 e ƒ3 podem ser observadas na Figura 5.16. A frente de Pareto obtida 

apresenta forte adensamento na região acima do segmento de reta que liga (0, 0,75) e (0,04, 

0,75). Uma dispersão diametralmente oposta a esse adensamento, formada por soluções 

dominadas, ocorre logo à direita o ponto (0,04, 0,75) e acima do segmento de reta citado. A 

amplitude da frente de Pareto obtida neste problema biobjetivo é reduzida, os pontos estão 

mal distribuídos, com adensamentos e dispersões intercalados. A frente parece seguir uma 

reta. No problema anterior, a curva tinha a aparência de uma curva logarítmica, levemente 

côncava para baixo.  

 
FIGURA 5. 16 – Minimização das funções f1 e f3 nas condições do Quadro 5.4 
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O mesmo problema foi proposto ao MHBMO e o resultado pode ser visto na 

Figura 5.17. A função f3 é periódica. O domínio de busca é o domínio dessa função, isto é, x1 

e x2 entre 0 e 1 e o ponto de mínimo é obtido no interior desse domínio. Essas duas 

características juntas contribuem para o desempenho inferior do MHBMO, uma vez que suas 

buscas se dão predominantemente nas fronteiras do domínio de busca. 

 
FIGURA 5. 17 – Minimização pelo MHBMO das função f1 e f3 

A função f4 sendo minimizada juntamente com a função f1 forneceu uma frente de 

Pareto com adensamentos nos extremos, com considerável uniformidade nos mesmos, e 

dispersão de soluções entre esses extremos. A amplitude da frente no eixo FO 4 vai de 5 até 

19 e no eixo FO 1, de 0,1 até 1,0. 

 
FIGURA 5. 18 – f1 e f4 minimizadas pelo MINPGA com parâmetro do Quadro 5.4 
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A mesma tarefa de minimização foi efetuada pelo MHBMO e resultou no gráfico 

da Figura 5.19. A função f4 é uma exponencial dupla  com mínimo em pontos próximos a 

região de fronteira do domínio de busca. O MHBMO tende a encontrar melhores resultados 

nessa situação.  

 
FIGURA 5. 19 – Frente de Pareto obtida pelo MHBMO na minimização de f1xf2 

Ao minimizar as funções f2 e f3 o MINPGA teve suas soluções convergindo para 

uma reta paralela à reta FO 2 = 1. As funções têm o mesmo domínio e, isoladamente, 

verificou-se uma rápida convergência do algoritmo para o mínimo de ambas as funções. O 

gráfico gerado como resultado da minimização dessas duas funções é mostrado pela Figura 

5.20. 

 
FIGURA 5. 20 – Minimização das funções f2 e f3 pelo MINPGA. 
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O resultado da minimização f2xf3 pelo MHBMO com os parâmetros do Quadro 

5.3 pode ser visto na Figura 5.21. 

 
FIGURA 5. 21 – Resultado da minimização f2xf3 com o MHBMO 

As pouquíssimas soluções encontradas pelo MHBMO delineiam uma forma 

ondulada. Lembre-se de que os dois algoritmos estão vinculados aos parâmetros dos quadros 

5.3 para o MHBMO e 5.4 para o MINPGA. Note ainda que o MHBMO não encontrou 

qualquer solução abaixo da reta FO 2 = 0. 

A Figura 5.22 mostra as soluções geradas uma população no MINPGA ao tratar o 

problema biobjetivo de minimizar as funções ƒ5 e ƒ1. As soluções com rank igual a zero 

formam a frente de Pareto. Observe-se que há quase sobreposições entre soluções com valores 

de rank diferentes. Note que apenas algumas soluções da frente são mostradas por motivo de 

clareza. Essas soluções serão chamadas de soluções-guia da frente de Pareto. 
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FIGURA 5. 22 – Soluções encontradas pelo MINPGA ao minimizar ƒ1 e ƒ5 simultaneamente 

 

As figuras 5.23, 5.24 e 5.25 mostram, respectivamente, as soluções encontradas 

na Ilha 1, Ilha 2 e Ilha 3. Nessas figuras pode ser observada uma considerável semelhança, 

embora as soluções iniciais tenham ocorrido em regiões distintas do espaço de busca, como 

no caso uniobjetivo. Isso ocorre porque todas as ilhas tendem a convergir para a região ótima 

e a troca de soluções entre as ilhas permite que uma ilha “perceba” essa região baseando-se 

nas soluções recebidas das demais ilhas. Observe-se ainda que o objetivo das mencionadas 

figuras não é o de apresentar a frente de Pareto, mas simplesmente indicar que a convergência 

deve ser similar em cada uma das ilhas. 
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FIGURA 5. 23 – Soluções na Ilha 1, funções ƒ5 e ƒ1 
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FIGURA 5. 24 – Soluções na Ilha 2, funções ƒ5 e ƒ1 
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FIGURA 5. 25 – Soluções na Ilha 3, funções ƒ5 e ƒ1 

 

A Figura 5.26 mostra as soluções encontradas pelas três ilhas plotadas em um 

único gráfico. 

 

FIGURA 5. 26 – Soluções das três ilhas plotadas em um mesmo gráfico 
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5.3. FUNÇÕES REAIS DE n VARIÁVEIS E SEUS VALORES EXTREMOS 

Serão apresentados alguns conceitos sobre os valores extremos de funções reais 

de n variáveis, em particular, quando n = 2, que é o caso das cinco funções de teste utilizadas 

com os algoritmos. 

Uma função ƒ(x1, x2, ..., xn) definida em um conjunto aberto nU ℜ⊂  tem um 

ponto de mínimo local em (m1, m2, ..., mn) se existe uma bola aberta B com centro nesse 

ponto, tal que ƒ(x1, x2, ..., xn) ≥ ƒ(m1, m2, ..., mn) para todo (x1, x2, ..., xn) ∈ B. O valor de 

ƒ(m1, m2, ..., mn) é dito valor extremo de ƒ e o ponto, extremo relativo ou local. 

A função ƒ1, por exemplo, de acordo com a definição acima, tem extremos 

relativos, uma vez que os pontos (0, x2) aplicados a ƒ1 tem o valor mínimo zero, qualquer que 

seja x2 em [0, 1]. 

O seguinte resultado é bastante conhecido em cálculo diferencial: 

Seja ℜ→ℜ⊂ 2:Uf  uma função diferenciável no aberto 2ℜ⊂U . Se o ponto 

(m1, m2) ∈ U é um extremo relativo de ƒ, então ),(0),( 21
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1

mm
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∂
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∂
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Os pontos críticos de uma função são os pontos para os quais o valor das 

derivadas parciais se anulam ou para os quais a função não é diferenciável. Se o ponto crítico 

não for ponto de máximo ou de mínimo, dá-se a ele o nome de ponto de sela. 

O resultado a seguir, também oriundo do cálculo diferencial, dá uma 

caracterização dos pontos críticos de uma função real de duas variáveis. 

Seja ℜ→ℜ⊂ 2:Uf  de classe C2 em um conjunto aberto 2ℜ⊂U  e o ponto 
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Assim, 
 

(i) se H(P) > 0 e 0
11

2
>

∂∂
∂

xx

f
, então P é um ponto de mínimo local; 

(ii)  se H(P) > 0 e 0
11

2
<

∂∂
∂

xx

f
, então P é um ponto de máximo local; 

(iii)  se H(P) < 0, então P é um ponto de sela; 
(iv) se H(P) = 0, nada pode ser afirmado sobre ƒ no ponto P: o ponto P pode ser um 

extremo local ou um ponto de sela. 
 

As derivadas parciais de primeira ordem da função ƒ2 não existem no ponto (0, 0), 

logo este ponto é um ponto crítico dessa função. No entanto com apenas essa informação, não 

se pode saber se (0, 0) é um extremo relativo ou um ponto de sela. O que se pode verificar é 

que ƒ2(0,0) = 1 e que, à medida que se faz x1 e x2 crescerem, o valor de ƒ2 decresce, sendo 0,5 

o valor de ƒ2 no ponto (1, 1). Nesse ponto, a derivada parcial de ƒ2 com respeito a x1 tem valor 

diferente de zero, indicando que ali também não se tem um mínimo local. 

Enquanto mínimos e máximos locais levam em consideração apenas uma 

vizinhança do ponto dado, os mínimos e máximos absolutos consideram todo o domínio da 

função. Assim: dada uma função real ƒ de n variáveis, diz-se que um ponto P no domínio de ƒ 

é um máximo absoluto se ƒ(X) ≤ ƒ(P) para todo X no domínio de ƒ; e diz-se que Q é um 

mínimo absoluto de ƒ se ƒ(X) ≥ ƒ(P) para todo X no domínio de ƒ. Observe que, pela 

definição, o ponto não precisa ser único. 

O ponto encontrado para o valor mínimo da função ƒ3, não é um ponto onde as 

derivadas parciais dessa função se anulam. Pode-se então afirmar que aquele não é um 

extremo relativo, no entanto, pode-se garantir que é uma aproximação desse valor, o que de 

fato é o objetivo da otimização evolucionária. 

O valor aproximado de 0,705696 no ponto (1, 0,2) para a função ƒ4, a rigor, não 

pode ser um valor extremo dessa função, uma vez que as derivadas parciais de primeira 

ordem com respeito a x1 e a x2 não se anulam no ponto dado.  

A função ƒ5 não possui derivadas parciais de primeira ordem em (4, 4), o que 

seria uma indicação de que aí poderia haver um mínimo local ou global. Isso seria confirmado 

pelo determinante da matriz Hessiana, conforme visto acima, mas as derivadas parciais de 

segunda ordem, que constituem as entradas dessa matriz também não existem no ponto (4, 4). 
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Esse é um caso bastante interessante a favor da otimização evolucionária: enquanto o método 

analítico resta cego acerca dos valores extremos, os métodos evolucionários conseguem 

encontram o mínimo global, apesar do fato de a função ƒ5 apresentar diversos mínimos locais, 

o que, em tese, dificultaria a tarefa de minimização. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. O Contaminante TCE e a tecnologia GAC 

No sítio a ser remediado por meio da técnica “bombear-e-tratar” (BAT – Bump 

and Treat) da formulação de Erickson; Mayer; Horn, (2002), o problema é minimizar o custo 

da remediação (C) e a massa restante do contaminante (MR). 

O sítio é exposto a uma massa inicial do contaminante tricloroetileno (TCE). O 

tricloroetileno é um hidrocarboneto halogenado que tem aparência de líquido aquoso, sem 

coloração, que afunda na água. Esse contaminante de odor forte pode produzir vapores 

causadores de irritação nas vias respiratórias e nos olhos. Sua fórmula molecular é C2HCl3 e 

também é conhecido pelos nomes de tricloroeteno e tricleno.  Algumas das propriedades 

físico-químicas e ambientais do TCE estão dispostas no Quadro 6.1: 

Peso Molecular 
131,39 g/mol 

Ponto de Ebulição 
87ºC 

Ponto de Fusão 
-73ºC 

Densidade Relativa (líquido) 
1,46 a 20ºC 

Solubilidade na água 
0,11 g/100ml de água a 25ºC 

Viscosidade 
0,58Cp 

Taxa de Biodegradação 
3x10-3 

Retardamento 
2,0 

Coeficiente de Difusão 
10-5 

Dispersão Longitudinal 
10m 

Dispersão Transversal 
1m 

Taxa de Degradação da Fonte 
0,0 

Fonte: CETESB 
QUADRO 6. 1 – Algumas propriedades físico-químicas e ambientais do TCE 
 

Os riscos para a saúde envolvem problemas no fígado e aumento no risco de 

desenvolver câncer. Para água potável o MCLG (Maximum Contaminant Level Goals) deve 

ser zero e o MCL (Maximum Contaminant Level) deve ser 5ppb (EPA, 2009). 

O TCE será tratado com Carbono Granular Ativado (GAC – Granular Activated 

Carbon). Os parâmetros de Freundlich para água subterrânea adotados no sítio hipotético são 

K = 1,17µg/g e 1/n = 0,973 (Kommineni et al, 2003). 

O GAC é obtido pela exposição de um material contendo carbono (normalmente 

carvão) a altas temperaturas e vaporizando na ausência de oxigênio. O GAC apresenta 

diversos poros interligados dentro de cada grânulo, o que aumenta muito sua área de 

superfície. Ao passar pela superfície do carbono positivamente carregado, os ânions do 

contaminante são atraídos para os grânulos de carbono. 
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6.2. O Princípio da Navalha de Occam (ou Princípio da Parcimônia) 

Em modelagem de água subterrânea, muitas vezes a diferença entre as respostas 

de um modelo complexo e as de um modelo simples é tão pequena que instiga a dúvida sobre 

as reais vantagens da adoção do modelo complexo. O caso mais comum é o da modelagem do 

fluxo tridimensional e bidimensional. O primeiro apresenta uma complexidade muito superior 

ao do segundo, no entanto, os resultados obtidos com a aplicação de ambos são considerados 

satisfatórios e a precisão obtida com o modelo tridimensional não é tão superior à obtida 

como o bidimensional, como se poderia esperar. 

“Os métodos da ciência dependem de nossas tentativas de 

descrever o mundo com teorias simples. Teorias que são 

complexas tornam-se instáveis, mesmo se ocorre de serem 

verdadeiras. A ciência deve ser descrita como a arte da 

simplificação extrema: a arte de discernir o que se pode 

omitir com vantagem”. (Popper 1982 apud HILL, 2005) 

Manter o modelo tão simples quanto possível enquanto (1) considera as 

características e os processos do sistema que são evidentes nas observações e importantes para 

as predições; e (2) respeita todas as informações do sistema. Isto é o que pede o princípio da 

parcimônia ou “Princípio da navalha de Occam”, o qual se aplica perfeitamente a modelagem 

de água subterrânea. Uma discussão completa sobre o uso da simplicidade no 

desenvolvimento de modelos de água subterrânea pode ser vista em Hill (2005). 

Adotou-se o princípio da navalha de Occam ao utilizar uma função que aproxima 

os resultados da massa restante relativa (RE) de contaminante no sítio hipotético, 

considerando a massa inicial (MI). O uso de funções de ajuste (utility function) pode ser 

encontrado na literatura sobre otimização global (Regis & Shoemaker, 2005; Gutmann, 2001; 

Tolson & Shoemaker, 2007; Mugunthan & Shoemaker, 2005). A massa restante (MR) varia 

de acordo com a taxa de bombeamento nos poços do sítio e tem as seguintes características: 

os valores de MR diminuem à medida que a taxa de bombeamento aumenta, portanto RE 

também diminui. Logo, está-se lidando com uma função decrescente; os pontos obtidos 

inicialmente formam uma curva de aparência côncava para cima quando ligados, indicando 

dessa forma que a função de aproximação deve ter concavidade para cima. 
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A primeira e mais simples função poderia ser uma reta ligando o primeiro ponto 

ao último e obtendo a equação 6.1: 

21 CQCRE +=  (6.1) 

Sendo Q a taxa de bombeamento e C1 < 0 e C2 > 0 constantes obtidas dos dois 

pontos que definem a reta. O gráfico da Figura 6.1 mostra que a equação 6.1 satisfaz apenas 

um dos requisitos que se estabeleceu para a função de aproximação. 

 
FIGURA 6. 1 – Primeira aproximação dos valores de MR 

É fácil ver que a função exponencial e-Q atende aos dois requisitos. Isto é, se: 

 (6.2) 

então, tem-se a derivada primeira D1(RE) = -Ce-Q < 0, sendo portanto decrescente a função, e 

a derivada segunda D2(RE) = Ce-Q > 0, não apresentando pontos de inflexão e sendo côncava 

para cima, seja qual for taxa de bombeamento Q e C uma constante positiva. Note-se que se C 

= MI (massa inicial de contaminante), quando a taxa de bombeamento for igual a zero, ter-se-

á a massa restante igual a massa inicial. No entanto, ao simular o fluxo e o transporte sem 

qualquer bombeamento, a concentração de contaminante diminui, ainda que de uma 

quantidade ínfima. Sendo assim, adicione-se mais uma condição para a função de 

aproximação: quando a taxa de bombeamento for nula, a quantidade de massa restante deve 

ser igual à quantidade de massa verificada quando o fluxo é simulado sem bombeamento e 
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com a fonte de contaminante desligada.  A função, neste caso, tem o gráfico mostrado na 

Figura 6.2. 

 
FIGURA 6. 2 – Segunda aproximação dos valores de RE 

A função dada em 6.2 apresenta apenas um ponto de mínimo, a saber, o ponto no 

qual a taxa de bombeamento é a máxima permitida. Considerando que há outros fatores 

intervenientes na diminuição da massa contaminante, é necessária uma função que tenha um 

comportamento mais variado. A nossa última função de aproximação é dada por 6.3. 

DQBQ CeAeRE +=  (6.3) 

A exponencial dupla apresentou o menor erro relativo (0,2%) ao aproximar os 

valores da massa restante relativa (RE). O pior ajuste foi o polinomial, que apresentou o maior 

erro relativo médio. O uso de uma função de ajuste ou função de aproximação se justifica pelo 

seu menor custo computacional, considerando que chamadas externas aos modeladores de 

fluxo e de transporte aumentariam demasiadamente o tempo de processamento. O gráfico da 

função de ajuste dada pela expressão 6.3 é mostrado na Figura 6.3, juntamente com os pontos 

de RE em função de Q. 

 

 
  •  RE(Q) 
— Y = 0,6107e-0,01927Q+0,3676e-0,006011Q 

FIGURA 6. 3 – Valores de RE(Q) aproximados por Y 



117   

A TABELEA 6. 1 apresenta valores de RE para vinte e cinco taxas de 

bombeamento e três possíveis funções de ajuste, com seus respectivos erros relativos. O erro 

relativo F∆  da função F é calculado pela razão entre a diferença em valor absoluto de F para 

RE e o valor de RE, isto é, RE
FRE

F
−=∆ . Conforme pode ser observado na tabela 6.1, 

enquanto o erro relativo da logarítmica natural decresce entre as vazões 20 e 100 m3/dia, o 

erro da função polinomial cresce para valores superiores a 100%. O erro da função 

logarítmica ultrapassa os 90% já para uma vazão de 160 m3/dia. A função exponencial dupla 

mantém o seu erro relativo abaixo de 1% em todas as vazões testadas. 

TABELEA 6. 1 – Funções de ajuste possíveis para RE e seus erros relativos 

 
Qm3/dia RE 

∑
=

=
6

0

)(
i

i
i QaQp  

∆P(Q) 
BQA +ln  ∆ln(Q) 

DQBQ CeAe +  ∆exp 

20 0,74428163 0,7405248 0,005048 0,6369304 0,14424 0,7413452 0,003945 

40 0,57165638 0,5835476 0,020801 0,4858243 0,15015 0,5715732 0,000146 

60 0,44737837 0,4756137 0,063113 0,3974329 0,11164 0,4484715 0,002443 

80 0,35734209 0,4088223 0,144064 0,3347182 0,06331 0,3579779 0,001779 

100 0,29129722 0,3773 0,295241 0,2860729 0,01794 0,2904297 0,002978 

120 0,23981543 0,3768978 0,571616 0,2463268 0,02715 0,2391676 0,002701 

140 0,19910183 0,4049104 1,033685 0,212722 0,06841 0,1995854 0,002429 

160 0,16804397 0,459819 1,736302 0,1836121 0,09264 0,1684816 0,002604 

180 0,14331551 0,5410573 2,775288 0,1579354 0,10201 0,1436182 0,002112 

200 0,12325051 0,6488 4,264076 0,1349668 0,09506 0,1234193 0,001370 

220 0,10678040 0,7837748 6,340062 0,1141892 0,06938 0,1067656 0,000139 

240 0,09290231 0,9470971 9,194548 0,0952207 0,02496 0,0928533 0,000528 

260 0,08118609 1,1401283 13,04340 0,0777714 0,04206 0,0810985 0,001079 

280 0,07109468 1,3643564 18,19070 0,0616159 0,13333 0,0710708 0,000336 

300 0,06244178 1,6213 24,96499 0,0465754 0,25410 0,0624481 0,000101 

320 0,05495063 1,9124357 33,80280 0,032506 0,40845 0,0549851 0,000627 

340 0,04844039 2,2391478 45,22481 0,0192899 0,60178 0,0484919 0,001064 

360 0,04277682 2,6027016 59,84373 0,0068293 0,84035 0,0428189 0,000985 

380 0,03782839 3,0042394 78,41759 -0,0049573 1,13105 0,0378462 0,00047 

400 0,03348823 3,4448 101,8660 -0,0161393 1,48194 0,0334758 0,000370 

420 0,02968512 3,9253607 131,2333 -0,0267755 1,90199 0,0296272 0,001951 

440 0,02633876 4,4469025 167,8349 -0,0369169 2,40162 0,0262327 0,004028 

460 0,02338422 5,0104988 213,2683 -0,0466074 2,99311 0,023235 0,006383 

480 0,02078561 5,6174264 269,2555 -0,0558854 3,68866 0,0205852 0,009642 

500 0,01849552 6,2693 337,9631 -0,0647846 4,50272 0,0182413 0,0137461 
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Na TABELEA 6. 1, a polinomial tem a seguinte forma: P(Q) = 5×10-16Q6 – 1×10-

12Q58×10-10Q4 – 3×10-7Q3 + 9×105Q2 – 1,12×10-2Q + 9,568×10-1. A função logarítmica tem a 

forma: –2,18×10-1ln(Q) + 1,29. Tanto a função polinomial como a função logarítmica foram 

obtidas com o comando “adicionar linha de tendência” do Microsoft Excel. A função 

exponencial dupla foi obtida com o programa LABfit (SILVA & SILVA, 2004). 

A função custo total (CT) calcula o custo a partir da variação da taxa de 

bombeamento dos poços e é dado pela expressão 6.4. 

∑∑
==

++=
n

i
i

n

i
i CkQknkCT

0
3

1
21  (6.4) 

Os parâmetros k1, k2 e k3 são, respectivamente, o capital por poço, o coeficiente 

de potência de bombeamento e o coeficiente de custo de tratamento. Os parâmetros Qi são a 

taxa de bombeamento no poço i. A quantidade de massa removida pelo poço i é representada 

pelo parâmetro Ci e o número de poços ativos é dado por n. O Quadro 6.2 indica os valores 

dos parâmetros em dois cenários distintos, a saber, com um poço de bombeamento e com dois 

poços de bombeamento. 

Número de 
Poços Capital/Poço 

Coeficiente 
potência de 

bombeamento 

Coeficiente 
de custo de 
tratamento 

 
 
 

N k1 k2 k3 Fonte 

1 1.2300,00 1,05 2,14 Assumido 
2 1.0800,00 1,05 2,14 Erickson; Mayer; Horn, 2002 

QUADRO 6. 2 – Valores dos parâmetros para a função custo total 
 

A FIGURA 6. 4 mostra cem pontos resultantes de CT quando N = 1 e a vazão 

varia entre 0 e 500 m3/s. De acordo com essa figura, o custo tem um rápido crescimento para 

vazões até cerca de 150 m3/s e, depois desse limite, passa a apresentar um crescimento mais 

lento. A despeito disso, CT é crescente em qualquer intervalo de vazão. 
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FIGURA 6. 4 – CT para cem vazões entre 0 e 500 m3/s 

6.3. Descrição do sítio hipotético 

O sítio hipotético tem 300 m de largura, 450 m de comprimento e 10 m de 

espessura. Nas fronteiras leste e oeste é estabelecido um fluxo constante, enquanto nas 

fronteiras norte e sul nenhum fluxo é estabelecido. O fluxo é considerado como permanente. 

Além disso, o aquífero é considerado homogêneo e isotrópico. Uma fonte de contaminante 

colocada sobre o sítio é ativada durante 365 dias, atingindo uma concentração que definirá a 

massa inicial (MI). A fonte de contaminante é desativada e dá-se início ao processo de 

remediação. A fonte de contaminante está a aproximadamente 150 metros da borda leste e da 

borda norte do aquífero. O primeiro poço está a 130 metros dessa fonte, enquanto que o 

segundo foi locado a 50 metros do primeiro. Ambos os poços estão na mesma linha horizontal 

da fonte de contaminante. Os parâmetros hidrogeológicos utilizados no aquífero estão 

resumidos no Quadro 6.3 no qual pode ser vista a porosidade efetiva, a condutividade 

hidráulica e as dispersividades, horizontal e transversal. 
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Porosidade efetiva 0.3 Dispersividade Longitudinal 10 m 

Condutividade Hidráulica 45 m/dia Dispersividade Transversal 3 m 

QUADRO 6. 3 – Parâmetros do aquífero 

Dois cenários foram estudados, a saber: cenário com um poço (cenário 1) e 

cenário com dois poços (cenário 2). No cenário 1, a taxa de bombeamento máxima 

estabelecida foi de 500 m3/dia. O cenário 2 teve essa taxa fixada em 250 m3/dia para cada 

poço. Uma restrição adicional no segundo cenário é a de que a diferença entre as taxas de 

bombeamento não seja superior a 15 m3/dia. Essa restrição foi feita para garantir a maior 

inter-influência entre os poços no sítio. A FIGURA 6. 5 mostra uma vista plana do cenário 2 

do aquífero. 

 
FIGURA 6. 5 – Vista plana do aquífero hipotético mostrando a fonte de contaminante e os poços de extração. 

O modelador de fluxo de água subterrânea MODFLOW (McDonald & Harbaugh, 

1988) foi empregado juntamente com o modelador de transporte MT3DMS (Zheng & Wang, 

1990) para simular o fluxo de água e o transporte de contaminante no aquífero, 

respectivamente. A grade de diferença-finita que representa o aquífero consiste em blocos 

com 10 m2 de área, tendo 31 linhas e 46 colunas. Os poços penetram em toda a espessura do 

aquífero confinado de camada única. Para estabelecer a direção do fluxo, fixou-se cargas 

constantes distintas nas fronteiras leste e oeste. A elevação do topo e da base da camada é 

fixada em 10 e 0, respectivamente. A fonte de contaminante é modelada como um poço de 

injeção cuja taxa é de 1 m3/dia e a concentração da água injetada é de 1000 ppm. As figuras  
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FIGURA 6. 6-a, b, c e d, mostram uma vista plana do aquífero com a fonte de contaminante 

simulando do transporte nos tempos (a) 0 dias, (b) 146 dias, (c) 292 dias e (d) 365 dias. As 

linhas escuras indicam as fronteiras de carga constante e, conforme pode ser observado nas 

figuras, a pluma tende a seguir na direção do fluxo. Note-se que as linhas representando o 

avanço da pluma devem ter um aspecto diferente conforme a presença ou não de poços de 

extração e de suas taxas de bombeamento. Essa diferença é evidente quando comparada a 

FIGURA 6. 6-d com a FIGURA 6. 7-a. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

FIGURA 6. 6 – Vista plana do aquífero com poço de injeção e evolução da pluma contaminante nos tempos (a) 0 
dias, (b) 146 dias, (c) 292 dias e (d) 365 dias. 

Quando a fonte é desativada, loca-se, a 130 metros dela e na mesma linha 

horizontal, um poço de bombeamento inteiramente penetrante. A quantidade de massa 

presente no aquífero  então varia de acordo com a taxa de bombeamento. No cenário 2, outro 

poço, a 60 metros do primeiro poço, é locado de modo que os três poços (o de injeção e os de 

extração) sejam colineares. Assim que o bombeamento começa, a pluma contaminante se 

move na direção dos poços de extração. A FIGURA 6. 7 mostra o avanço da pluma na direção 

dos poços de extração do cenário 2, quando as taxas de bombeamento nos poços de extração 

da esquerda para a direita são 45 m3/dia e 50 m3/dia.  
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(a) 0 dias 

 

(b) 73 dias 
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(c) 146 dias 

 
(d) 219 dias 
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(e) 292 dias 

 
(f) 365 dias 

FIGURA 6. 7 – Avanço da pluma em direção ao poços de extração no cenário 2. 
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6.4. Resultados da Otimização 

O problema de otimização proposto ao MINPGA teve como objetivos os de 

minimizar a massa restante (MR) e o custo total (CT) do processo de remediação de águas 

subterrâneas no sítio hipotético descrito na seção 6.3. A massa restante relativa (RE), dada por 

(6.5), teve seus valores aproximados por uma função de ajuste calculada pelo software 

LABFit (SILVA & SILVA, 2004). 

MI

MR
RE =  (6.5) 

O erro relativo médio das funções de ajuste para RE nos cenários com um e dois 

poços foram, respectivamente, 0.002 e 0.036, isto é, menor que 0,2% no primeiro caso e 

menor que 4% no segundo.  

No cenário 1, o poço de extração está a aproximadamente 130 m da fonte de 

contaminante e na mesma linha horizontal. A taxa de bombeamento nesse poço varia de 0 

m3/dia a 500 m3/dia. A frente de Pareto obtida para o cenário 1 é mostrada na FIGURA 6. 8. 

 
FIGURA 6. 8 – Frente de Pareto obtida pelo MINPGA no cenário 1 

O menor valor da massa restante relativa obtida é de aproximadamente 2% a um 

custo total de pouco menos de R$ 1.747.000,00. A limpeza completa em sistemas de 

bombeamento-e-tratamento, em geral, não é possível. 



126   

Os parâmetros do MINPGA utilizados nesse processo de minimização estão 

listados no Quadro 6.4. 

Número de Populações 3 Raio de nicho relativo 

Número de soluções iniciais por 

população 

80 Tamanho do torneio de seleção 2 

Probabilidade de cruzamento 0.9 Probabilidade de mutação 0.001 

Tipo de cruzamento e mutação aritmético Inicialização da população Aleatória 

Trocas entre as ilhas por geração 1   

QUADRO 6. 4 – Parâmetros do MINPGA para otimização do processo de remediação do sítio hipotético 

Nas mesmas condições do sítio hipotético, o MHBMO encontrou a frente de 

Pareto mostrada na FIGURA 6. 9. 

 
FIGURA 6. 9 – Frente de Pareto obtida pelo MHBMO no cenário com 1 poço. 

O algoritmo MHBMO apresentou uma linha menos densa que o MINPGA, com 

uma descontinuidade mais visível, notadamente na região compreendida entre os valores de 

0,52 e 0,88 de RE. Os parâmetros utilizados pelo MHBMO estão no Quadro 6.5. 
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Número de colmeias 3 Número de rainhas por colmeia   1 

Número de abelhas por colmeia   80 Número de Zangões por colmeia   4 

Tipo de cruzamento e mutação aritmético Inicialização da colmeia Aleatória 

Redutor de velocidade α 0.95 Redutor de energia γ 1 

Número de voos da rainha 10 Trocas entre as colmeias por voo 2 

QUADRO 6. 5 – Parâmetros do MHBMO utilizados no cenário com 1 poço 

O problema com dois poços instalados no sítio, cada um com a taxa de 

bombeamento máxima permitida de 250 m3/dia, foi resolvido pelo MINPGA. Os parâmetros 

do algoritmo continuaram os mesmos utilizados no cenário 1 e as condições do aquífero 

também são as mesmas. Os valores da massa restante relativa foram aproximados por via de 

uma superfície dada por uma função, chamada logística na expressão 6.7. 

2
1

2 DQ
CQB

QA
RE +

−
+

=  (6.7) 

Em 6.7, Q1 e Q2 são as vazões nos poços 1 e 2, respectivamente, e os parâmetros 

A = -1,611×10+2, B = -1,615, C = -3,02×10-2 e D = 5,619×10-2. Essa aproximação manteve 

um erro relativo inferior a 3,7%. A literatura considera erros até 4% como aproximações 

satisfatórias. A FIGURA 6. 10 apresenta a superfície de ajuste dada por 6.7 e cem pontos da 

RE(Q1, Q2) original. Para gerar a superfície de ajuste foram considerados duzentos pontos de 

RE variando com as taxas de bombeamento. A figura gerada pelo LABfit representa as vazões 

nos poços 1 e 2 por X1 e X2, respectivamente, enquanto o eixo Y representa a massa restante 

relativa RE. 
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FIGURA 6. 10 – Superfície de ajuste e alguns dos pontos de RE(Q1, Q2) 

 

A frente de Pareto obtida no cenário 2 é mais densa do que a frente obtida no 

cenário 1. Isso se deve à restrição aditiva de a diferença entre as taxas de bombeamento dos 

poços não exceder a 15 m3/dia. A FIGURA 6. 11 e a FIGURA 6. 12 mostram as frentes de 

Pareto obtidas pelo MINPGA e pelo MHBMO, nesta ordem. Novamente, a frente gerada com 

o MHBMO é menos densa que a gerada pelo MINPGA. 

 
FIGURA 6. 11 – Frente de Pareto obtida pelo MINPGA no cenário com 2 poços 
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FIGURA 6. 12 – Frente de Pareto obtida pelo MHBMO no cenário com 2 poços 

 

Os dois cenários são comparados no Quadro 6.6 no nível de menor massa restante 

relativa, que no cenário 1 é de 1,80% para uma taxa de bombeamento de 500 m3/dia; 

enquanto no cenário 2 a RE é de 4,16% para taxas de bombeamento de 250 e 244 m3/dia nos 

poços 1 e 2, nesta ordem. O custo total no cenário 1 é de R$ 1.746.796,47 e no cenário 2, o 

custo total chega a R$ 1.772.446,47. 

 

Número 

de poços 

Custo Total 

(R$) 

Vazão 

m3/dia 

Massa Restante 

Relativa (%) 

1 1.746.796,47 500 1,80 

2 1.772.446,47 244 250 4,16 

QUADRO 6. 6 – Comparação dos cenários 1 e 2 com a RE mínima obtida 
pelo MINPGA 
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Fixando RE em 5% observa-se que o custo total obtido pelo MINPGA no cenário 

1 é um pouco superior a R$ 1,7 milhões, com uma vazão de quase 332 m3/dia. No cenário 2, o 

custo total é um pouco maior e as vazões são, respectivamente, 215 e 221 m3/dia para os 

poços 1 e 2. No cenário 1, o MHBMO  obteve um custo total levemente maior que o 

MINPGA e com uma vazão de 335 m3/dia. Os dados estão resumidos no Quadro 6.7. 

Taxa de Bombeamento Algoritmo Número de 

poços 

Custo Total 

(R$) 

Poço 1 Poço 2 

1 1.723.735,17 331,7 - 

MINPGA 

2 1.756.564,60 215 221 

1 1.724.843,68 335 - 

MHBMO 

2 - - - 

QUADRO 6. 7 – CT obtido para RE de 5% nos dois cenários 

 

6.5. Considerações 

O princípio da navalha de Occam permite que os fenômenos observados sejam 

modelados com um grau de complexidade adequado, partindo de modelos mais simples e 

aumentando-se a complexidade de forma gradual. Esse princípio é utilizado largamente em 

modelagem de água subterrânea, inclusive no modelo de fluxo empregado pelo MODFLOW e 

o modelo de transporte MT3DMS. Baseado no princípio da parcimônia, em vez de 

utilizarmos as saídas de dados diretamente do MODFLOW e MT3DMS enquanto se variava a 

taxa de bombeamento, uma função de aproximação ou ajuste é utilizada para obter os valores 

de massa restante relativa. O melhor ajuste é obtido com uma exponencial dupla, no cenário 

com um poço; e por uma função logística, no cenário com dois poços. O erro relativo médio 

das funções de aproximação no cenário 1 e 2 são, respectivamente, 0,2% e 3,7%. 
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Os algoritmos MINPGA e MHBMO encontraram a frente de Pareto ao resolver o 

problema de otimização de minimizar a massa restante relativa de um contaminante em um 

aquífero hipotético e minimizar o custo do processo de remediação desse aquífero. Os dois 

cenários envolvidos no problema de otimização, com um e com dois poços, apresentaram 

diferentes custos totais para a mesma quantidade de massa restante relativa. Tanto o MINPGA 

quanto o MHBMO mostraram soluções indicando que o cenário com um poço resulta em 

custo total inferior ao cenário com dois poços para a mesma quantidade de massa restante 

relativa presente no aquífero depois da remediação. Observa-se, ainda, que os dois algoritmos 

foram capazes de encontrar a frente de Pareto para valores da RE próximos de 2%; enquanto 

no cenário para dois poços o menor valor de RE encontrado é de 4,2% apresentado pelo 

MINPGA, e quase 13% pelo MHBMO. 

Nos dois cenários a frente de Pareto obtida pelo MIPGA é mais densa que a frente 

obtida pelo MHBMO. De forma geral o MINPGA encontra soluções discretamente melhores 

que as soluções encontradas pelo MHBMO. Além disso, a amplitude alcançada pelo 

MINPGA é maior do que a alcançada pelo MHBMO, mais visivelmente no cenário 2, embora 

essa diferença seja bem menor no cenário 1. 



132   

7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A contaminação de águas subterrâneas apresenta diversos riscos potenciais diretos 

e indiretos à flora, à fauna e a população humana. Os processos de remediação, de maneira 

geral, requisitam vultosos recursos financeiros, além de um horizonte de remediação 

relativamente longo. Desse modo a preservação dos aquíferos deve ter prioridade nas ações 

dos gestores de recursos hídricos.  

Muito embora as águas abaixo da superfície estejam mais protegidas da 

contaminação do que as águas superficiais, sua descontaminação é sensivelmente mais 

complexa e demorada. Adicionalmente, as águas do subsolo podem ser contaminadas por 

muito tempo sem que haja percepção e reação por parte da sociedade. 

Outro fator preocupante é o aumento da demanda por águas subterrâneas. O 

número de usos e usuários cresce, bem como as fontes potenciais de contaminação. 

Paralelamente vão surgindo técnicas cada vez mais sofisticadas de captação de águas 

subterrâneas, permitindo captar águas mais profundas. Também é notável o avanço das 

técnicas de remediação como biorremediação, barreira hidráulica, extração multifásica, 

injeção de ar, tratamento térmico in situ, fitorremediação, barreiras reativas permeáveis e 

bombeamento e tratamento. Dentre essas técnicas, a mais popular é a de bombear e tratar. 

Associando as técnicas de remediação à tecnologia de otimização evolucionária, 

podem-se obter resultados sensivelmente superiores em termos de economia de recursos e de 

eficiência do método. No caso estudado, empregamos algoritmos evolucionários 

multipopulação para resolver um problema de otimização de um processo de remediação por 

meio da técnica bombear e tratar. Os objetivos de minimizar o custo e a massa restante de 

contaminante no aquífero são obtidos com a geração de uma frente de Pareto, que foi mais 

ampla e densa no MINPGA do que no MHBMO. 

As diferenças de amplitude e densidade entre os algoritmos, no entanto, não 

desfavorece ao MHBMO, uma vez que os parâmetros fixados para os dois algoritmos são os 

mesmos e, como é sabido, os algoritmos evolucionários têm peculiaridades que são aferidas 

em testes de sensibilidade. Como exemplo de parâmetros a que o MHBMO pode ser sensível, 

pode-se citar o número de abelhas-rainha, o número de zangões, o número de abelhas na 

colméia inicial e o número de voos-de-acasalamento. 
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Como o MHBMO e o MINPGA são versões multipopulação dos algoritmos 

HBMO e NPGA, respectivamente, os parâmetros aos quais esses algoritmos são sensíveis 

devem ser os mesmos que em suas versões originais. Isso decorre do fato de que, 

essencialmente, a versão multipopulação é o algoritmo sendo executado sobre mais de uma 

população simultaneamente. Diversas análises de sensibilidade das versões originais podem 

ser encontradas em uma extensa lista na literatura especializada (veja, por exemplo, Erickson; 

Mayer; Horn, 2002; Barros, 2007; Afshara et al, 2006; Sinha & Minsker, 2007; Poli; 

Kennedy; Blacwell, 2007; Haddad; Afshar; Mariño, 2008). Pelo mesmo motivo, os resultados 

da comparação da abordagem multipopulação com os métodos clássicos devem ser 

semelhantes ao resultado de sua comparação em versões originais. 

Feitas as considerações acima e com base no exposto ao longo dos demais 

capítulos, conclui-se o seguinte: 

• Os algoritmos propostos alcançaram êxito no processo de validação por meio da 

minimização de funções matemáticas conhecidas na literatura; 

• As versões multipopulação contribuem para manter a diversidade e diminuir o custo 

computacional das aplicações evolucionárias; 

• O desempenho dos algoritmos evolucionários é melhorado quando se divide o espaço de 

busca e lança-se uma população para cada um desses subespaços, permitindo que as 

populações alcancem os demais subespaços por meio da migração; 

• A comparação dos algoritmos mostrou pequena diferença entre os resultados 

apresentados pelos mesmos; 

• A otimização do processo de remediação por meio de um sistema “bombear-e-tratar” 

montado em um sítio hipotético mostra a versatilidade dos algoritmos propostos, ainda 

que não demonstre o potencial intrínseco dos mesmos para resolução de problemas de 

alta complexidade. 

O que propomos para trabalhos futuros em relação exclusivamente aos algoritmos 

MHBMO e MINPGA segue-se: 

• Verificar o comportamento dos algoritmos quando se deixa todos os parâmetros fixos e 

aumenta-se o número de populações. Visa-se com isso obter o número ótimo de 
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populações para cada algoritmo, pois se espera que os mesmos tenham uma melhora de 

desempenho até certo número de populações a partir do qual ou não haja mais melhora, 

ou haja decréscimo nesse desempenho. 

• Inserir o conceito de nicho de Pareto no MHBMO de modo similar ao MINPGA, isto é, 

um raio de nicho variando com a posição das soluções conflitantes. 

• Implantar a verificação de soluções já testadas em ambos os algoritmos. Com isso as 

soluções que já foram rejeitadas uma vez deixariam de ser novamente avaliadas e haveria 

um sensível ganho de desempenho por parte dos algoritmos. No entanto, é preciso notar 

que isso diminuiria a diversidade quando da execução do cruzamento no MINPGA e da 

geração de novas abelhas no MHBMO. O cruzamento efetuado pelo MINPGA toma 

soluções pré-ordenadas, uma dentro de uma sequência fixa e outra aleatoriamente 

(podendo eventualmente ser a mesma solução). Já o MHBMO gera soluções aleatórias e 

usa as rainhas e os zangões no cruzamento. Assim, seria necessário não só estabelecer o 

filtro para soluções já rejeitadas, mas avaliar, de forma meticulosa, seu impacto sobre o 

desempenho dos algoritmos em questão. 

É claro que os problemas propostos aos algoritmos influenciam diretamente o seu 

desempenho e a forma como o problema é elaborado pode trazer complicações 

desnecessárias. Foi visto ainda no capítulo 2 alguns exemplos de otimização de processos de 

remediação utilizando algoritmos genéticos e evolucionários. Alguns desses exemplos 

fixaram as posições dos poços enquanto variavam a taxa de bombeamento dos mesmos; 

outros usaram como variáveis tanto a locação dos poços quanto suas taxas de bombeamento. 

Note-se ainda que pode a proposição do problema de remediação exigir uma 

técnica específica para a limpeza do aquífero, dependendo das peculiaridades do sítio em 

questão. Em qualquer caso, o sucesso da otimização está ligado à escolha certa das variáveis 

envolvidas e ao nível ideal de complexidade dos modelos utilizados. Um modelo muito 

simples poderia trazer distorções da realidade, induzindo à admissão de soluções pseudo-

ótimas. Já um modelo excessivamente complexo poderia trazer custos computacionais 

completamente inviáveis. 
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