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RESUMO 

 

Esta tese estudou a aplicação de algoritmos evolucionários na análise multi-

objetivo para gestão integrada de sistemas de recursos hídricos, bem como a sua 

integração à sistemas de suporte a decisão como o SSD AcquaNet e ModSim DSS. 

Dois algoritmos evolucionários multi-objetivo são desenvolvidos: MoDE-NS e 

MoPSO-NS e comparados ao NSGA-II. 

Os algoritmos foram desenvolvidos em forma de Sistema de Otimização que 

possibilita a análise de problemas multi-objetivo de forma generalizada com foco em 

sistemas de recursos hídricos. A possibilidade de integração com o SSD AcquaNet e 

o ModSim DSS via importação de rede de fluxo e a otimização conjunta, são 

apresentadas e exploradas. Uma ferramenta de visualização gráfica do conjunto de 

soluções não dominadas é incluída no Sistema de Otimização. 

Os algoritmos desenvolvidos foram aplicados a problemas de teste padrão para 

validação através da comparação de seus resultados ao NSGA-II. As possibilidades 

de aplicação do sistema de otimização e dos algoritmos evolucionários multi-objetivo 

foram exploradas inicialmente através de análise multi-objetivo do modelo chuva-

vazão Smap com dois e cinco objetivos. Em seguida, a análise foi estendida a um 

sistema de recursos hídricos complexo, o Sistema Cantareira, responsável pelo 

abastecimento de aproximadamente metade da RMSP, que corresponde à 

aproximadamente 33 m3/s. A análise foi realizada comparando dois pares de 

funções objetivos envolvendo custos de energia elétrica, minimização de déficit no 

atendimento às demandas e minimização do desvio da qualidade da água em 

relação à Classe de enquadramento no rio Atibaia, a jusante do reservatório 

Atibainha e Cachoeira. Os resultados apontam que os algoritmos evolucionários 

multi-objetivo são aptos para aplicação na análise integrada de sistemas de recursos 

hídricos e representam uma boa alternativa aos métodos denominados “clássicos”, 

pelas suas características peculiares discutidas no trabalho. Algumas 

recomendações quanto ao uso dos algoritmos abordados para análise de problemas 

multi-objetivo foram apresentados.  

 

Palavras-chave: algoritmos evolucionários multi-objetivo, análise multi-objetivo, 

recursos hídricos, sistemas de suporte a decisões  



 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis presents an application of evolutionary algorithms in multi-objective 

analysis for integrated management of water resources systems and their integration 

into decision support systems as AcquaNet and ModSim DSS. Two multi-objective 

evolutionary algorithms are developed: MoDE-NS-NS and MoPSO-NS and 

compared to NSGA-II. 

The algorithms are developed in the form of Optimization System which enables 

generalized multi-objective analysis with a focus on water resources systems. The 

possibilities for integration with AcquaNet and ModSim DSS, by importing network 

flow directly from them or by integrated optimization/simulation are also presented. A 

graphical visualization tool for the set of non-dominated solutions is also included in 

Optimization System.  

The algorithms are applied to common test problems set for validation by 

comparing its results to the NSGA-II. The possibilities of application of the developed 

Optimization System and multi-objective evolutionary algorithms are initially exploited 

by multi-objective analysis of a hydrological rainfall-runoff model Smap, with two and 

five objectives. Then, the analysis is extended to a complex water resources system, 

the Cantareira System, responsible for supplying nearly half of the Sao Paulo metro 

area, which corresponds to approximately 33 m3/s. The analysis is done by 

comparing two pairs of objective functions: minimization of demand shortage versus 

minimization of pumping cost and minimization of demand shortage versus 

minimization of the deviation from water quality standards. The results show that the 

multi-objective evolutionary algorithms are suitable for application to integrated 

analysis of water resources systems and represent a good alternative to the so called 

“classical” methods, for its peculiar characteristics discussed on this thesis. The 

MoDE-NS and MoPSO-NS developed, outperformed NSGA-II results, by obtaining a 

better coverage of the Pareto fronts especially on the water resources system case 

study. 
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1 Introdução 

 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade insuficientes para 

atendimento das mais variadas demandas é sem dúvida um dos mais importantes 

problemas a ser enfrentado no gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia 

hidrográfica. Muitas vezes é necessário construir reservatórios para regularizar 

vazões a fim de garantir o abastecimento público, a irrigação, a geração de energia 

hidroelétrica, o controle ambiental, o controle da qualidade da água, a recreação, 

etc. No sistema hídrico, os reservatórios normalmente estão fisicamente interligados 

ou agem como componentes de um sistema integrado. 

A disponibilidade dos recursos hídricos é discutida globalmente, existindo um 

consenso de que a água é um bem escasso e dotado de valor econômico. Esta 

conformidade deve estar presente em todas as etapas do planejamento, seja 

econômico, político ou social, uma vez que, os conflitos de interesses com relação 

ao uso da água evidenciam a necessidade de articulação interinstitucional para a 

adoção de política de gestão integrada de recursos hídricos. 

A Lei Federal n° 9.433/97, Brasil (1997) que instit ui a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, o que contribui de maneira significativa para o crescimento e 

disciplinamento do planejamento dos recursos hídricos. Esta lei estabelece que a 

PNRH se baseia nos seguintes fundamentos:  

• a água é um bem de domínio público;  

• a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

• em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é 

para o consumo humano e dessedentação de animais; 

• a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporci onar o uso 

múltiplo das águas; 

• a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

• a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Observa-se entre os fundamentos citados acima que necessidade de gestão 
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voltada para os usos múltiplos das águas. Entre as diversas atividades de gestão 

existem problemas complexos, como a operação de sistemas de recursos hídricos 

para a alocação de água. Geralmente a alocação da água para atendimento às 

demandas está condicionada à disponibilidade de água, à restrições operacionais 

que afetam a entrega da água no curto prazo e conflitos entre os vários usos. 

Estes problemas são intrinsecamente de natureza multi-objetivo, sendo 

necessário considerar, além das restrições operacionais, uma série de outras 

restrições, seja de natureza, econômica, cultural, tecnológica, entre outros, que 

podem ser de difícil tratativa nas técnicas de otimização com objetivo único. 

Segundo Loucks e Beek (2005) e Braga (1987), a abordagem tradicional de 

benefício/custo, cujos objetivos são convertidos e expressos em uma única unidade 

de moeda, pode ser extremamente difícil e levar a distorções no conjunto de 

soluções ótimas. 

Nas técnicas de otimização para análise de problemas com objetivo único, os 

algoritmos de solução buscam um valor ótimo global único dentro do espaço de 

busca definido pelas restrições do problema. Já as técnicas de análise multi-objetivo 

geram um conjunto de soluções, e por este motivo o conceito de ótimo global não 

faz mais sentido. Em geral este conjunto de soluções é conhecido como conjunto de 

soluções não nominadas, ou frente (ou curva) de Pareto ou ainda soluções não 

inferiores. Uma solução é dita dominada quando não pode ser melhorada em 

detrimento de outra solução do conjunto tido como ótimo. 

Técnicas tradicionais de análise multi-objetivo utilizam programação 

matemática para gerar o conjunto de soluções não dominadas. Para isso, existem 

vários métodos onde o problema multi-objetivo é transformado em um problema de 

objetivo único e resolvido sucessivamente até que o conjunto de soluções não 

dominadas seja determinado. Dentre eles destacam-se os métodos de pesos ou 

ponderações e métodos de restrições que são as técnicas mais comumente 

utilizadas para análise multi-objetivo e fazem uso de programação matemática, seja 

ela linear ou não linear. Estes métodos são aqui denominados clássicos para que 

possam ser diferenciados dos Algoritmos Evolucionários – AE, abordados nesta 

tese. 

Os algoritmos evolucionários surgiram na década de 80 inicialmente com o 

Algoritmo Genético (AG) bem como sua primeira versão multi-objetivo, Deb (2009). 

Autores como Simonovic (2009), Deb (2009) e Cunha (2006) destacam algumas 
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características que tornam os algoritmos evolucionários bastante atrativos para 

análise multi-objetivo em relação aos métodos clássicos, dentre elas: 

- trabalham com famílias de soluções, também denominadas populações, e por 

este motivo são capazes de gerar várias soluções não dominadas em uma única 

geração; 

- são menos susceptíveis à forma ou continuidade da frente de Pareto. 

- extremamente flexíveis quanto à formulação do problema, no que diz respeito 

às funções objetivo e restrições; 

- não exigem conhecimento profundo de modelos de otimização, e em geral 

são de fácil implementação; 

Grande atenção vem sendo dada aos algoritmos evolucionários na última 

década, e com o surgimento de algoritmos alternativos ao AG, muitos pesquisadores 

tem se dedicado ao desenvolvimento de algoritmos mais eficientes para a análise 

multi-objetivo. Dentre eles estão o DE (Differential Evolution) e o PSO (Partical 

Swarm Optimization), cujas versões para análise multi-objetivo são foco de estudo 

desta tese, bem como sua aplicação em análise multi-objetivo de sistemas de 

recursos hídricos. 

Os algoritmos evolucionários para análise multi-objetivo (AEM) desenvolvidos, 

denominados MoDE-NS: Multi-objective Differential Evolution e MoPSO-NS: Multi-

objective Partical Swarm Optimization, são por sua vez comparados com uma 

versão multi-objetivo do AG, denominada Non-dominated Sorting Genetic Algorithm - 

NSGA-II, para efeitos de validação dos mesmos. Os três algoritmos foram 

sistematizados em um Sistema de Otimização Multi-objetivo composto por uma 

interface gráfica e uma biblioteca de algoritmos. O NSGA-II foi traduzido para a 

mesma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do Sistema e neste 

incorporado, porém todas as suas características originais foram preservadas.  

O Sistema de Otimização permite a análise de problemas multi-objetivo de 

forma generalizada, sem necessidade de ferramentas adicionais e com possibilidade 

de interação com sistemas de Suporte a Decisões (SSD) como o SSD AcquaNet e o 

ModSim DSS (Decision Support System). Atualmente, o AcquaNet (Porto et al., 

2003 e 2005) e ModSim (Labadie, 2010), conseguem resolver de forma eficiente 

problemas estritamente lineares e de objetivo único, utilizando algoritmos de rede de 

fluxo, carecendo de análises não-lineares e multi-objetivo. Além disso, o sistema 

desenvolvido possui a capacidade de exibir o conjunto de soluções não dominadas 



24 

 

utilizando uma metodologia proposta por Baltar (2007), o ICC (Interactive 

Compromise Coordinate Method). Esta ferramenta é denominada Gráfico de 

Compromisso (GC) e utiliza a programação de compromisso para ressaltar as 

melhores soluções no gráfico. A única diferença entre o GC o ICC é o metodologia 

utilizada para calcular a classificação das soluções e a forma de exibi-las no gráfico. 

O GC é descrito na metodologia e uma comparação gráfica com o ICC é 

apresentada no Capítulo 4. 

A integração dos algoritmos evolucionários abordados e o Sistema de 

Otimização desenvolvido representa uma importante ferramenta que pode fornecer 

subsídios aos órgãos gestores e tomadores de decisão, para a resolução de 

conflitos e auxiliar na gestão e no planejamento de sistemas de recursos hídricos. A 

possibilidade de integração do Sistema de Otimização com outros sistemas como o 

AcquaNet e ModSim, viabiliza a análise multi-objetivo utilizando os AEM para 

problemas complexos e de grande porte. 

O texto é organizado em seis capítulos, nesta sequência: introdução do 

problema, objetivos, revisão bibliográfica, a metodologia proposta, aplicação da 

metodologia com verificação e validação dos algoritmos utilizados, seguidos por 

conclusões e recomendações. Nos anexos é apresentada a análise de sensibilidade 

dos parâmetros principais dos algoritmos utilizados e um exemplo passo a passo de 

aplicação de um algoritmo evolucionário multi-objetivo. 
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2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é o desenvolvimento de algoritmos em forma 

de um sistema computacional generalizado que possibilite a análise e otimização 

integrada dos vários usos de um problema de alocação de água num sistema de 

recursos hídricos complexo, bem como prepará-lo para integração com Sistemas de 

Suporte a Decisões como o SSD AcquaNet e o ModSim DSS, adicionando a estes a 

possibilidade de análise multi-objetivo. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

• Desenvolvimento e programação das rotinas computacionais dos 

algoritmos evolucionários utilizados na análise multi-objetivo; 

• Analisar e estudar os valores dos parâmetros dos algoritmos testados 

e compará-los com valores da literatura; 

• Desenvolvimento o Sistema de Otimização genérico, integrando a ele 

os algoritmos evolucionários para análise multi-objetivo desenvolvidos; 

• Aplicação do Sistema desenvolvido em sistema de recursos hídricos 

real analisando diferentes objetivos conflitantes; 

• Aplicação do Sistema na calibração de modelo hidrológico do tipo 

chuva-vazão para efeitos avaliação da eficiência dos AEM; 

• Dar diretrizes para aplicação de algoritmos multi-objetivo para análise 

de sistemas complexos de recursos hídricos; 

• Explorar as dificuldades, limitações da aplicação de algoritmos 

evolucionários multi-objetivo na análise de sistemas de recursos 

hídricos complexos. 

 

2.2 Contribuições do Trabalho 

 

A análise integrada dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica é prevista 



26 

 

na Lei 9.433/97. Sistemas de Suporte a Decisão como o AcquaNet e ModSim são 

extremamente eficientes na solução de problemas que podem ser representados em 

forma de rede de fluxo com funções objetivo lineares, mas carecem de análise multi-

objetivo. 

A disponibilização dos algoritmos desenvolvidos, MoDE-NS, MoPSO-NS, bem 

como o Sistema de Otimização com foco na análise de sistemas de recursos 

hídricos e a possibilidade da integração ao SSD AcquaNet e ModSim DSS 

representam um passo importante para a disponibilizar aos órgãos gestores uma 

ferramenta para análise multi-objetivo de baixo custo e fácil implementação. 

São apresentadas também recomendações quanto aos valores dos parâmetros 

dos algoritmos testados, em função dos melhores resultados obtidos para as 

aplicações analisadas. Os valores obtidos podem ser tomados como ponto de 

partida para análise multi-objetivo em sistemas de reservatórios, como o estudo 

desta tese. É importante observar que estes valores de parâmetros sugeridos são 

válidos para versão do MoDE-NS e MoPSO-NS aqui descritos e desenvolvidos.  

A inclusão do Gráfico de Compromisso no Sistema de Otimização possibilita 

uma análise simplificada do conjunto de soluções não dominadas resultantes do 

processo de otimização, independente do número de objetivos considerados na 

análise. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

Técnicas de otimização têm sido empregadas nas recentes décadas para tratar 

problemas de planejamento e manejo de sistemas de recursos hídricos. Os modelos 

de otimização são baseados em algum tipo de técnica de programação matemática, 

que incluem uma variedade de algoritmos, cuja escolha depende das características 

do problema a ser analisado, da disponibilidade de dados, dos objetivos e restrições. 

Autores como Yeh (1985) e Labadie (2004) apresentam revisão detalha das técnicas 

mais comuns empregadas no manejo de sistemas de recursos hídricos.  

Raramente o manejo de sistemas complexos de recursos hídricos envolve um 

único objetivo e a análise considerando usos múltiplos é recomendada nestas 

situações (Simonovic, 2009). 

Nas técnicas de otimização para análise de problemas com objetivo único, os 

algoritmos de solução buscam um valor ótimo único (preferencialmente ótimo global) 

dentro do espaço de busca definido pelas restrições do problema. Já as técnicas de 

análise multi-objetivo geram idealmente um conjunto de soluções não dominadas, e 

por este motivo o conceito de ótimo não faz mais sentido. De fato, é comum em 

análise multi-objetivo que o termo “otimização” seja suprimido, uma vez que não 

existe a solução “ótima” para o problema (Deb, 2009 e Simonovic, 2009). 

Técnicas tradicionais de análise multi-objetivo utilizam programação 

matemática para gerar o conjunto de soluções não dominadas. Existem vários 

métodos onde o problema multi-objetivo é decomposto em um problema de objetivo 

único e resolvido sucessivamente até que o conjunto de soluções não dominadas 

seja encontrado (Baltar, 2007 e Deb, 2009). Dentre eles destacam-se os métodos de 

pesos e métodos de restrições que são as técnicas mais comumente utilizadas para 

análise multi-objetivo e fazem uso de programação matemática. 

Com o surgimento dos algoritmos evolucionários (AE) na década de 80 e suas 

versões multi-objetivo (AEM), novos métodos de análise multi-objetivo foram 

propostos. Inicialmente os AEM foram derivados do algoritmo genético (AG), (Deb, 

2008 e 2009). Porém, com surgimento de algoritmos mais recente, alternativos ao 

AG como DE (Differential Evolution) e o PSO (Partical Swarm Optimization), muitos 

pesquisadores tem se dedicado ao desenvolvimento de algoritmos mais eficientes 

para a análise multi-objetivo. 
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Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos relacionados a análise 

multi-objetivo, uma rápida revisão de dois métodos clássicos bastante populares, a 

estrutura básica do AG, DE, PSO e algumas versões multi-objetivo dos mesmos. A 

visualização e apresentação das soluções não dominadas também são discutidas. 

Por fim, uma revisão de algumas aplicações de AEM em análise de sistemas de 

recursos hídricos é apresentada. 

 

3.1 Conceitos Básicos 

 

O processo de modelagem e solução de problemas com dois ou mais objetivos 

não mensuráveis e conflitantes é denominado de Análise Multi-objetivo. A análise 

multi-objetivo busca produzir um conjunto de soluções ótimas que representam as 

melhoras relações de troca entre os objetivos e são denominadas de conjunto de 

soluções “não dominadas” ou ainda frente de Pareto. Uma solução é dita não 

dominada quando algum dos objetivos que a compõem, não pode ser melhorado 

sem piorar algum dos outros objetivos. 

As chamadas relações de troca (trade-offs) são inevitáveis quando se trata de 

análise multi-objetivo, que surgem exatamente pelo fato de haver usos conflitantes 

num sistema de recursos hídricos, e desta forma não é possível atender todos os 

objetivos simultaneamente em sua plenitude. 

Na Figura 3.1 é apresentada de forma gráfica a relação típica entre dois 

objetivos conflitantes, onde f1 e f2 representam, respectivamente, as funções objetivo 

em conflito. Neste gráfico é exibido o conceito soluções não dominadas e da Frente 

de Pareto ℱ que são apresentados formalmente a seguir. Na Figura 3.2 outros 

exemplos de soluções não dominadas são apresentados. 
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Figura 3.1 - Curva de troca típica entre dois usos conflitantes 

 

 

Figura 3.2 – Exemplo de curvas de troca: Fonte: Deb (2009) 

 

Um problema multi-objetivo pode ser escrito matematicamente da seguinte 

forma: 
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JKLKMKNOP	Q	R� = T	QU	R�, 	QV	R�,… , 	QW	R�X						YZM	[ = 1,… ,J \]^_K`Z		O					ab	R� ≤ 0											YZM	K = 1,… , L Re ≥ 0											YZM	^ = 1,… , g 

(3.1) 

 

Onde, o vetor R�∗ = TRU∗, … , Rh∗ X que satisfaz a equação (3.1), é a solução ótima 

do problema de otimização, 	ab	R� são as restrições do problema, M o número de 

objetivos, n o número de restrições e p o número de variáveis. As restrições de 

igualdade e desigualdade de (3.1) definem a região ou espaço viável Ω, do 

problema. As inequações do tipo ≤ podem ser transformadas em inequações do tipo 

≥ multiplicando a restrição por -1. 

É importante salientar que o gráfico da Figura 3.1 se refere a funções objetivo 

de minimização. De fato, nesta tese sempre será considerada a minimização de 

funções objetivo, lembrando que problemas de maximização podem ser convertidos 

em problemas de minimização multiplicando a função objetivo pelo escalar -1, ou 

seja: 

 

JKLKMKNOP	Q	R� = −JORKMKROP	Q	R� (3.2) 

 

3.2 O Conceito de Dominância 

 

A grande maioria dos AEM utilizam o conceito de dominância no processo de 

otimização. Nestes algoritmos, um dos processos básicos é a comparação de duas 

soluções ou indivíduos quanto a sua dominância. Para que uma solução ou 

indivíduo domine outro, duas condições precisam ser satisfeitas: 

1 – A solução R� não é pior que m� em nenhum dos objetivos, isto é Qe	R� ≱ Qe	m�, 
para j	∈	{1,	2,	...,	M}, onde M é o número de objetivos. 

2 – A solução R� é ligeiramente melhor que m� em pelo menos um dos objetivos, 

isto é Qe	R�	⨞		Qe	m�, para pelo menos um j	∈	 {1,	 2,	 ...,	 M} onde M é o número de 

objetivos. 

Se as duas condições acima são verdadeiras, R� domina m�, também denotado 
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matematicamente por R� 	≼ m�. Se alguma das condições 1 e 2 não são atendidas, R� 
não domina m�. 

As soluções não dominadas definem o conjunto ótimo de soluções ou frente de 

Pareto I. Assim, um indivíduo ou solução R� pertence a I se não existir nenhuma 

outra solução m�, também pertencente a I que a domine. 

A Figura 3.3 apresenta um exemplo de dominância, no qual soluções 

dominantes são 1 e 2 e soluções dominadas 3, 4, 5 e 6. 

 

 

Figura 3.3 – Relação de dominância em um espaço de soluções com dois objetivos 

 

O conjunto de soluções não-dominadas é conceitualmente equivalente em 

problemas multi-objetivo, ao ótimo global da otimização com objetivo único 

(Simonovic, 2009). 

Apresentado o conceito de dominância verifica-se que em análise multi-objetivo 

não é possível simplesmente escolher uma solução ótima considerando apenas um 

dos objetivos, sendo necessária uma avaliação mais cuidadosa das relações de 

troca representadas pelo conjunto de soluções não dominadas. Este fato realça 

duas importantes metas que devem ser atingidas na análise multi-objetivo 

(independente da técnica utilizada): 

1. Encontrar o conjunto de soluções não dominadas; e 

2. Encontra o conjunto de soluções que estejam suficientemente esparsas ou 
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diversificadas para representar toda a frente de Pareto. 

A situação ideal é apresentada no exemplo a Figura 3.4 onde ambas as metas 

são atendidas de forma satisfatória, ou seja, a técnica empregada encontrou 

soluções muito próximas à frente de Pareto real e devidamente distribuídas. 

 

 

Figura 3.4 – Exemplo de distribuição ideal de um conjunto de soluções não dominadas 

 

3.3 Classificação das Técnicas de Análise Multi-obj etivo 

 

As técnicas de análise multi-objetivo são geralmente classificadas em dois 

grandes grupos (Deb, 2009 e Simonivc 2009): Técnicas Geração do conjunto de 

Soluções não dominadas; e Técnicas de Articulação antecipada e/ou progressiva de 

preferências. 

 

3.3.1 Técnicas de Geração do conjunto de Soluções não dominadas:  

 

Estas técnicas buscam gerar todo o conjunto de soluções não dominadas ou a 

frente de Pareto, sem a necessidade de intervenção do usuário ou gestor. Dentre os 
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métodos clássicos, destacam-se os métodos dos pesos (ou ponderações) e o 

método das restrições. Os algoritmos evolucionários multi-objetivo (AEM) tratados 

nesta tese também são classificados nesta categoria de técnicas de geração.  

 

3.3.2 Técnicas de Articulação antecipada e/ou progressiva de preferências 

 

Estas técnicas exigem que o usuário ou gestor estabeleça, a priori, as 

preferências que expressam os “trade-offs” entre os vários objetivos. Os métodos 

mais utilizados são: método de Programação de Metas, Electre e Promethe (Baltar 

2007). O método da programação de compromisso é classificado como uma técnica 

de articulação progressiva de preferências, onde a cada iteração o gestor deve 

decidir se a solução encontrada é satisfatória. 

 

3.4 Métodos “Clássicos” 

 

Neste item serão descritos alguns métodos comumente utilizados na solução 

de problemas multi-objetivo. Estes são denominados “clássicos” para que seja 

possível diferenciá-los dos métodos evolucionários abortados nesta tese.  

Uma característica importante destes métodos é que todos eles transformam o 

problema de objetivos múltiplos em um problema de objetivo único, possibilitando, 

desta forma, a utilização de técnicas de programação matemática, seja ela linear ou 

não linear. 

O objetivo desta tese não é detalhar estes métodos clássicos e sim fazer uma 

breve revisão dos mesmos. O leitor interessado deve se referir a uma série de 

autores que tratam do assunto de forma bastante abrangente e detalhada: Loucks e 

Beek (2005), Baltar (2007), Coello Coello (2007), Deb (2009) e Simonovic (2009).  

 

3.4.1 Método dos Pesos ou Ponderações (Weighting Method) 

 

Este método, da classe das técnicas de geração do conjunto de soluções não 

dominadas, busca obter as soluções não dominadas pela variação paramétrica de 

pesos aplicados às funções objetivo do problema, equação (3.3). A aplicação dos 
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pesos transforma o problema multi-objetivo em objetivo único para que possa ser 

resolvido com uso de técnicas de programação matemática conhecidas 

(programação linear ou não linear). 

 

JKLKMKNOP	Q	R = ∑ ubvbwU × Qb	R,	 onde J é número de objetivos y]^_K`Z	O:	R	 ∈ | 
(3.3) 

 

Estes pesos ub devem ser fornecidos ao algoritmo de solução e esta escolha 

pode influenciar diretamente no resultado obtido, ou seja, nem todas as soluções 

não dominadas podem ser obtidas com este método.  

Deb (2009) e Simonovic (2009) destacam ainda que a necessidade de variação 

paramétrica dos pesos pode acarretar em grande esforço computacional, uma vez 

que para cada conjunto de pesos é necessário resolver o problema novamente para 

obter uma nova solução não dominada. 

 

3.4.2 Método das Restrições (ε-Constraint Method) 

 

Este método também pertence à categoria das técnicas de geração das 

soluções não dominadas e enquanto um dos objetivos é otimizado, os outros são 

transformados em restrições do problema, conforme equação (3.4). É desta forma 

que o problema com múltiplos objetivos é transformado em problema de objetivo 

único para ser resolvido com auxílio de programação matemática. 

 JKLKMKNOP	Q	R = Qb	R y]^_K`Z	O:	R	 ∈ |	_	Qb	R ≤ }e 			gOPO	`Z~Z	K	 ≠ ^,			K,
^	 ∈ {1,2, … ,J�, ZL~_	J	é	Z	LúM_PZ	~_	Z�^_`K�Zy (3.4) 

 

O desafio neste método é encontrar ou definir de forma correta os valores }e 
para cada uma das funções, dentro dos limites máximos e mínimos, garantindo 

assim que o conjunto de soluções não dominadas seja encontrado.  
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3.5 Por quê Algoritmos Evolucionários? 

 

Os métodos clássicos para solução de problemas com múltiplos objetivos 

utilizam esquemas baseados em preferências, onde vetores tem a função de 

normalizar os objetivos e basicamente transformar o problema de múltiplos objetivos 

em um problema de objetivo único. Estes métodos clássicos geram soluções ponto a 

ponto, ou seja, a cada simulação estes são capazes de produzir apenas uma 

solução ótima, que se espera seja uma nova solução não dominada do problema. 

(Deb, 2008). 

A principal diferença aos métodos clássicos é que os AE utilizam famílias de 

soluções a cada iteração. Esta característica os torna únicos para solução de 

problemas multi-objetivo, sendo capazes de produzir múltiplas soluções não 

dominadas em uma única geração.  

Coello Coello (2007 e 2010), Simonovic (2009), Deb (2008 e 2009) e Cunha 

(2006) destacam algumas características que tornam os algoritmos evolucionários 

(AE) bastante atrativos para análise de problemas com múltiplos objetivos em 

relação aos chamados métodos clássicos, dentre elas: 

- trabalham com famílias de soluções, também denominadas populações, e por 

este motivo são capazes de gerar várias soluções não dominadas em uma única 

geração; 

- são menos susceptíveis à forma ou continuidade da frente de Pareto. 

- extremamente flexíveis quanto à formulação do problema, no que diz respeito 

às funções objetivo e restrições; 

- não exigem conhecimento profundo de modelos de otimização não lineares, e 

em geral são de fácil implementação. 

Outras características não menos importantes precisam ser destacadas e que 

de certa forma viabilizaram a implementação do Sistema de Otimização aqui 

proposto: 

- não dependem de informações da função objetivo, permitindo que o usuário 

as defina livremente com a complexidade desejada ou necessária; 

- o código computacional da implementação dos algoritmos é relativamente 

simples, comparado com os métodos de programação matemática; 

- a simplicidade faz com que seja possível gerar sistemas de baixo custo, ainda 
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assim bastante eficientes;  

- não são influenciados pela solução inicial, ao contrário de muitos métodos de 

programação matemática não linear, principalmente os baseados em derivadas e 

gradientes. 

Ainda de acordo com Deb (2008 e 2009), Coello Coello et al. (2007) e Price et 

al. (2005), o uso dos algoritmos evolucionários para análise multi-objetivo cresceu de 

forma significativa nos últimos anos, e têm se mostrado bastante eficientes numa 

variedade grande de problemas de otimização. 

 

3.6 Algoritmos Evolucionários Multi-objetivo 

 

Os AE são utilizados para procurar soluções de problemas ou com espaço de 

soluções (espaço de busca) complexo e não linear. São capazes de otimizar 

problemas que seriam difíceis de ser resolvidos com uso de técnicas convencionais, 

como programação linear e não-linear. 

Um AE inicia a busca com uma população de soluções geralmente gerada de 

forma aleatória nos limites impostos às variáveis (superior e inferior). A partir da 

população inicial são geradas as populações descendentes utilizando operadores de 

seleção, mutação e cruzamento, e um operador para preservar os melhores 

indivíduos, ou seja, um operador de elitismo (Simonovic, 2009 e Deb, 2008).  

Os AEM surgiram na década de 80 inicialmente com uma versão do Algoritmo 

Genético (AG), mais especificamente denominada “Vector-Evaluated Genetic 

Algorithm” ou VEGA, proposto por Schaffer (1984) apud Deb (2009). Segundo Deb 

(2008) pouca atenção foi dada a este algoritmo, pois convergia prematuramente 

para soluções específicas e não conseguia manter uma diversidade desejada do 

conjunto de soluções não dominadas, que é a segunda meta a ser atingida na 

análise multi-objetivo, como discutido anteriormente. Ainda segundo o autor, os AEM 

passaram a ter maior atenção após a publicação do trabalho de Goldberg (1989) no 

qual é sugerido um método revolucionário de classificação por não-dominância 

(Non-dominated Sorting – NS) para geração dos descendentes. Neste trabalho além 

da classificação por não dominância, o autor também sugere a utilização de um 

operador de seleção para manter a diversidade das soluções, utilizando informações 

do vetor de solução ou diretamente dos valores da função objetivo. Estes dois 
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operadores são a base de todos os AEM modernos. 

A partir deste trabalho muitos algoritmos para análise multi-objetivo foram 

propostos na década de 90, inicialmente baseados no AG e vem sendo 

aperfeiçoados pelos pesquisadores. Um exemplo é o algoritmo NSGA-II que é 

bastante difundido na comunidade científica (o que pode ser notado pelo grande 

número de trabalhos publicados em que é utilizado), e seus resultados e aplicação 

servem como base de comparação para algoritmos novos propostos ou 

desenvolvidos.  

Com o surgimento de outros algoritmos evolucionários como o Differential 

Evolution (DE) originalmente proposto por Storn e Price (1995) e Price e Storn 

(1997) e o Partical Swarm Optimization (PSO) proposto por Kennedy e Eberhart 

(1995) naturalmente surgiram versões multi-objetivo dos mesmos. 

Ao estender um AE, seja ele o AG, PSO ou DE, para análise multi-objetivo é 

necessário considerar dois fatores importantes na construção do AEM, que são 

(Chakraborty et al,. 2008):  

1 - como manter e selecionar os melhores indivíduos, ou seja, como considerar 

o elitismo; e 

2 - como manter a diversidade da população. 

O elitismo geralmente é considerado classificando as soluções pela sua não 

dominância, conforme sugerido por Goldberg. Este método possui variações, porém 

consiste na classificação das soluções atribuindo a cada uma, um nível de acordo 

com a sua “dominância”, ou seja, primeiro as soluções não dominadas recebem 

nível 1 e removidas da população. Feita a remoção destas soluções não dominadas, 

é determinado um novo nível (com valor 2) das soluções remanescentes, e esse 

processo é repetido até que toda população seja classificada, conforme Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Esquema da metodologia de classificação da frente de Pareto 

 

Para manter a diversidade dois dos principais operadores utilizados são o 

Crowding Distance (CD) e o Fitness Sharing (FS). Ambos são utilizados como 

critério de seleção de soluções não dominadas para geração da nova população. 

Ambos são uma medida de quão “povoada” é a vizinhança de uma solução. 

O CD é calculado utilizando o valor da função objetivo de soluções vizinhas, 

conforme Figura 3.6 e é um indicador de quão distantes estas estão. Desta forma, 

soluções com valores maiores de CD são preferidas, pois estão em uma região 

menos densamente povoada. A grande vantagem da utilização do CD é que 

nenhum parâmetro adicional é necessário. 

Já o FS calcula a densidade de soluções dentro de um círculo de raio σshare em 

volta de cada solução, conforme Figura 3.7. Diferentemente do CD, quanto menor o 

valor de FS, mais chances a solução tem de ser escolhida, pois estará em uma 

região menos densamente povoada. A desvantagem deste indicador é que o valor 

de σshare tem de ser definido e pode afetar de forma significativa o resultado da 

otimização, Deb (2009). 
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Figura 3.6 – Esquema de cálculo do Crowding Distance 

 

 

Figura 3.7 – Esquema de cálculo do Fitness Sharing 

 

3.6.1 Algoritmo Genético - AG 

 

O Algoritmo Genético (AG) foi um dos primeiros algoritmos da categoria dos AE 

e faz analogia aos mecanismos de seleção natural. Foi proposto por Holland (1975) 

e passou a ser bastante popular após a publicação do livro de Goldberg (1989). Este 
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algoritmo é considerando nesta tese, pois é dele que foi derivado o NSGA-II (Deb, 

2002). 

O AG funciona com uma população inicial, formada por cromossomos, que por 

sua vez são formados pelos genes (variáveis de decisão). Os cromossomos podem 

ter representação binária ou real, definindo assim dois tipos de algoritmos, os de 

representação real e de representação binária. A representação binária geralmente 

é pouco utilizada, pois para problemas com grande numero de variáveis o processo 

de codificação exige e grande quantidade de memória e o tempo de processamento 

para a codificação e decodificação das variáveis pode ser significativo. 

No AG existem três operadores: seleção, cruzamento e mutação, para gerar a 

nova população de indivíduos descendentes a partir da população dos pais.  

O operador de seleção é usado para selecionar os cromossomos aos quais 

serão aplicados os operadores de cruzamento. Existem diferentes operadores de 

seleção (Deb, 1999), e em geral cromossomos com valor maior de função objetivo 

têm maiores chances de serem selecionados e sobreviver.  

Um operador de cruzamento bastante utilizado nos AG com codificação real é 

o Simulated Binary Crossover (SBX, Deb e Agrawal, 1995, Deb e Berger, 2001, e 

Deb, 2009) que simula a cruzamento em um ponto da codificação binária e utiliza 

uma distribuição de probabilidades em torno de dois pais para criar as soluções 

descendentes. 

Existem dois aspectos importantes que fazem com que esta versão do AG 

(com operador SBX) seja mais eficiente que versões anteriores: soluções 

descendentes são geralmente geradas mais próximas aos pais; e a distribuição das 

soluções descendentes é proporcional à distribuição das soluções pais (Deb e 

Berger, 2001). 

Após a seleção e cruzamento a mutação é realizada para preservar a 

diversidade da população. A probabilidade de mutação deve ser mantida baixa, pois 

valores altos podem comprometer soluções boas (Deb, 1999). Operadores de 

mutação podem ser uniformes, não uniformes ou polinomiais, e variar com o número 

de geração, Deb (2009). 

O fluxograma da Figura 3.8 apresenta de forma simplificada as principais 

etapas de um AG que são executadas durante o processo de otimização. 
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Figura 3.8 – Fluxograma geral de um Algoritmo Genético 

 

Versões Multi-objetivo 

 

Após o trabalho de Golbert (1989), que sugeriu a utilização do conceito de não 

dominância para geração da nova população, uma primeira geração de algoritmos 

surgiu utilizando esse conceito. Três destes são descritos simplificadamente a 

seguir: 

- NSPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm), proposto por Horn et al. (1994): 

neste algoritmo duas soluções são selecionadas de forma aleatória na população e 

sua dominância é comparada a outro grupo de soluções que é selecionado também 

aleatoriamente no início da geração. O tamanho deste grupo é controlado por um 

parâmetro definido pelo usuário. Além do operador de seleção descrito, este 

algoritmo utiliza um operador de diversidade (Fitness Sharing) caso as duas 

soluções selecionadas para comparação são ambas dominadas ou não dominadas.  

- MOGA (Multi-objective Genetic Algorithm), proposto por Fonseca e Fleming 

(1993): neste algoritmo todas as soluções não dominadas recebem ranking 1 e as 

outras soluções recebem o valor de ranking de acordo com o número de soluções 

que as dominam. A seleção é feita das soluções com ranking mais baixo e um 
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operador de diversidade, CD, é aplicado a soluções com valores parecidos de 

função objetivo. 

- NSGA (non-dominated Sorting GA): proposto por Srinivas e Deb (1994): a 

primeira versão deste algoritmo tinha algumas diferenças com relação ao MOGA. 

Neste o ranking é atribuído a todas as soluções. Além disso, para todas as soluções 

é calculo um operador de diversidade, o CD, a partir das variáveis das soluções (e 

não dos valores da função objetivo). 

De acordo com Deb (2008), estes três algoritmos foram importantes para 

incentivar as pesquisas para os AEM, porém sua eficiência era extremamente baixa. 

Desta forma surgiu a segunda geração dos AEM que combinam mecanismos de 

preservação elitista com algoritmos de classificação bastante eficientes e 

operadores de diversidade. Estes representam o estado da arte em AEM e dois 

deles são brevemente descritos: 

- NSGA-II, proposto por Deb et al. (2000 e 2002): este algoritmo utiliza um 

mecanismo de classificação elitista das soluções em vários sub grupos de soluções 

não dominadas, atribuindo a eles um nível de classificação (ranking). O algoritmo 

gera uma população de filhos a partir da população de pais e o procedimento de 

classificação é realizado na população resultante da união das duas. Para a geração 

de uma nova população de tamanho N (onde N é o número de indivíduos) são 

escolhidos os indivíduos que pertencem aos níveis mais baixos e caso necessário, é 

utilizado o valor do indicador de CD como critério de desempate. Estes processos 

utilizados no NSGA-II são detalhadamente descrito na metodologia.  

- SPEA e SPEA2, (Strength Pareto Evolutionary Algorithm) proposto por Zitzler 

et al. (1999 e 2001): diferentemente do NSGA-II este algoritmo utiliza um arquivo 

externo para armazenar as soluções não dominadas. Além disso, o mecanismo de 

classificação das soluções não dominadas é um pouco diferente do NSGA-II, mas 

também utiliza a ideia da divisão por níveis. Um operador de diversidade é utilizado 

para evitar que soluções do arquivo externo, muito próximas entre si, sejam 

utilizadas para a geração da nova população. 

Outros AEM utilizando o AG foram propostos e uma revisão mais detalhada 

dos mesmos pode ser encontrada em Deb (2008 e 2009) e Nicklow et al. (2010).  
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3.6.2 Differential Evolution - DE 

 

O Differential Evolution (DE) foi proposto por Price e Storn (1997) e é um dos 

algoritmos evolucionários mais recentes para solução de problemas de otimização 

com valores reais. O DE utiliza um operador de mutação simples baseado nas 

diferenças entre os pares de solução (também chamado de vetores) com o objetivo 

de encontrar a direção de busca com base na distribuição de soluções na população 

corrente. 

Diferentemente do Algoritmo Genético (AG), que depende fortemente do 

operador de cruzamento, o DE utiliza a mutação como o mecanismo principal de 

busca, e a seleção para indicar a direção dentro da região viável do espaço de 

decisão. O DE é baseado em populações e utiliza Np indivíduos e D vetores 

variáveis para cada geração. 

A ideia básica do DE é um esquema para a geração do chamado vetor de 

testes. O DE gera este novo vetor a partir de dois membros da população. Se o 

vetor de testes possui um valor de função objetivo superior a um vetor 

predeterminado da população, este substituirá o vetor ao qual esta sendo 

comparado. Além disso, a cada geração o vetor com a melhor função objetivo é 

sempre armazenado para manter o registro do progresso ao longo do processo de 

otimização. Além disso, algumas estratégias de solução do DE fazem uso da melhor 

solução encontrada. Price et al. (2005) destacam que a utilização da informação da 

distância e direção da população para gerar derivações randômicas resulta em um 

esquema adaptativo com propriedades excelentes de convergência. 

A implementação original do DE mantém um par de vetores da população, 

ambos contendo Np indivíduos e dimensão D 	número de variáveis, com valores de 

variáreis em representação real. A população corrente, representada por Px,t é 

composta por vetores, Xi,t, equação (3.5), Pu,t representa a população de teste que é 

composto por vetores de teste, representados por Ui,t, equação (3.6). 

 

��,� = �|b,��,   K = 0,1, … , �g − 1, ` = 0,1, … , aMOR 

|b,� = �Re,b,��,   ^ = 0,1, … , � − 1 
(3.5) 
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��,� = � b,��,			K = 0,1, … ,�g − 1, ` = 0,1, … , aMOR 

 b,� = �Re,b,��,			^ = 0,1, … , � − 1, 
 

(3.6) 

Onde Re,b,� é a variável de decisão 

 

A população inicial é gerada aleatoriamente a partir dos limites mínimos e 

máximos de cada variável de decisão (caso não exista informação do problema 

disponível), conforme equação (3.7). 

 

Re = POL~	0,1 × ��e,¡ − �e,¢�+�e,¢ ,			^ = 0,1, … , � − 1 (3.7) 

Onde Re é a varável de decisão e �e,¢ o limite inferior da variável ^ e �e,¡ o limite 

superior da variável ^. 
 

No DE a mutação é utilizada para criar uma população de Np vetores de teste. 

A formulação original utiliza três vetores escolhidos aleatoriamente para criar o vetor 

mutante Vi,t, como descrito na equação (3.8). O fator F utilizado é um número real, 

geralmente entre 0 e 1 (Vassan e Simonovic, 2008) e determina a evolução da 

população ao longo das gerações. Os índices dos vetores r0,	r1,	r2 são escolhidos 

aleatoriamente, da posição 0	à Np-1, a cada geração, e são diferentes entre si e do 

vetor atual i. 
 

§b,� = |¨©,� + ª�|¨U,� − |¨V,��,			^ = 0,1, … , � − 1,		` = 0,1, … , aMOR (3.8) 

 

Após a mutação, um cruzamento uniforme é aplicado aos vetores de teste 

gerados na mutação, como descrito na equação (3.9). A probabilidade de 

cruzamento CR determina o número ou fração das variáveis utilizadas para o 

processo. Para determinar se uma variável será considerada para o cruzamento, um 

número randômico é gerado entre 0 e 1, e comparado à probabilidade de 

cruzamento CR. Se CR é maior que o número randômico gerado, a variável �e,b,� é 

utilizada para compor o vetor de testes, caso contrário, a variável Re,b,� é utilizada. 

Além disso, a variável ^POL~, selecionado aleatoriamente para comparação, é 

excluído do vetor de testes para garantir que a variável Re,b,� não seja duplicada. 
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 b,� S ]e,b,� S �e,b,�				y_				POL~	0,1 c ®P	Z]			^ S ^POL~Re,b,�									YOyZ		YZL`PáPKZ																																 (3.9) 

 

O processo de seleção consiste em verificar se o vetor  b,¯ tem um valor de 

função objetivo melhor que o vetor |b,¯com o qual é comparado, equação (3.10). 

 

|b,� S  b,�				y_		Q� b,�� c Q�|b,��|b,�						YOyZ		YZL`PáPKZ							 (3.10) 

 

A Figura 3.9 apresenta um fluxograma simplificado das etapas realizadas por 

um algoritmo DE no processo de otimização.  

 

 

Figura 3.9 – Fluxograma Geral do DE 

 

A convenção geral usada por diferentes variantes do DE é DE/α/β/γ, onde α 

representa o vetor a ser perturbado (selecionado aleatoriamente), β o número de 
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vetores considerados para a mutação e γ o tipo de cruzamento utilizado (pode ser 

exp: exponencial ou bin: binomial). 

A variante descrita acima é denominada DE/rand/1/bin, também conhecida 

como DE clássico, e é a estratégia original proposta por Price e Storn (1997). Os 

mesmos autores propuseram outras estratégias, listadas a seguir:  

• DE/best/1/exp 
• DE/rand/1/exp 
• DE/rand-to-best/1/exp 
• DE/best/2/exp 
• DE/rand/2/exp 
• DE/best/1/bin 
• DE/rand/1/bin 
• DE/rand-to-best/1/bin 
• DE/best/2/bin 
• DE/rand/2/bin 

Entretanto, como observado por Vassan e Simonovic (2008) e Schardong et al. 

(2009), a estratégia DE/rand/1/bin parece sempre obter os melhores resultados 

para a maioria dos problemas de objetivo único. Um pseudocódigo do DE é 

apresentado no quadro da  Figura 3.10. 
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Geração da População Inicial 
Enquanto k < GerMax  
{ 
    Enquanto i < Np 
    { 
         Gera aleatórios r0,r1,r2 em {1, ... , Np} 
         Calcula a Mutação, ÀÁ,Â conforme equação (3.8) 
         Realiza o Cruzamento, ÄÁ,Â conforme    equação (3.9). 
         Realiza a Seleção ÆÁ,Â,,,, conforme equação (3.10) 
    } 
    Æ.,ÂÇ� = Æ.,Â é a nova população 
} 
Fim 

Figura 3.10 – Pseudocódigo do DE 

 

Versões Multi-objetivo 

 

Assim como no AG, as versões multi-objetivo do DE mais populares são as que 

utilizam o conceito de dominância para geração de novas populações, empregando 

um operador de diversidade. De fato, alguns autores tem sugerido a utilização dos 

mecanismos do NSGA-II com o DE, Robic e Filipc (2005), Kwan et al. (2007) e 

Regulwar et al. (2010). Kukkonen e Lampinen (2005) propuseram o GDE3 

(Generalized Differential Evolution), no qual um arquivo externo é utilizado para 

armazenar as soluções não dominadas e que por sua vez são utilizas no processo 

de geração da nova população. Outro algoritmo proposto é o PDE (Pareto 

Differential Evolution), Abbas e Sarker (2002), que também utiliza um arquivo 

externo para armazenar as soluções não dominadas, e um operador de diversidade 

para eliminar soluções muito próximas entre si.  

Em Price et al. (2005) e Chakraborty (2008) é apresentada uma revisão 

detalhada de AEM existentes do DE, e nota-se que muitos dos algoritmos mais 

eficiente utilizam a classificação por não dominância e o operador de diversidade 

Crowding Distance, como no NSGA-II.  
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3.6.3 Particle Swarm Optimization - PSO 

 

Assim como o DE, o Particle Swarm Optimization (PSO) relativamente recente 

e foi inicialmente proposto por Kennedy e Eberhart (1995), e é baseado na analogia 

com a formação de voo de um bando de pássaros. Assim como o DE e AG, o PSO é 

baseado em uma população, ou conjunto de partículas (indivíduos) que formam a 

população, no qual as soluções “ótimas” são procuradas através da combinação do 

aprendizado individual e comportamento social.   

O PSO é um algoritmo bastante simples e a formulação básica para o cálculo 

da velocidade e atualização da posição (variáveis), proposta por Kennedy e Eberhart 

(1995) é apresentada na equação (3.11) e equação (3.12).  

 

�b	` + 1 = u × �b	` + YU × PU × T��K	` − Rb	`X + YV × PV × T�a	` − Rb	`X (3.11) 

Rb	` + 1 = Rb	` + �b	` + 1 (3.12) 

Onde:  

• w é o coeficiente de inércia que possui um papel importante para 

determinar se a busca será em torno de um ótimo local (valores baixos 

de w) ou global (para valores mais elevados),  

• YU e YV são constantes que variam de 1,5 to 2,0, com a soma não maior 

que 4; 

• PU e PV são números aleatórios uniformemente distribuídos no intervalo 

de 0 a 1.  

• ��K é a melhor posição da partícula ` até o momento, também 

denominada melhor posição local,  

• �a	` é a partícula com a melhor posição global de todas as partículas, 

até o momento,  

• Rb	` é o vetor da posição da partícula i, e  

• �b	` é a velocidade da partícula K.  
É interessante notar que o PSO não possui o mecanismo de seleção como o 

AG e o DE, e é comum em algoritmos do PSO somente aceitar a nova partícula se a 

função objetivo desta for melhor que a anterior, caracterizando um processo de 

seleção. Entretanto, este processo pode prejudicar a convergência do algoritmo. As 
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variáveis ��K e �a, melhor partícula local e global, respectivamente, são atualizadas 

a cada geração, sendo que ��K	 ∈ �a. O valor do coeficiente de inércia w parece ser 

o que mais afeta o desempenho do PSO (Coello Coello et al., 2004). Alguns autores 

recomendam iniciar a otimização com valores mais elevados de w e diminuir este 

valor ao logo da otimização. Os valores sugeridos para w são entre 0,4 e 1,4. 

Benitez et al. (2005) sugerem valores de YU = YV = 1 e u = 0,5. Já Jung e Karnery 

(2006) sugerem que sejam utilizados valores iniciais altos e estes diminuam com o 

passar das iterações. Os valores sugeridos variam de 1,4 a 0,5. 

O fluxograma da Figura 3.11 apresenta a estrutura básica de um algoritmo 

baseado PSO. 

 

 

Figura 3.11 – Fluxograma geral do PSO 

 

Versões Multi-objetivo 

 

A principal diferença entre o PSO e o MOSPO está na forma de 

armazenamento e seleção dos vetores ótimos globais. De fato, o termo �̄  (melhor 

global) da equação não faz sentido na otimização multi-objetivo, assim existem 

várias estratégias para armazenamento das soluções não dominadas e seleção de 

uma delas para o cálculo da próxima posição. Alguns autores sugerem o uso de um 

repositório externo das soluções não dominadas (Coello Coello e Lechuga, 2002 e 
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Coello Coello et al., 2004). Para atualizar a velocidade de cada partícula, este 

algoritmo tem de utilizar um processo para definir o melhor global �̄  que deve ser 

selecionado no repositório externo de soluções não dominadas. Existem vários 

critérios para selecionar uma partícula do repositório, e esta estratégia tem como 

função manter a diversidade das soluções, ou seja, explorar ao máximo a frente de 

Pareto. Coello Coello et al. (2007) e Pulido (2005) propõem um método de escolha 

da solução no repositório externo combinando aleatoriedade e proximidade entre 

soluções, com o objetivo de promover a diversidade e aceleração da convergência. 

Lechuga e Rowe (2005) propuseram um algoritmo multi-objetivo do PSO que 

utilizada um repositório externo, fazendo a seleção do líder baseado no valor do 

fitness sharing. Baltar (2007) utilizou um arquivo externo para armazenar as 

soluções não dominadas e um método que calcula a densidade de pontos ao redor 

de cada solução e aplica um fator probabilístico para a seleção da partícula. Chiu et 

al. (2007) propuseram uma nova estratégia, denominada estratégia de busca 

cruzada, que se baseia na proximidade das partículas e utiliza um operador de 

mutação para manter a diversidade. Benitez et al. (2005) sugere a utilização de um 

repositório externo sem a utilização de operadores diversidade, isto é, sugere que a 

seleção do melhor global �̄  seja feita escolhendo-se de forma aleatória uma solução 

do repositório. 

Algoritmos que utilizam arquivos externos para armazenar soluções não 

dominadas também são populares, mas necessitam de um parâmetro adicional, que 

é o tamanho deste arquivo externo. 

 

3.7 Visualização das Soluções Não-Dominadas 

 

Em análise multi-objetivo o processo de otimização gera, idealmente, um 

conjunto de soluções não dominadas conforme Figura 3.12, que é composta por 

soluções completas do problema analisado. Desta forma é necessário oferecer ao 

usuário ou gestor, maneiras de avaliar e escolher uma solução deste conjunto. Esta 

escolha deve refletir as preferências pessoais do gestor, ou preferências de pessoas 

e grupos envolvidos no processo de decisão. A Programação de Compromisso 

(Simonovic, 2009 e 2010) pode auxiliar na escolha da melhor solução de 

compromisso com a especificação de pesos para cada um dos objetivos analisados. 
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A programação de compromisso é utilizada para gerar a classificação e desta forma 

definir as melhores soluções compromisso e também são revisados alguns métodos 

gráficos existentes para visualização do conjunto de soluções não dominadas. 

 

 

Figura 3.12 – Exemplo de um gráfico de soluções não dominadas, objetivos conflitantes Min f1 x Min 
f2 

 

3.7.1 Programação de Compromisso - Compromisse Programming 

 

A programação de compromisso usa a medida da distância de cada objetivo ao 

valor ideal para criar uma classificação de acordo com os pesos escolhidos pelo 

usuário, Simonovic (2009). Da Figura 3.12 é fácil notar que o ponto (solução) ideal 

para o caso apresentado seria (0,0), que é inviável/impossível. 

O cálculo das distâncias é feita segundo equação (3.13).  

 

ËÌ	^ = 	ÍÎbÏh
bwU ÐNb∗ l Nb	^Nb∗ l Nb∗∗ Ñ

Ï
 (3.13) 

 

Onde L é o número de critérios (objetivos, neste caso), Nb∗ o melhor valor do 
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critério K e Nb∗∗ o pior valor do critério K e Nb	^ e valor do critério K para cada indivíduo ^. 
Os valores de g definem as normas e/ou distâncias utilizadas, e os valores 

mais recomendados (Simonovic, 2009) e utilizados para g são: 1, 2 e 100. Os 

valores do Î deverão refletir as preferências do usuário. Em geral adota-se um 

critério de normalização para Î, por exemplo, definir que a soma de todos deve ser 

igual a 1 (Simonovic, 2009).  

Após a definição dos valores de g e Î os valores da distância ËÌ são calculados 

e é feita a classificação decrescente das soluções de acordo com ËÌ, ou seja, quanto 

menor ËÌ melhor a classificação. A programação de compromisso é utilizada para 

auxiliar na escolha da melhor solução do conjunto de soluções não dominadas 

gerado em uma análise multi-objetivo, quando este procedimento for necessário ou 

desejado. Novamente, o termo melhor aqui esta relacionado às preferências do 

gestor expressadas pelos valores dos pesos Î para cada objetivo. 

 

3.7.2 Visualização Gráfica 

 

A visualização gráfica do conjunto de soluções não dominadas sem nenhum 

tipo de transformação só é possível na análise de problemas com até três objetivos. 

Porém, com três objetivos a visualização já pode ser difícil, uma vez que as 

ferramentas computacionais para tal ainda são limitadas e a apresentação e análise 

das soluções em formato tridimensional nem sempre é trivial. 

Alguns autores apresentam metodologias para visualização gráfica do conjunto 

de soluções não dominadas. Deb (2009) apresenta alguns destes métodos: 

- Gráfico de Barras (Deb, 2009). Neste método os valores de cada objetivo são 

plotados como barras verticais em M conjuntos de barras que são separadas no eixo 

horizontal por um espaço para que a visualização seja facilitada. Um exemplo típico 

deste tipo de gráfico é apresentado na Figura 3.13. Os valores de cada objetivo 

podem ser normalizados e cada solução apresentada como uma cor diferente. Este 

método é ineficiente para grande número de soluções.  
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 Figura 3.13 – Exemplo de um Gráfico de Barras – Fonte: Deb (2009) 

 

- Gráfico de Linhas (Geofrion et al. 1972 apud Deb, 2009): neste método as FO 

são plotadas no eixo horizontal, na posição 1,2,...,M onde (M) é o número de 

objetivos, e os valores de cada objetivo, para cada solução são plotados no eixo e 

conectados por linhas. Um exemplo é apresentado na Figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14 – Exemplo de um Gráfico de Linhas – Fonte: Deb (2009) 

 

- Star Coordinate: Mañas (1987) apud Deb (2009) sugere que um círculo seja 

dividido em partes iguais correspondentes ao número de objetivos (M) do problema. 

Desta forma o círculo terá M fatias, que define M linhas radiais ligando o centro ao 

ponto na extremidade do círculo, conforme exemplo da Figura 3.15 com 3 objetivos. 
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Feito isto o autor sugere plotar os pontos de cada solução sobre estas linhas, sendo 

que o centro do círculo corresponde ao valor mínimo de cada função e a 

extremidade o valor máximo. Estes pontos (f1*, f2* e f3* da Figura 3.15) são 

conectados formando um polígono, cuja área define a classificação da solução. 

Soluções com área maior são preferidas em relação àquelas com área menor. A 

dificuldade deste método, é que para solução é gerado um gráfico, e desta forma 

para um grande número de soluções a escolha da melhor delas pode ser um 

processo bastante trabalhoso. 

 

Figura 3.15 – Esquema gráfico do Star Coordinate  

 

A técnica de projeção 2D de dados utilizando o Star Coordinate é bastante 

popular (Shaik e Yeasin, 2006). Baltar (2007) propôs um método bastante prático e 

eficiente denominado ICC (Interactive Compromise Coordinate Method) que calcula 

a projeção das soluções (independente do número de objetivos) em um círculo 

através da transformação do cálculo dos centroides do polígono definido pelas 

coordenadas dos objetivos projetados. O ICC permite visualizar graficamente as 

soluções não dominadas, independente do número de objetivos. Esta metodologia 

foi utilizada nesta tese, com uma pequena variação na forma de exibir as melhores 

soluções não dominadas. Este método foi introduzido no Sistema de Otimização e 

denominado de Gráfico de Compromisso (GC) e sua utilização é exemplificada nas 

aplicações dos algoritmos.  
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3.8 Indicadores de desempenho dos Algoritmos 

 

Os indicadores são empregados para avaliação do desempenho dos algoritmos 

pela comparação dos resultados obtidos em problemas de teste padrão, dos quais a 

frente de Pareto real é conhecida, embora isto não seja um pré-requisito de todos 

eles. Os indicadores apresentados são: indicador de distância (GD), indicador de 

distância invertida (iGD), indicador de espaçamento (SP), Indicador de Diversidade 

(ID) e Grau de Dominância (GRD). Um bom algoritmo deverá obter bons resultados 

para todos os indicadores, sendo que um valor ruim para algum deles pode indicar 

alguma deficiência na determinação do conjunto de soluções não dominadas. 

 

3.8.1 Indicador de Distância - GD 

 

Este indicador fornece uma medida de quão próximo o conjunto de soluções 

testadas está da frente de Pareto conhecida, Deb (2009). A forma de cálculo é 

apresentada na equação (3.14) e o esquema com um exemplo é apresentado no 

gráfico da Figura 3.16. 

 

Ó� = Ô∑ ~bVhbwUL  
(3.14) 

 

Onde L, neste caso, é o número de soluções do conjunto testado, ~b a 

distância entre a solução K e o ponto mais próximo da frente de Pareto conhecida. 

Quanto menor o valor de GD, melhor será o conjunto de soluções testado. 
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Figura 3.16 – Esquema de Cálculo do Indicador de Distância- GD 

 

3.8.2 Distância invertida - iGD 

 

Este indicador é parecido com o GD, porém mede a distância dos pontos da 

frente de Pareto conhecida aos pontos do conjunto de soluções testadas e foi 

proposto por Pulido et al. (2005). A forma de cálculo é apresentada na equação 

(3.15) e o esquema com um exemplo é apresentado no gráfico da Figura 3.17. 

 

KÓ� = Ô∑ ~gbVhbwULg 	 (3.15) 

 

Onde Lg, é o número de soluções da frente de Pareto conhecida, ~gb  a 

distância entre a solução K da frente de Pareto conhecida e o ponto mais próximo do 

conjunto de soluções sendo testado. É possível notar que o GD e iGD são 

complementares, ou seja, para que o conjunto de soluções tenha um bom 

desempenho, ambos os indicadores devem ter valores baixos. 
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Figura 3.17 – Esquema de Cálculo do Indicador de Distância Invertido - iGD 

 

3.8.3 Indicador de Espaçamento (SP) 

 

Este indicador fornece uma medida do espaçamento das soluções do conjunto  

(Coello Coello et al., 2007 e Deb, 2009). Quanto menor o valor de SP, mais 

uniformemente espaçadas estarão as soluções na frente de Pareto. A forma de 

cálculo é apresentada na equação (3.16) e o esquema com um exemplo é 

apresentado no gráfico da Figura 3.18. Este indicador não fornece nenhuma 

informação sobre a proximidade do conjunto de soluções testadas da frente de 

Pareto real, e que por sua vez não é necessária para o cálculo. 

 

\� = Õ 1L l 1Í �~̅ l ~b�Vh
bwU  (3.16) 

 

Onde L é o número de soluções do conjunto sendo em teste, ~b a distância 

entre a solução K e a ponto mais próximo na frente de Pareto conhecida e ~̅ a média 

de todos os ~b. O cálculo de ~b é definido pela equação (3.17). 

 ~b S minÖ×Q1K 	R�� l Q1̂	R��× £ ×Q2K 	R�� l Q2̂	R��×Ø ,				K, ^ S 1,2, … , L (3.17) 
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Figura 3.18 – Esquema de Cálculo do Indicador de Espaçamento - SP 

 

3.8.4 Indicador de Diversidade - ID 

 

Este indicador fornece uma medida da distribuição das soluções não 

dominadas testadas em relação a uma frente de Pareto conhecida (Deb, 2009). 

Quanto menor os valores de ID, melhor distribuídas as soluções estarão. A forma de 

cálculo é apresentada na equação (3.18) e o esquema com um exemplo é 

apresentado no gráfico da Figura 3.19. 

 

Ù� = ~Q + ~Ú + ∑ ×~̅ − ~b×hÛUbwU~Q + ~Ú + 	L − 1. ~̅  (3.18) 

 

Onde L é o número de soluções da frente sendo testada, ~b a distância 

euclidiana entre duas soluções do conjunto em teste e ~̅ a média de todos os ~b, ~Ú e ~Q são as distâncias dos pontos extremos do conjunto de soluções testadas ã frente 

de Pareto conhecida.  
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Figura 3.19 – Esquema de Cálculo do Indicador de Diversidade - ID 

 

3.8.5 Grau de Dominância - GRD 

 

Este indicador fornece uma medida de quantas soluções do conjunto sendo 

testado são dominadas pela frente de Pareto conhecida (Deb, 2009). Quanto menor 

o valor de GRD, mais próxima da frente de Pareto estará o conjunto de soluções em 

teste. A forma de cálculo é apresentada na equação (3.19) e o esquema com um 

exemplo, na Figura 3.20. 

 

ÓÜ� = L~L  (3.19) 

 

Onde L é o número de soluções do conjunto sendo testado, L~ o número de 

soluções do conjunto em teste que são dominadas pela frente de Pareto conhecida.  
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Figura 3.20 – Esquema de Cálculo do Indicador de Grau de Dominância - GRD 

 

3.9 O Impacto das Restrições nos AEM 

 

Um dos principais desafios da otimização com AE é o tratamento dado às 

restrições. Restrições nas variáveis em geral não criam dificuldades na obtenção 

dos valores ótimos das funções objetivo, principalmente por que podem ser 

mantidas dentro dos limites permitidos durante os processos de geração dos 

descendentes. Por exemplo, se durante o processo de mutação uma variável for 

atribuído um valor acima do limite máximo, esta é corrigida para que fique dentre 

dos limites estabelecidos. 

Restrições do tipo maior igual (≥) e menor igual (≤) são da categoria das 

restrições relaxadas. Já restrições de igualdade são consideradas restrições rígidas 

e não cumprimento desta torna a solução inviável. Um exemplo clássico de uma 

restrição rígida em sistemas de recursos hídricos é o balanço de massa em 

reservatórios e pontos de confluência. 

Deb (2009), Coello Coello et al. (2007) e Chakraborty et al. (2008) apresentam 

uma revisão das técnicas mais utilizadas para lidar com restrições. Uma técnica 

bastante utilizada é a função de penalidade, na qual se adiciona uma penalidade à 

função objetivo quando uma restrição não é atendida. Esta penalidade deve ser 

multiplicada por um coeficiente com ordem de grandeza 100 vezes o valor da função 
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objetivo. Conforme Deb (2009) a dificuldade deste método é definir os valores 

destes coeficientes, uma vez que coeficientes muito altos podem dificultar a 

convergência do algoritmo empregado. Neste caso, indivíduos com valores de 

penalidade > 0 representam soluções inviáveis do problema.  

Outra possibilidade é tratar as restrições como uma característica de cada 

indivíduo da população, e favorecendo os indivíduos com menor valor de violação 

das restrições no processo de seleção (presente em qualquer AE) (Deb, 2009).  

Experimentos realizados no decorrer do desenvolvimento desta tese 

mostraram que esta técnica é a mais eficiente para os AEM se comparada à técnica 

de penalidades. Os detalhes da implementação desta técnica nos algoritmo 

desenvolvidos são discutidos no capítulo da metodologia. 

 

3.10 Aplicação de AEM em Recursos Hídricos 

 

Algoritmos evolucionários têm sido aplicados na análise de problemas de 

recursos hídricos e o AG é um dos mais utilizados, possivelmente por ter sido um 

dos primeiros a ser proposto. Nicklow et al. (2010) e Adeyemo (2011) apresentam 

uma revisão abrangente das aplicações do AG na gestão de sistemas recursos 

hídricos.  

Nesta tese o foco é a otimização multi-objetivo e uma revisão simplificada da 

aplicação deste tipo de algoritmos é apresentada na Tabela 3.1, em ordem 

decrescente do ano de publicação. Algumas das aplicações listadas dizem respeito 

à aplicação em sistemas de recursos hídricos simplificados. Nestas publicações 

nota-se que a análise geralmente é realizada com pequenos períodos de simulação, 

e sistemas considerando apenas um reservatório com múltiplos usos. Quando a 

otimização considera intervalos mensais, em geral é analisado um período não 

maior que um ano (12 meses) devido à complexidade e a dificuldade de resolver 

problemas com vários reservatórios e muitos períodos de simulação. 

Conforme Adeyemo (2011), os AEM baseados no AG lideram o número de 

publicações, e isso é justificado pelo maior tempo de existência se comparado aos 

AEM baseados no DE e no PSO.  
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Tabela 3.1 – Alguns exemplos de utilização de AEM do DE e PSO em recursos hídricos 

Referência  Descrição  

Regulwar et al. 
(2010) 

Aplicação de um algoritmo DE - Differential Evolution (DE) para operação 
ótima multi-objetivo de um reservatório com otimização da produção de 
energia elétrica e atendimento à irrigação. As restrições consideradas no 
problema foram: vazões máximas para geração de energia, vazão 
máxima para irrigação, capacidade do reservatório e a equação do 
balanço mensal. Resultados foram comparados com o NSGA-II e 
melhores resultados formam encontrados com a estratégia DE/best/1/bin. 

Barros et al. 
(2007) 

Aplicação de um algoritmo PSO multi-objetivo na calibração de modelo 
hidrológico do tipo chuva vazão. 

Baltar (2007) Aplicação de um algoritmo Multi-objetivo do PSO e o NSGA II em 
sistemas de reservatórios com múltiplos objetivos.  

Reddy e Kumar 
(2007) 

Aplicação do algoritmo MODE na otimização multi-objetivo de um 
conjunto de reservatórios. A comparação foi feita com ao NSGA-II. A 
aplicação do estudo de caso foi feito em um sistema com reservatório 
único considerando um período de 12 meses de simulação, sendo os 
objetivos o atendimento à demanda de irrigação e geração de energia 
elétrica. 

Kim et al. (2006) 

Aplicação de algoritmo NSGA-II a um sistema de múltiplos reservatórios 
(3 em cascata) com otimização de dois objetivos conflitantes da bacia do 
Rio Han. Foram analisados três diferentes cenários com diferentes 
restrições. Neste estudo foi utilizada a função de penalidade para 
considerar as restrições do problema. As simulações foram feitas para 
um período de 12 meses. 

Reis et al. (2005 
e 2006) 

Utilização de algoritmos genéticos combinados com programação linear 
para o planejamento da operação de sistemas de reservatórios 
considerando múltiplos objetivos. 

Yandamuri et al. 
(2005) 

Aplicação do NSGA-II para otimização da localização dos lançamentos 
de efluentes, considerando múltiplos objetivos: custo de tratamento, 
distribuição homogênea dos lançamentos e medida de desempenho para 
checar a violação do limite Máximo de oxigênio dissolvido. 

Tang et al. 
(2005) 

É apresentada uma avaliação da aplicação de algoritmos evolucionários 
na calibração de modelos hidrológicos, considerando múltiplos objetivos.  

Suen et al. 
(2005) 

Aplicação do NSGA-II na Bacia do Rio Dahan em Taiwan para otimização 
multi-objetivo do atendimento à demanda para abastecimento urbano e a 
manutenção da vazão mínima a jusante (ecológica)  

Prasad e Park 
(2004) 

NSGA-II aplicado na otimização de projetos de redes de distribuição de 
água tratada, considerando a minimização do custo de rede e a 
maximização da garantia de atendimento. 
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3.11 Sistemas de Suporte a Decisão 

 

Apesar de várias décadas de intensiva pesquisa na aplicação de modelos de 

otimização a sistema de reservatórios, autores como Yeh (1985), Wurbs (1993) e 

Labadie (2004) notaram uma grande lacuna entre avanços teóricos e aplicações no 

mundo real. Algumas causas destas disparidades podem ser:  

• Desconfiança dos operadores em relação a modelos que propõem 

trocar o seu julgamento por outras estratégias operacionais. 

• Restrições computacionais (software e hardware) no passado 

impuseram simplificações e aproximações que os operadores se 

recusavam a aceitar. 

• Os modelos de otimização são matematicamente mais complexos do 

que os modelos de simulação, e consequentemente mais difíceis de 

entender. 

• Muitos modelos de otimização não incorporam riscos e incertezas. 

• A enorme variedade de métodos de otimização cria confusão na hora 

de selecionar algum para uma aplicação específica. 

• Alguns métodos de otimização necessitam programação para 

poderem ser utilizados. 

• Muitos métodos de otimização não conseguem gerar regras de 

operação. 

Ainda segundo Labadie (2004), muitos dos problemas citados estão sendo 

superados com a utilização de modelos de otimização integrados a Sistemas de 

Suporte a Decisão (SSD), aliados ao grande avanço em hardware e software dos 

computadores pessoais. 

De acordo com Porto e Azevedo et al. (1997) e Porto et al. (2003), Sistemas de 

Suporte a Decisões constituem uma metodologia de auxílio à tomada de decisão 

baseada na intensa utilização de bases de dados e modelos matemáticos, bem 

como na facilidade com que propiciam o diálogo entre o usuário e o computador. A 

Figura 3.21 apresenta a estrutura típica de um Sistema de Suporte a Decisões. 
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Figura 3.21 – Estrutura típica de um Sistema de Suporte a Decisões. Fonte: Porto et al. 
(2003) 

 

A função dos diversos componentes da estrutura de um SSD pode ser 

resumida como segue: 

A Base de Modelos é geralmente constituída por modelos matemáticos que 

reproduzem o comportamento do sistema real, permitem analisar cenários 

alternativos (modelos de simulação) e ajudam o usuário a encontrar dimensões ou 

políticas ótimas de operação (modelos de otimização). A missão essencial dos 

modelos é transformar dados em informações de boa qualidade; 

A Base de Dados além de conter informações significativas sobre o sistema em 

questão, deve permitir relacioná-las entre si e recuperá-las com facilidade e rapidez. 

Este módulo deve também alimentar a Base de Modelos com os dados necessários 

e armazenar os resultados dos modelos para futuras análises e comparações; 

O Módulo de Diálogo é constituído por interfaces que facilitam a comunicação 

entre o usuário e o computador para fornecer dados, propor problemas, formular 

cenários e analisar resultados. A evolução dos microcomputadores e o surgimento 

das linguagens de programação por objeto ocasionaram verdadeira revolução neste 

campo. Atualmente, o diálogo com o usuário pode ser simples, intuitivo e rico em 

recursos de comunicação (gráficos, fotografias, animação, som, realidade virtual, 

etc.). A importância deste módulo é inestimável, pois facilita a participação de “não-

especialistas” no processo de avaliação e tomada de decisões. 

Os SSD não são construídos para tomar decisões, mas, para apoiar ou assistir 

um indivíduo/grupo de indivíduos na execução desta tarefa. É preciso definir quais 
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princípios orientarão a escolha, seja para se chegar a uma solução “ótima” ou a uma 

solução “satisfatória”, e se existe a disposição para assumir riscos. Deve-se procurar 

expressar as alternativas em termos monetários ou em termos de outro indicador de 

desempenho (por exemplo, atendimento a uma vazão de demanda com 

determinada garantia), (Porto e Azevedo, 1997). 

 

3.11.1 SSD AcquaNet 

 

O AcquaNet tem sido um dos focos de pesquisa do LabSid - Laboratório de 

Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da USP, na área de 

desenvolvimento de técnicas de análise de sistemas de recursos hídricos. O seu uso 

nos mais variados sistemas de recursos hídricos e nas mais diversificadas regiões 

do país, indicam que o AcquaNet é uma ferramenta extremamente útil na análise de 

alocação da água em bacias complexas (Porto et al., 2003 e 2005). 

O AcquaNet funciona com uma estrutura modular incorporando modelos 

matemáticos desenvolvidos para analisar diferentes problemas relacionados ao 

aproveitamento de recursos hídricos, como apresentado na Figura 3.22. Essa 

estrutura é constituída atualmente de um módulo base, e de módulos para cálculo 

de alocação de água, avaliação da qualidade da água, determinação de alocação de 

água para irrigação, produção de energia elétrica e análise de valores econômicos 

nas decisões de alocação. 

 

 

Figura 3.22 – Estrutura modular do SSD AcquaNet – Fonte: Porto et al. (2003) 
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O módulo base do SSD é o responsável pela criação/edição do traçado, leitura 

e gravação dos projetos em estudo, definição do módulo ativo e também pela 

integração e comunicação entre os diferentes módulos. 

Os módulos utilizam um algoritmo de rede de fluxo para a solução dos 

problemas e funcionam de forma independente de acordo com a necessidade do 

analista. O sistema dispõe de um banco de dados que armazenam os dados de 

entrada dos modelos, assim como os resultados gerados por eles. Esse banco de 

dados é parte fundamental em todo o processo de comunicação entre o módulo 

base e os outros módulos. 

A base de dados e a base de modelos são acessadas por meio de uma 

interface gráfica que contém uma série de funções que são comuns na simulação de 

bacias hidrográficas sem que o usuário se preocupe em programá-las. Além disso, a 

interface permite que toda a topologia do problema seja formulada apenas com a 

utilização do mouse e de uma série de ícones (que representam reservatórios, 

canais, nós de passagem, etc.).  

 

3.11.2 ModSim DSS 

 

O ModSim DSS é estruturado como um Sistema de Suporte a Decisões 

contendo uma interface gráfica que possibilita ao usuário criar a topologia do seu 

problema de forma generalizada (Labadie, 2010). A topologia, assim como no 

AcquaNet, é construída em forma de rede de fluxo, e os dados são armazenados em 

arquivos que fazem o papel da base de dados do modelo. O ModSim utiliza um 

algoritmo de rede de fluxo eficiente denominado Relax IV que combina simulação 

com otimização para determinar os fluxos ótimos nos arcos da rede. 
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4 Metodologia 

 

Neste item são apresentados os dois algoritmos desenvolvidos para análise 

multi-objetivo MoDE-NS (Multi-objective DE Non-dominated Sorting) e MoPSO-NS 

(Multi-objective PSO Non-dominated Sorting). O NSGA-II também foi traduzido para 

a linguagem de programação utilizada, mas suas características originais foram 

mantidas, exceto pela geração de números aleatórios. Um esquema comum para 

manipulação das populações e soluções não dominadas, baseado no NSGA-II é 

utilizado, possibilitando que os três algoritmos sejam integrados em uma biblioteca 

de otimização, detalhada em item adiante. 

Inicialmente são descritos os mecanismos de classificação por não dominância 

e o operador de diversidade, e o esquema de cálculo de restrições utilizado nos 

algoritmos. Em seguida os algoritmos são descritos, inclusive o NSGA-II, bem como 

o Sistema de Otimização é detalhado. Por fim, a metodologia para a visualização do 

conjunto de soluções não dominadas é apresentada e a integração com o SSD 

AcquaNet e o ModSim DSS é discutida. 

Os códigos computacionais foram desenvolvidos em linguagem C# (C sharp) 

bastante eficiente em termos de tempo de processamento e utilização de memória. 

 

4.1 Classificação das soluções não dominadas e Dive rsidade  

 

Para versão multi-objetivo do AG a metodologia mais utilizada é a de 

classificação de frente de Pareto, proposta originalmente por Golbert (1989). Este 

método, também conhecido como elitismo, apresentado na Figura 4.1, consiste na 

classificação das soluções atribuindo a cada uma, um nível de acordo com a sua 

“dominância”, ou seja, primeiro as soluções não dominadas recebem nível 1 e 

removidas da população. Feita a remoção destas soluções não dominadas, é 

determinado um novo nível de soluções não dominadas (com valor 2) da população 

remanescente, e esse processo é repetido até que toda população seja classificada. 

Este esquema é utilizado no NSGA-II e foi estendido para os dois algoritmos aqui 

desenvolvidos, o MoDE-NS e o MoPSO-NS. De fato a mesma rotina é utilizada em 

todos os algoritmos.  



68 

 

 

 

Figura 4.1 – Metodologia de classificação da frente de Pareto 

 

Para manter a diversidade foi utilizado o indicador Crowding Distance (CD) ou 

distância de aglomeração, que calcula a densidade de pontos ao redor de cada 

solução, conforme Figura 4.2. Este operador é utilizado para determinar se uma 

solução fará parte da próxima geração, ou seja, é utilizado como critério de 

classificação para conjunto de soluções com mesmo nível. O cálculo é feito 

conforme equação (4.1) que é aplicada para cada conjunto de funções pertencentes 

a um mesmo nível. 

 

®�	[ =ÍQW	K + 1 l QW	K l 1QW∗ l QW∗∗
h
ewU , [ ∈ I∗, I∗ S 1,2, … ,M (4.1) 

 

Onde [ é indivíduo que pertence ao subconjunto soluções de cada nível (I∗) e M é a quantidade de níveis existentes na população classificada, ^ o índice da 

função objetivo (FO), L o número de objetivos, QW o valor da FO, QW∗ e QW∗∗, são 

respectivamente o melhor e o pior valor para do subconjunto de soluções. 

 



69 

 

 

Figura 4.2 – Cálculo do Operador Crowding Distance 

 

4.2 Descrição e desenvolvimento dos Algoritmos 

 

Neste item são descritos os algoritmos desenvolvidos, MoDE-NS e MoPSO-

NS, que utilizam o esquema de manutenção de duas populações como no NSGA-II. 

Além disso, os mecanismos de elitismo e diversidade utilizados são os descritos 

acima: a classificação por não dominância e o CD. 

Nota-se que o algoritmo NSGA-II é um dos mais populares, e é utilizado como 

base nas comparações e validação de outros algoritmos. Desta forma, o NSGA-II foi 

implementado na mesma estrutura dos MoDE-NS e MoPSO-NS, para compor a 

base de modelos (biblioteca) de otimização do Sistema proposto, porém, as suas 

características originais foram mantidas. 

A estrutura utilizada é composta por dois pares de população de tamanho N. A 

população principal, denominada Pt contém sempre as soluções não dominadas e 

com nível de classificação mais baixo, segundo metodologia descrita acima. Desta 

forma, não é necessário manter um arquivo externo de soluções não dominadas 

como sugerido em alguns trabalhos revisados para AEM do DE e PSO. A população 

secundária, denominada Qt, é utilizada para armazenar os descendentes a cada 

geração. 

A cada geração dos AEM pelo menos 6 etapas comuns são executas: 
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1. Geração da população inicial: P0; 

2. Classificação por não dominância e cálculo CD para P0; 

3. Geração da população descendente (Qt): é nesta etapa que são 

utilizados os esquemas de reprodução do AG, DE e PSO e que 

determinam a eficiência do resultado. 

4. As duas populações são unidas Pt U Qt: Rt; 
5. Classificação por dominância e cálculo do CD para o conjunto Rt; 
6. Seleção da nova população P	t+1 

As etapas acima descritas são básicas para os três algoritmos e 

esquematicamente apresentadas no fluxograma da Figura 4.3 e um pseudocódigo 

que é apresentado na Figura 4.4. Nota-se que no final do processo de otimização, o 

conjunto de soluções não dominadas corresponde ao conjunto P	t+1. Porém é 

importante notar também que somente as soluções não dominadas deste conjunto 

são de interesse para análise pós-otimização (solução com nível de classificação 1). 

 

 

Figura 4.3 – Fluxograma geral dos AEM desenvolvidos 
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Apesar de simples, esta estrutura mostrou-se bastante eficiente para o MoDE-

NS e MoPSO-NS. A seguir é apresentado o processo de geração da população Qt 
de cada algoritmo, bem como suas características e especificidades. É possível 

notar que a grande diferença entre os três algoritmos é a forma de como é gerada a 

população descendente Qt, que é fator determinante na qualidade dos resultados 

obtidos. 

 

Geração da População Inicial: P0 
Classificação por dominância e Cálculo CD 	P0 
Enquanto i < GerMax  
{ 
    Geração de Q	t 
    União P	t e Q	t = R	t 
    Classificação por dominância e Cálculo CD 	Rt 
    Seleção de P	t+1, descartando Rt – P	t+1 
} 
Fim – P	t+1 contem soluções não dominadas. 

Figura 4.4 – Pseudocódigo dos AEM desenvolvidos 

 

4.2.1 MoDE-NS 

 

No algoritmo MoDE-NS desenvolvido foram incluídos os operadores 

considerados mais importantes para o bom desempenho (estado da arte) de um 

AEM baseado no DE, além obviamente das estratégias básicas de otimização. Os 

operadores incluídos foram: mecanismo de parâmetros variáveis (também chamado 

de “self-adaptive”), mutação pós-geração e um operador adicional de elitismo de 

seleção. Estes aspectos são discutidos a seguir.  

Para o algoritmo MoDE-NS foram implementadas as principais estratégias de 

solução existentes para geração da população de descendentes Qt a partir da 

solução pai Pt. A versão multi-objetivo possui algumas particularidades comparada à 

versão com objetivo único, que são referentes à escolha do vetor α a ser combinado 

das estratégias DE/α/β/γ, e o processo de seleção do vetor mutante gerados. No 

MoDE-NS das estratégias incorporadas o vetor e α pode ser rand, best, rand-to-best 
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e current-to-best. A Tabela 4.1 apresenta a forma de cálculo do vetor mutante §b,� 
das estratégias citadas, conforme Chakraborty (2008). 

 

Tabela 4.1 – Estratégias de solução do MoDE-NS 

Estratégia Geração do Vetor de Testes ÀÁ,Â. 
DE/rand/β/γ §b,� = |¨â,� + ªÍ �|¨UÇV.	ãÛU,� − |¨VÇV.	ãÛU,��V

ãwU  

DE/best/β/γ §b,� = |äåÌ�,� + ªÍ �|¨UÇV.	ãÛU,� − |¨VÇV.	ãÛU,��V
ãwU  

DE/rand-to-best/β/γ §b,� = |¨â,æ + ªÍ �|¨äåÌ�,� − |¨UÇV.	ãÛU,��V
ãwU  

DE/current-to-rand/β/γ §b,� = |b,� + ª�|¨U,� − |¨V,�� + ç�|¨è,¯ − |b,�� 
 

No MoDE-NS os critérios utilizados para seleção dos indivíduos variam da 

seguinte maneira, dependendo da escolha da estratégia: 

• Estratégias com o tipo DE/rand: um indivíduo é escolhido aleatoriamente 

da população Pt para ser utilizado na geração do vetor de teste. 

• Estratégias do tipo DE/best: em análise multi-objetivo não existe o 

conceito de melhor global. Desta forma, para este tipo de estratégia é 

adotado o seguinte critério: dois indivíduos com nível 1 de classificação 

de não dominância são aleatoriamente escolhidos, e o indivíduo 

dominante é então escolhido como |äåÌ�,�. 
• Estratégias do tipo DE/current-to-rand: nesta estratégia o vetor utilizado 

para a geração de §b,� é o próprio |b,�, independente do seu nível de 

dominância ou status na população Pt., ou seja, todos os indivíduos são 

utilizados para formar a geração da população descendente.  

Os valores de β podem ser 1 ou 2, para β = 1, teremos a combinação de dois 

vetores |¨U,� − |¨V,� e para  β = 2, |¨è,� − |¨é,�. 
Já o valor de γ, que indica cruzamento binomial (bin) ou exponencial (exp). A 

escolha entre um e outro não é muito importante no processo, como os próprios 

autores do DE já haviam destacado, sendo que exponencial é similar ao cruzamento 

em dois pontos do AG e o binomial similar ao cruzamento uniforme. Esta etapa 
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ocorre após a geração do vetor mutante §b,�, gerando o chamado vetor de teste  b,�, 
conforme equação (4.2). 

 

 b,� = ]e,b,� = �e,b,�				KQ	POL~	0,1 ≤ ®P	Z]			^ = ^POL~Re,b,�						YOyZ		YZL`PáPKZ																																 (4.2) 

 

A última etapa para a geração do vetor descendente é verificar se o valor da 

FO do vetor de testes  b,� é melhor que do vetor original  do |b,�, Q� b,�� ≤ Q�|b,��. 
Porém, como se trata de análise multi-objetivo, não é possível fazer essa 

comparação de forma direta. Desta forma, no MoDE-NS, o vetor  b,� é aceito para 

fazer parte da nova geração Qt. 
Entretanto, para transportar este critério de seleção do DE para o MoDE-NS, foi 

incluído um parâmetro (definido a critério do usuário) com o qual o algoritmo passa a 

fazer a comparação dos dois vetores, e só aceitará o vetor de testes  b,� se este 

dominar |b,�, equação (4.3). Na prática este mecanismo não se mostrou eficiente em 

termos de resultados, embora não tivesse impacto negativo no tempo de 

processamento. Este mecanismo é denominado “Elitismo de Seleção”. 

 

|b,� = ê b,�														y_												 b,¯ ≼ |b,�|b,�											YOyZ		YZL`PáPKZ							 , ZL~_	|b,� ∈ 	ëK (4.3) 

 

Um segundo mecanismo introduzido foi a variação dos Parâmetros de controle F e CR, ao longo do processo de otimização. Estes podem ser definidos como fixos; 

variáveis com o número de gerações entre os valores mínimos e máximos definidos; 

ou aleatórios dentro de uma faixa. Na prática a variação linear dos parâmetros entre 

um limite inferior e superior apresentou os melhores resultados.  

Por fim, um mecanismo de Mutação Não Uniforme adicional foi utilizado, cuja 

mutação vai diminuindo com o número crescente de gerações, conforme equação 

(4.4) (Deb, 2009 e Coello Coello et. al 2010) Este mecanismo é importante para 

melhorar a diversidade e os resultados podem ser ligeiramente melhores com a 

utilização do mesmo, e será representado por PMNu (probabilidade de mutação não 

uniforme). 
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 ∆= 	1 − POL~	0,1ì 

O = í1 − `JOR	Ó_Pîä 

|b,� = Re,b,� = Re,b,� + ï��e,¡ − �e,¢�. ∆			y_				POL~	0,1 ≤ �J�]				Re,b,�																										YOyZ		YZL`PáPKZ																																 
Onde ï é 1 ou -1 com 50% de chances para cada 

(4.4) 

 

Onde ∆ é o fator que será aplicado a cada variável, dentro dos limites máximo 

e mínimo ��e,¡ − �e,¢�. |b,� corresponde a população descendente gerada a partir de 

 b,� g geração corrente, Max	Ger o número máximo de gerações e b é um parâmetro 

fixo, cujo valor adotado foi 5, fazendo com que para valores de g próximos ao 

número máximo de gerações a fator ∆ será muito próximo de zero. A probabilidade 

de mutação define a porcentagem da população que sofrerá a mutação. É possível 

notar que ∆ é muito próximo à zero para valores de g próximos do número máximo 

de gerações. 

Para melhor entendimento das etapas que o MoDE-NS processa para gerar a 

população Qt a partir da população pai Pt, é apresentado o fluxograma detalhado na 

Figura 4.5. A notação Qt*	é utilizada nos fluxogramas para representar uma variável 

intermediária (que pode sofrer mutação antes de se tornar a população Qt final, 
mas para efeitos práticos, no algoritmo ela é sempre representa pela mesma 

variável (estrutura de dados). 
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Figura 4.5 – Fluxograma detalhado do MoDE-NS para geração da População Descendente 

 

Na Tabela 4.2 são apresentados os parâmetros necessários para o MoDE-NS. 

Nesta tabela também são apresentados os valores recomendados, resultado dos 

experimentos feitos com os problemas de teste e a aplicação nos problemas de 

recursos hídricos estudados. Estes parâmetros no sistema de otimização podem ser 

configurados em tela específica, conforme Figura 4.6. 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros do MoDE-NS 

Parâmetro Descrição Valor Recomendado 

Estratégia Estratégia de geração dos 
descendentes current-to-rand/1/bin 

F Fator de Mutação 0,4 – 0,6 

CR Taxa de Cruzamento 0,8 – 1,0 

Tipo Variação Parâmetros 
Tipo Variação Parâmetros 

F, CR 
{Fixo, Linear, Aleatório} 

Linear 
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Parâmetro Descrição Valor Recomendado 

Usar PMNu 
Determina utilização da 
Mutação Não Uniforme 

{Sim, Não} 
Sim 

PMNu Valor da PMNu a ser utilizada Min(1/N. Var.; 0,01) 

Elitismo na Seleção 
Determina utilização do 

Elitismo na Seleção  
{Sim, Não} 

Não 

 

 

Figura 4.6 – Tela de Configuração dos Parâmetros do MoDE-NS 

 

4.2.2 MoPSO-NS 

 

Assim como no MoDE-NS o MoPSO-NS foi desenvolvido incorporando o 

estado da arte em mecanismo para geração da população descendente. O algoritmo 

aqui desenvolvido ainda tem uma característica não muito comum aos algoritmos 

derivados do PSO, que é a utilização da estrutura de população Pt para armazenar 

as soluções não dominadas. Muitos autores utilizam um arquivo externo para 

armazenar estas soluções (Coello Coello, 2007). 

O algoritmo PSO, na atualização da velocidade e das posições das partículas 

e/ou variáveis, utiliza além dos parâmetros básicos, a informação da melhor posição 
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de cada indivíduo e a do indivíduo com melhor valor global de FO. Naturalmente, 

como acontece com o MoDE-NS, em análise multi-objetivo, não existe o conceito de 

melhor indivíduo global, desta forma é necessário definir um critério para a seleção 

do que seria este indivíduo.  

No MoPSO-NS as soluções não dominadas com melhor nível de acordo com a 

classificação de dominância, são armazenados na população pai Pt, que são sempre 

as melhores soluções não dominadas do problema. O algoritmo seleciona dois 

indivíduos de forma aleatória do conjunto Pt, que são comparados com relação a 

seus valores de dominância e o vencedor é escolhido como líder ou melhor indivíduo 

global. Um mecanismo de elitismo foi introduzido no MoPSO-NS, de forma que 

somente as soluções em  com nível 1 sejam candidatas para a seleção do indivíduo 

que terá o papel de melhor global, Pg	t da equação (4.5). Este mecanismo é 

controlado por um parâmetro que foi denominado “Elitismo de Líderes”. Se o 

parâmetro não for considerado, todos os indivíduos da população Pt tem chances de 

ser escolhidos. 

Para armazenar o melhor indivíduo de cada posição i da população é utilizada 

uma lista simples, cuja atualização é feita também pela dominância. Este processo 

funciona da seguinte maneira: inicialmente toda a população descendente é gerada 

e os valores das funções objetivo são atualizados. Terminado este processo é 

realizada a atualização do melhor local, Pbi	t das equações (4.5) e (4.6), que é 

comparado com o novo indivíduo gerado (sempre com o mesmo índice i da 

população). Se o novo indivíduo domina Pbi	t, este ocupará o lugar do antigo. 

 

�b	` + 1 = u ∗ �b	` + YU ∗ PU ∗ T��b	` − Rb	`X + YV ∗ PV ∗ T�a	` − Rb	`X (4.5) 

Rb	` + 1 = Rb	` + �b	` + 1 (4.6) 

 

Um operador adicional de mutação foi utilizado no MoPSO-NS para manter a 

diversidade da população. Este mecanismo é exatamente o mesmo aplicado no 

MoDE-NS e descrito anteriormente conforme equação (4.4). 

Na Figura 4.7 é apresentado o fluxograma do MoPSO-NS para geração da 

população de descendentes . 
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Figura 4.7 – Fluxograma detalhado do MoPSO-NS 

 

Na Tabela 4.3 são apresentados os parâmetros necessários para o MoPSO-

NS. Nesta tabela também são apresentados os valores recomendados por este 

autor, resultado dos experimentos feitos com os problemas de teste e a aplicação 

nos problemas de recursos hídricos estudados. Estes parâmetros no sistema de 

otimização podem ser configurados em tela específica, conforme Figura 4.8. 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros do MoPSO-NS 

Parâmetro Descrição Valor Recomendado 

W Coeficiente de Inércia 0,40 – 0,10 

C1 Constante C1 do PSO 0,30 – 0,60 

C2 Constante C2 do PSO 0,50 – 0,80 

Tipo Variação Parâmetros 
Tipo Variação Parâmetros 

W, C1, C2  
{Fixo, Linear, Aleatório} 

Aleatório 

Usar PMNu 
Determina utilização da 

Mutação não Uniforme {Sim, 
Não} 

Sim 

PMNu Valor da PMNu a ser utilizada Min(1/N. Var.; 0,05) 
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Parâmetro Descrição Valor Recomendado 

Elitismo de Líderes 

Determina utilização do 
Elitismo para seleção do 

melhor global 
{Sim, Não} 

Sim 

 

 

Figura 4.8 – Tela de Configuração dos Parâmetros do MoPSO-NS 

 

4.2.3 NSGA-II 

 

No NSGA-II são utilizados os operadores do AG para a geração da população 

descendente a partir da população pai Pt. Estes operadores são, nesta ordem: 

seleção, cruzamento e mutação.  

Para o processo de seleção, dois pares de indivíduos são aleatoriamente 

escolhidos e comparados quanto a sua dominância. Os indivíduos dominantes são 

os vencedores e utilizados para realizar o cruzamento. No NSGA-II é utilizado o 

cruzamento SBX (Deb, 2009).  

Após o processo de cruzamento é realizada a mutação polinomial, conforme 

Deb (2009). Este processo de mutação é parecido com o processo de mutação não 

uniforme descrito e utilizado no MoDE-NS e MoPSO-NS, a diferença é que o valor 

da mutação não decresce com o aumento do número de gerações. O fluxograma do 

NSGA-II é apresentado na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Fluxograma detalhado do NSGA-II 

 

Na Tabela 4.4 são apresentados os parâmetros necessários para o MoPSO-

NS. Nesta tabela também são apresentados os valores recomendados por este 

autor, resultado dos experimentos feitos com os problemas de teste e a aplicação 

nos problemas de recursos hídricos estudados. Estes parâmetros no sistema de 

otimização podem ser configurados em tela específica, conforme Figura 4.10. 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros do NSGA-II 

Parâmetro Descrição Valor Recomendado 

Prob. Cruzamento Probabilidade de Cruzamento 0,90 

Prob. Mutação Probabilidade de Mutação Min(1/Num.Var; 0,05) 

Ind. Mutação SBX Índice de Mutação utilizada 
na mutação SBX 20 

Ind. Cruzamento SBX Índice de Cruzamento 
utilizada na mutação SBX 20 
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Figura 4.10 – Tela de Configuração dos Parâmetros do NSGA-II 

 

4.3 Consideração das Restrições do Problema no Cálc ulo da Dominância 

 

No desenvolvimento de um AE é comum que as restrições sejam consideradas 

como penalidades na FO, como exposto em item anterior. Este método não se 

mostrou eficiente para os problemas analisados nesta tese, e por esse motivo, nos 

algoritmos propostos foi utilizada a metodologia proposta também por Deb (2002). 

que consiste em calcular os valores das restrições para cada indivíduo da 

população, independente do valor da FO. Este valor das restrições é utilizado como 

o primeiro critério na comparação de dois indivíduos no processo de cálculo de 

dominância, ou seja, um indivíduo com violação das restrições maior é considerado 

dominado por um indivíduo com violação menor. Quando a violação é nula, a 

dominância é verificada apenas pelo valor da FO.  

 

4.4 Considerações Sobre a Complexidade dos Algoritm os 

 

É comum utilizar o tempo absoluto de execução (em milissegundos, segundos, 

minutos, etc.) para medir a eficiência de um algoritmo. O tempo, porém não é uma 

medida adequada, pois depende da máquina em que este é executado. 

Desta forma, a análise da complexidade de um algoritmo é importante para a 

verificação da eficiência relativa. A complexidade é determinada pelo número de 

operações que o algoritmo realiza para número de parâmetros de entrada. O 
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interesse é sempre pelo pior caso, quando o algoritmo necessita o maior numero de 

iterações (N) para chegar à solução ótima. 

A notação ñ		 é comumente utilizada em análise da complexidade e indica o 

comportamento assintótico de um algoritmo (velocidade com que o número de 

operações tende a infinito), isto é, quando � → ∞. Supondo por exemplo dois 

algoritmos: 

- Algoritmo 1: �V + 5. � operações. 

- Algoritmo 2: � + 1000 operações. 

O algoritmo 1 cresce com �V, enquanto o algoritmo 2 com �, desta forma a 

notação utilizada é ñ	�V e ñ	�, respectivamente. 

Os primeiros AEM como o NSGA, MOGA e NPGA tinham complexidade ñ	J�è, onde M é o número de objetivos e N o tamanho da população. A segunda 

geração que contempla o estado da arte em AEM já possui complexidade menor, 

que é o caso do NSGA-II, SPEA 2, PAES, e outros. A complexidade destes, no pior 

caso é ñ	J�V, e o grande esforço computacional está associado com a rotina de 

classificação por não dominância. 

Ambos os algoritmos aqui desenvolvidos o MoDE-NS e MoPSO-NS possuem a 

mesma complexidade do NSGA-II, isto é, ñ	J�V. Desta forma é de se esperar que 

o tempo de execução seja muito parecido para os três algoritmos, cuja comparação 

é realizada na aplicação dos problemas de teste. As diferenças de tempo de 

processamento são relacionadas à forma de geração da população descendente Qt. 
Assim, como o tempo de processamento dos algoritmos é proporcional ao quadrado 

do tamanho da população, é desejável que esta seja adotada a menor possível, 

lembrando que o valor sugerido na literatura é de 10 vezes o número de variáveis. 

Esta sugestão, no entanto, não deve ser adotada indiscriminadamente, uma vez que 

problemas com grande número de variáveis necessitariam também uma população 

muito grande e consequentemente o tempo de processamento elevado. Como 

recomendação prática e que resultou dos testes e aplicações dos AEM durante o 

desenvolvimento do trabalho sugere-se utilizar um tamanho de população de no 

máximo 2,5 vezes o número de variáveis, chegando a 5 vezes, se o número de 

restrições for bastante elevado, por exemplo, da mesma ordem do número de 

variáveis.  
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4.5 Descrição do Sistema de Otimização 

 

Um Sistema de Otimização foi criação para aplicação e validação dos 

algoritmos através de estudos de caso e problemas de teste. A motivação principal 

do Sistema é a utilização na gestão de sistemas de recursos hídricos com a 

possibilidade de integração com Sistemas de Suporte como o SSD AcquaNet e 

ModSim DSS, embora este possa ser aplicado à qualquer problema de análise multi-

objetivo de forma generalizada, em várias áreas da engenharia. A Figura 4.11 

apresenta a estrutura do Sistema em forma de fluxograma de análise de um 

problema multi-objetivo e a tela principal é apresentada na Figura 4.12. A biblioteca 

composta pelos algoritmos descritos acima (MoDE-NS, MoPSO-NS e NSGA-II) e é 

acionada na etapa de otimização, Etapa 5, conforme Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Estrutura do Sistema de Otimização 

 

O Sistema é composto por dois módulos, sendo a biblioteca de algoritmos e a 

interface gráfica (Figura 4.12). A biblioteca de algoritmos funciona de forma 

independente da interface gráfica, permitindo que seja acoplada a outros sistemas 

de otimização ou simulação, como por exemplo, Smap, AcquaNet, ModSim, etc. 

Além da interface gráfico o Sistema possui um gerenciador de banco de dados, que 

permite ao usuário salvar os problemas analisados. Todas as informações relativas 

aos problemas são armazenadas, inclusive os parâmetros dos algoritmos.  
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O sistema de otimização e as etapas para análise de um problema multi-

objetivo, são descritas a seguir. 

 

 

Figura 4.12 – Sistema de Otimização – Tela Principal 

 

1 - Definição do problema: o primeiro passo é a definição do problema, onde 

devem ser fornecidos o número de variáveis e seus limites, o número de objetivos, 

seus nomes e o tipo de objetivo (maximização ou minimização), conforme Figura 

4.13. Nesta tela também é escolhido o algoritmo de otimização a ser utilizado. 
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Figura 4.13 – Configuração do Problema: Definição de número de Objetivos e Variáveis 

 

2 – Definição/Importação de dados: os dados podem ser definidos diretamente 

na planilha, Figura 4.14, ou importados de três fontes: Rede de Fluxo do SSD 

AcquaNet, Rede de fluxo do ModSim DSS ou arquivo Excel. No caso de importação 

do AcquaNet e ModSim, cada elemento é importado como uma tabela individual, 

para melhor organização dos dados. Os dados ficam então disponíveis para 

utilização na definição da FO (Etapa 4). É interessante notar que qualquer tipo de 

dado pode ser inserido, porém, só os dados numéricos podem ser considerados na 

definição da função objetivo. O acesso aos dados, não definição da função objetivo, 

é possível pelo índice da tabela de dados, e da posição célula, coluna nesta Tabela: 

Tabi[Linha, Coluna]. Por exemplo, na Figura 4.14 o valor 808,04 é armazenado na 

variável Tab1[7,7]. Esta funcionalidade confere um aspecto interessante ao sistema, 

uma vez que nos dados podem ser incluídos qualquer tipo de informação, 

observações, etc. 
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Figura 4.14 – Dados para análise multi-objetivo 

 

3 - Configuração dos parâmetros dos algoritmos: neste item são configurados 

os parâmetros dos algoritmos, bem como o tamanho da população e o número de 

gerações máximas permitidas que é o critério de parada, conforme Figura 4.15. Os 

parâmetros sugeridos são eficientes e desta forma, só em caso de resultados 

insatisfatórios é necessário alterá-los. 

 

 

Figura 4.15 – Configuração dos Parâmetros dos algoritmos 
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4 - Definição da Função Objetivo: neste item, são definidas as funções objetivo 

do problema. Para tal duas linguagens de programação são disponibilizadas ao 

usuário: VB.Net e C#, conforme Figura 4.17. A possibilidade do usuário definir a 

função livremente confere ao sistema o caráter de grande flexibilidade para análise 

de problemas multi-objetivo. De fato, usuários com conhecimento das linguagens de 

programação citadas, podem construir modelos completos e extremamente 

complexos com a utilização de classes adicionais. Diferentemente de linguagens 

Script como VBA, o equacionamento das funções objetivo e classes definidas, são 

compilados (na memória) pelo Sistema antes do início do processo de otimização. 

Isto garante que o tempo de processamento seja muito menor, do que de linguagens 

como script como o VBA do Excel. 

É nesta etapa também que as tabelas de dados definidas na Etapa 3 podem 

ser utilizadas. Supondo um problema de análise MO como da equação (4.7) e 

supondo que na tabela de dados, foi atribuído o número 5 à posição (linha = 1, 

coluna = 1). Este problema, com duas variáveis e dois objetivos, pode ser escrito 

facilmente conforme Figura 4.16 e Figura 4.17, onde X é o vetor de variáveis, o FO o 

vetor de Funções Objetivo. 

 Minimizar	QU	R S RU Minimizar	QV	R S 5 + RVRU  
(4.7) 

 

 

Figura 4.16 – Função objetivo para um Exemplo com dois Objetivos 
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Figura 4.17 – Definição e construção das funções objetivo 

 

5 - Otimização: após a configuração do problema, definição do número de 

objetivos, variáveis, definição das funções objetivo e dos parâmetros dos algoritmos, 

o processo de otimização pode ser iniciado, e uma janela de progresso é ativada, 

exibindo a quantidade de gerações completadas e a simulação em curso, conforme 

Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 – Progresso de otimização 

 

6 – Visualização e análise de resultados: A visualização de dados pode ser 

feita analisando diretamente o gráfico das soluções não dominadas, Figura 4.19, 

utilizando o Gráfico de Compromisso (GC) e através de tabelas com os resultados 

completos (funções objetivo e variáveis associadas a cada solução). O Gráfico de 

Compromisso (GC) é apresentado a seguir e é uma forma interessante de visualizar 

graficamente as soluções não dominadas, mesmo para número de objetivos superior 

a três.  
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Figura 4.19 –Visualização dos resultados 

 

Visualização das Soluções Não dominadas– Gráfico de  Compromisso 

 

Para a visualização do conjunto de soluções não dominadas foi utilizado o 

método ICC (Interactive Compromise Coordinate Method) proposto por Baltar 

(2007). O método é aqui denominado Gráfico de Compromisso (GC), e, embora o 

equacionamento apresentado seja diferente do ICC, o resultado final será o mesmo, 

uma vez que ambos os métodos utilizam valores normalizados das funções objetivo 

para a projeção no círculo. Baltar (2007) sugere o equacionamento para um círculo 

de raio = 0,5 e centro em (0,5; 0,5). O equacionamento apresentado a seguir 

considera um círculo de raio = 1 e centro em (0, 0) e foi baseado no Star Coordinate 

Method (Mañas 1987 apud Deb, 2009). 

No GC, assim como no ICC, o conjunto de soluções não dominadas é 

apresentado em num gráfico de duas dimensões, independente do número de 

objetivos e as soluções de compromisso com melhor classificação (10 melhores) são 

destacadas. 

Inicialmente todos os valores das funções objetivo são normalizados no 

intervalo de 0 a 1 e multiplicados por 2 (pois o diâmetro do círculo é 2), para que a 

sua posição radial possa ser calculada. O cálculo, conforme equação (4.8) produz 
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um valor ª	K, ^∗ para cada objetivo de cada solução. 

 

ª	K, ^∗ = 2 × J_ÚℎZP�	K − �	K, ^
J_ÚℎZP�	K − �KZP�	K   YZM   K = 1, … , J  _  ^ = 1,2, … � (4.8) 

 

Onde M é o número de objetivos, o tamanho da população, P o conjunto de 

soluções não dominadas, MelhorP e PiorP são, respectivamente os melhores e 

piores valores que o objetivo i assume e N é o tamanho da população. 
Para montar o GC, é assumido um círculo de raio 1 (um), com centro nas 

coordenadas (0,0; 0,0), e dividido em M partes, correspondendo ao número de 

objetivos. Para cada um dos objetivos é calculado um ponto extremo sobre o círculo 

de raio 1, que corresponde ao valor máximo (1) do mesmo. As linhas radias que 

conectam o centro aos pontos extremos são separadas por um ângulo õ calculado 

em função do número de objetivos. Os ângulos e as coordenadas Rª, mª são 

calculadas conforme equação (4.9). Tomando como exemplo um problema com 3 

objetivos é possível calcular os pontos extremos conforme Tabela 4.5, e o gráfico da 

Figura 4.20. Fica evidente que com 4 objetivos valores de Rªb e mªb serão os das 

extremidades dos eixos, isto é, (0; 1), (1; 0), (-1; 0) e (0; -1). 

 

õ = 2. ö
J  

Rªb = cos ÷ö
2 − õ × 	K − 1ø   YZM   K = 1,2, … , J 

mªb = sen ÷ö
2 − õ × 	K − 1ø   YZM   K = 1,2, … , J 

(4.9) 

Onde M é o número de objetivos 
 

Tabela 4.5 – Coordenadas das FO para 3 Objetivos 

Objetivo  iiii    ùúÁ ûúÁ 

f1 0 0,00 1,00 

f2 1 0,87 -0,50 

f3 2 -0,87 -0,50 
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Figura 4.20 – Esquema do círculo usado para projeção das soluções não dominadas 

 

Feito isso, é possível calcular a posição de cada ponto correspondendo aos 

objetivos de cada solução. Desta forma um para objetivo de cada solução existirá 

um par de valores (x, y) que formam um polígono. Estes pares de valores são 

facilmente calculados conforme equação (4.10). 

 

R	K, ^ = −Rªb × ª	K, ^∗  YZM   K = 1,2,… , J   ^ = 1,2,… , � m	K, ^ = −mªb × ª	K, ^∗  YZM   K = 1,2,… , J   ^ = 1,2,… , � 
(4.10) 

Onde M é o número de objetivos e N é o tamanho da população. 
 

A partir dos pares de valores de x, y calculados da equação (4.10), que formam 

um polígono de M vértices, é possível calcular as coordenadas do centroide xP, yP 

conforme equação (4.11) para cada solução não dominada. Um exemplo 

esquemático é apresentado na Figura 4.21. 
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ý	^ = 12 þÍ TR	K, ^ x m	K £ 1, ^ l R	K £ 1, ^ x m	K, ^XvÛU
bwU þ 		YZM			K
S 1,2, … ,J			^ S 1,2, … ,� 

R�	^ S 1J. ýÍ TR	K, ^ £ R	K, ^ £ 1XTR	K, ^ x m	K, ^ £ 1 l R	K, ^ £ 1vÛU
bwUx m	K, ^X 		YZM			K S 1,2, … ,J			^ S 1,2, … ,� 

m�	^ S 1J. ýÍ Tm	K, ^ £ m	K, ^ £ 1XTR	K, ^ x m	K, ^ £ 1 l R	K, ^ £ 1vÛU
bwUx m	K, ^X 		YZM			K S 1,2, … ,J			^ S 1,2, … ,� 

(4.11) 

Onde M é o número de objetivos e N é o tamanho da população, A a área, x e y 

as coordenadas dos pontos do polígono, .xP e yP as coordenadas do centroide.	
 

 

Figura 4.21 – Esquema do cálculo do centroide de uma solução não dominada 

 

Um exemplo de aplicação é do GC é apresentado no gráfico da Figura 4.22. 

Nesta figura o gráfico (a) é o conjunto de soluções não dominadas em um gráfico 

com 3 dimensões (se trata de um problema com três objetivos) e o gráfico (b) 

apresenta a visualização segundo a metodologia proposta. 

Após o cálculo das posições de cada solução, a programação de compromisso 

é aplicada para definir as melhores soluções com base em pesos (Î) fornecidos pelo 

usuário. Inicialmente o valor de Ëg, equação (3.13), é calculado para cada solução 

utilizando os valores de p = 1, 2 e 100, ou seja, cada solução recebe um valor ËU, ËV	_	ËUââ que definiem uma classificação ÜU, ÜV	_	ÜUââ de 1 até N (tamanho da 
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população). Finalmente a média dos Ri define a classificação final de cada solução, 

também de 1 a N. Uma vez classificadas, as 10 melhores soluções são destacadas 

no GC em outra coloração (verde), conforme exemplo da Figura 4.22 e Figura 4.23. 

Neste exemplo os valores dos pesos utilizados para cada objetivo foram 0,5. Em seu 

método Baltar (2007) utiliza a programação de compromisso com Ëg = 2 no ICC, 

para calcular a classificação e utilizada uma escala de cores gradual para 

representar essa classificação no gráfico. Para efeitos de comparação, um exemplo 

do ICC é apresentado na Figura 4.24.  

 

ËÏ	^ S 	ÍÎbÏv
bwU ÐNb	^ l Nb∗∗Nb∗ l Nb∗∗ Ñ

Ï ,			YZM			g S 1,2	_	100; 		^ S 1,2, … ,�		_		K S 1,2, . . . , J (4.12) 

Onde M é o número de objetivos, neste caso, Nb∗ o melhor valor do objetivo K e Nb∗∗ o pior valor do objetivo K. , N o tamanho da população. 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 4.22 – Exemplo de Aplicação do GC 
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Figura 4.23 – Tela para análise de Resultados- Gráfico de Compromisso no Sistema de Otimização 

 

 

Figura 4.24 – Exemplo do  ICC. Fonte (Baltar, 2007) 

 

4.6 Integração com o SSD AcquaNet e ModSim DSS 

 

A integração do Sistema e Otimização com o SSD AcquaNet pode ser feita de 

duas maneiras distintas, sendo:  

1- Utilizando o AcquaNet para construir o problema: A interface gráfica do 
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AcquaNet é utilizada para a construção do sistema simulado, com 

reservatórios, demandas, nós e links. O AcquaNet armazena a rede 

construída em uma base de dados, que pode ser importada pelo sistema de 

otimização e todas as informações ficam disponíveis na matriz de dados do 

sistema. Cada elemento da rede é importado como uma tabela na Matriz de 

dados. O usuário pode, portanto utilizar as informações de forma livre e 

montar as funções objetivo da forma que lhe for mais conveniente. Neste 

método é importante que o usuário também defina as restrições e equações 

de balanço. No estágio atual de desenvolvimento do sistema, não existe um 

mapeamento entre variáveis da rede construída no AcquaNet e as variáveis 

que são utilizadas no problema multi-objetivo. Este mapeamento, porém, é 

um desenvolvimento futuro interessante, uma vez que possibilitará a análise 

de resultados do Sistema de Otimização no AcquaNet. 

2- Utilizando o AcquaNet para o processo de simulação/otimização, sendo que 

o modelo multi-objetivo faz uso do resultado do algoritmo de rede de fluxo 

Out-of-Kilter (Porto et al., 2003 e Roberto, 2002) para o cálculo das funções 

objetivo do modelo multi-objetivo. Um exemplo de aplicação é apresentado 

no estudo de Caso 3, com detalhamento de suas limitações e discussão 

das vantagens e desvantagens.  

A Figura 4.25 apresenta o fluxograma sugerido de funcionamento da 

integração do SSD AcquaNet ao sistema de otimização aqui proposto, através da 

importação da rede de fluxo. 

Da mesma forma esta integração pode ser feita com o ModSim DSS, isto é, 

através da importação de rede de fluxo ou a integração direta, fazendo uso do 

algoritmo de simulação/otimização que é o Relax IV (Labadie, 2010). O ModSim 

utiliza uma estrutura de dados para armazenar as redes de fluxo que pode ser 

acessado diretamente pelas bibliotecas disponibilizadas e pelo arquivo de dados XY.  
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Figura 4.25 – Fluxograma de Integração do Sistema de Otimização com SSD AcquaNet / ModSim 
DSS 
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5 Aplicação dos Algoritmos 

 

A aplicação dos algoritmos desenvolvidos e o NSGA-II foi feita em problemas 

de teste padrão para verificação e validação dos mesmos. Foram escolhidos 5 

(cinco) testes comuns encontrados na literatura: problema teste de Kursawe, Kita, 

ZDT1, DTLZ5 e Viennet 4, descritos a seguir. Estes testes são problemas não 

lineares, não convexos e com a frente de Pareto não contínua. 

Os algoritmos também são aplicados a dois problemas relacionados à área de 

recursos hídricos, um deles apenas com restrições nas variáveis de decisão 

(calibração de modelo hidrológico do tipo chuva-vazão, Smap) e em um problema de 

otimização de uma série de reservatórios que constituem o Sistema Cantareira, 

responsável por parte do atendimento da demanda de água da cidade de São Paulo. 

Na aplicação do Smap foram realizadas análises com 2 e 5 objetivos para 

verificação do desempenho dos algoritmos principalmente com número maior de 

objetivos, e a utilização do Gráfico de Compromisso. 

No Sistema Cantareira três diferentes casos foram estudados. Inicialmente foi 

feita a análise do sistema completo utilizando os AEM e comparados dois pares de 

funções objetivo conflitantes. Em seguida a aplicação foi feita ao mesmo sistema, 

porém utilizando a integração com o AcquaNet. E por fim no Caso 4, uma aplicação 

foi feita considerando apenas um dos reservatórios e utilizando 3 objetivos. Os 

valores dos parâmetros dos algoritmos utilizados em todas aplicações deste capítulo 

são apresentados na Tabela 5.1. O tamanho da população e número de geração é 

indicado em cada Caso analisado. 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros Utilizados nos AEM 

Solver Parâmetro Valor 

MoDE-NS 

Estratégia DE/current-to-rand/1/bin 

Cr 0,40 à 0,60 

F 0,80 à 1,00 

PMNu 0,01 

Usar Elitismo de Seleção Não 
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Solver Parâmetro Valor 

MoPSO-NS 

W 0,40 – 0,10 

c1 0,30 – 0,60 

c2 0,50 – 0,80 

PMNu 0,05 

Usar Elitismo de Líderes Sim 

NSGA-II 

Probabilidade Mutação 0,90 

Probabilidade de Cruzamento 0,05 

Índice de Cruzamento SBX 20 

Índice de Mutação SBX 20 

 

5.1 Aplicação à problemas de Teste Padrão 

 

Para os problemas de teste foram realizadas 10 simulações com tamanho de 

população de 200 indivíduos e 250 gerações. No teste Viennet 4 foi utilizada 

população de 1.000 indivíduos e 1.000 gerações, para que o conjunto de soluções 

não dominadas tivesse uma cobertura melhor da superficial ótima. Os resultados 

obtidos são comparados com os disponíveis na literatura para a verificação das 

soluções não dominadas obtidas e a validação dos algoritmos. Os testes foram 

realizados no sistema de otimização desenvolvido, conforme a tela da Figura 5.1. 

Dos 5 problemas, três deles possuem 2 objetivos (Kursawe, Kita e ZDTL1) e os 

outros dois, 3 objetivos (DTLZ5 e Viennet 4).  
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Figura 5.1 – Tela do Sistema de Otimização – Funções de Teste 

 

5.1.1 Teste 1 - Kursawe 

 

Este problema foi proposto por Kursawe (1996) e foi utilizado por autores como 

Deb et al. (2002), Baltar (2007), Coello Coello et al. (2007) entre outros. 

Este problema, apresentado na equação (5.1) possui três variáveis de decisão 

e duas funções objetivo, com as variáveis no intervalo permitido de -5 a 5, sem 

outras restrições. O espaço de busca deste problema é não convexo e a frente de 

Pareto é descontínua, possuindo três conjuntos de soluções não dominadas. 

 

JKLKMKN_	QU	RU, RV, Rè SÍ�l10_Rg Ðl0,2ÔRbV £ RbÇUV Ñ�V
bwU  

JKLKMKN_	QV	RU, RV, Rè SÍ÷|Rb|â,� £ 5y_L	Rbèøè
bwU  

(5.1) 

Onde n = 3 e sujeito a: −5 ≤ 	RU, RV, Rè c 5 

 

Os resultados do teste são apresentados em gráficos na Figura 5.2, Figura 5.3 
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e Figura 5.4, para os algoritmos NSGA-II, MoDE-NS e MoPSO-NS respectivamente. 

Nestes gráficos são apresentadas todas as soluções não dominadas obtidas para 10 

simulações realizadas. Na comparação visual, nota-se que os algoritmos NSGA-II e 

MoDE-NS tiveram desempenho que o MoPSO-NS. Os indicadores de desempenho 

são apresentados na Tabela 5.2 e indicam que o MoDE-NS teve um desempenho 

geral melhor, embora os resultados sejam muito próximos. Analisando os resultados 

dos indicadores deste teste, pode-se concluir que é difícil definir qual algoritmo teve 

melhor desempenho, uma vez que os mesmos se mostraram inconclusivos e 

conflitantes. 

 

 

Figura 5.2 – Resultado do Teste de Kursawe – NSGA-II 

 



101 

 

 

Figura 5.3 – Resultado do Teste de Kursawe – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.4 – Resultado do Teste de Kursawe – MoPSO-NS 

 

Tabela 5.2 – Indicadores de desempenho para o teste de Kursawe 

Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

MoDE-NS 
Média 0,00094 0,00087 0,517 0,340 0,094 675 

Mediana 0,00094 0,00088 0,519 0,328 0,095 671 
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Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

Máximo 0,00100 0,00090 0,538 0,450 0,106 686 

Mínima 0,00089 0,00083 0,487 0,280 0,083 655 

DP 0,00004 0,00002 0,014 0,054 0,007 10 

MoPSO-NS 

Média 0,00119 0,00081 0,415 0,559 0,049 596 

Mediana 0,00121 0,00080 0,420 0,563 0,048 593 

Máximo 0,00130 0,00084 0,435 0,635 0,057 608 

Mínima 0,00097 0,00078 0,386 0,460 0,042 577 

DP 0,00011 0,00002 0,014 0,047 0,005 10 

NSGA-II 

Média 0,00090 0,00091 0,545 0,321 0,096 785 

Mediana 0,00092 0,00090 0,543 0,318 0,095 780 

Máximo 0,00098 0,00104 0,563 0,380 0,104 796 

Mínima 0,00080 0,00085 0,524 0,255 0,089 780 

DP 0,00006 0,00005 0,012 0,039 0,005 8 

DP é o Desvio Padrão, ms é o tempo em milissegundos. 

 

5.1.2 Teste 2 - Kita 

 

Este problema foi proposto por Kita et al. (1996) e apresentado na equação 

(5.2) possui duas variáveis de decisão e duas funções objetivo, com as variáveis no 

intervalo permitido de 0 a 30, e três restrições adicionais. Este teste foi utilizado por 

Coello Coello et al. (2007). 
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JORKMKNOP	QU	RU, RV = −RUV + RV 
JORKMKNOP	QV	RU, RV = 12 RU + RV 

Sujeito a: 16 RU + RV − 132 ≤ 0 

12 RU + RV − 15
2 ≤ 0 

5RU + RV − 30 ≤ 0 

0 ≤ 	 RU, RV ≤ 30 

(5.2) 

 

Os resultados do teste são apresentados nos gráficos na Figura 5.5, Figura 5.6 

e Figura 5.7 para os algoritmos MoDE-NS, MoPSO-NS e NSGA-II, respectivamente. 

Nestes gráficos são apresentadas todas as soluções não dominadas obtidas para 10 

simulações realizadas. Este problema possui três restrições, que são comuns na 

análise de sistemas de recursos hídricos. Desta forma, é provável que um algoritmo 

com bom desempenho neste teste, terá bons resultados em análise de sistemas 

mais complexos. Neste teste o MoDE-NS e MoPSO-NS tiveram desempenho 

superior ao NSGA-II, conforme indicadores apresentados Tabela 5.3 e visualmente 

pelo gráficos das soluções não dominadas. O MoDE-NS também teve desempenho 

melhor em dois indicadores (GD e GRD) enquanto o MoPSO-NS foi superior nos 

outros três. 
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Figura 5.5 – Resultado do Teste de Kita – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.6 – Resultado do Teste de Kita – MoPSO-NS 
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Figura 5.7 – Resultado do Teste de Kita – NSGA-II 

 

Tabela 5.3 – Indicadores de desempenho para o teste de Kita 

Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

MoDE-NS 

Média 0,00048 0,00071 0,617 0,167 0,103 672 

Mediana 0,00047 0,00071 0,613 0,165 0,103 671 

Máximo 0,00064 0,00074 0,664 0,260 0,112 686 

Mínima 0,00036 0,00068 0,580 0,125 0,093 655 

DP 0,00008 0,00002 0,027 0,037 0,005 11 

MoPSO-NS 

Média 0,00053 0,00061 0,425 0,312 0,053 733 

Mediana 0,00045 0,00061 0,420 0,310 0,053 733 

Máximo 0,00132 0,00067 0,475 0,370 0,058 749 

Mínima 0,00040 0,00056 0,389 0,260 0,046 718 

DP 0,00028 0,00003 0,023 0,036 0,003 7 

NSGA-II 

Média 0,00213 0,00079 0,728 0,180 0,101 660 

Mediana 0,00074 0,00079 0,722 0,180 0,101 655 

Máximo 0,00972 0,00084 0,802 0,235 0,106 671 

Mínima 0,00045 0,00073 0,671 0,125 0,098 655 
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Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

DP 0,00294 0,00003 0,038 0,040 0,003 8 

DP é o Desvio Padrão, ms é o tempo em milissegundos. 

 

5.1.3 Teste 3 – ZDT1 

 

Este problema foi proposto por Zitzer et al (2001) e apresentado na equação 

(5.3) possui trinta variáveis de decisão e duas funções objetivo, com as variáveis no 

intervalo permitido de 0 a 1, sem outras restrições. 

 JKLKMKN_	QU	R = RU 
JKLKMKN_	QV	R = a	R. �1 − ÕQU	Ra	R� 

a	R = 1,0 + 9L − 1ÍRbh
bwV  

Sujeito a: 0 ≤ 	Rb ≤ 1 L = 30 K = 1,2, … ,30 

(5.3) 

 

Os resultados do teste são apresentados em gráficos na Figura 5.8, Figura 5.9 

e Figura 5.10, para os algoritmos MoDE-NS, MoPSO-NS e NSGA-II, 

respectivamente. Os resultados obtidos mostram um bom ajuste dos três algoritmos, 

porém, conforme indicadores da Tabela 5.4 o pior desempenho neste teste foi do 

MoDE-NS, sendo que MoPSO-NS e NSGA-II, tiverem resultados praticamente 

iguais. 
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Figura 5.8 – Resultado do Teste de ZDT1 – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.9 – Resultado do Teste de ZDT1 – MoPSO-NS 
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Figura 5.10 – Resultado do Teste de ZDT1 – NSGA-II 

 

Tabela 5.4 – Indicadores de desempenho para o teste de ZDT1 

Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

MoDE-NS 

Média 0,00027 0,00019 0,302 1,000 0,002 866 

Mediana 0,00037 0,00023 0,335 1,000 0,002 887 

Máximo 0,00024 0,00016 0,261 1,000 0,002 857 

Mínima 0,00004 0,00002 0,025 0,000 0,000 10 

DP 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0 

MoPSO-NS 

Média 0,00017 0,00014 0,376 1,000 0,002 1058 

Mediana 0,00020 0,00016 0,404 1,000 0,003 1145 

Máximo 0,00016 0,00013 0,341 1,000 0,002 1029 

Mínima 0,00001 0,00001 0,019 0,000 0,000 34 

DP 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0 

NSGA-II 

Média 0,00017 0,00013 0,359 1,000 0,003 972 

Mediana 0,00023 0,00014 0,390 1,000 0,003 985 

Máximo 0,00013 0,00012 0,329 1,000 0,002 963 

Mínima 0,00002 0,00000 0,019 0,000 0,000 7 
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Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

DP 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0 

DP é o Desvio Padrão, ms é o tempo em milissegundos. 

 

5.1.4 Teste 4 – DTLZ5 

 

Este problema foi proposto por Deb et al. (2002) e é apresentado na equação 

(5.4), possui 12 variáveis de decisão e três funções objetivo, com as variáveis no 

intervalo permitido de 0 a 1, sem outras restrições. 

 JKLKMKN_	QU	R = YZy	õUYZy	õU	1 + a	R JKLKMKN_	QV	R = YZy	õUyKL	õV	1 + a	R JKLKMKN_	Qè	R = yKL	õU	1 + a	R 
õU = ö2 RU 

õV = ö4 × �1 + a	R� 	1 + 2RV + a	R 
a	R =Í	Rb − 0,5Vh

bwè  

Sujeito a: 0 ≤ 	Rb ≤ 1 L = 12 K = 1,2, … ,12 

(5.4) 

 

Os resultados do teste são apresentados em gráficos na Figura 5.11, Figura 

5.12 e Figura 5.13, para os algoritmos MoDE-NS e MoPSO-NS e NSGA-II, 

respectivamente. Os indicadores de desempenho são apresentados na Tabela 5.5, e 

é possível notar que o MoDE-NS tem desempenho ligeiramente superior aos outros 

dois algoritmos. 
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Figura 5.11 – Resultado do Teste de DTLZ5 – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.12 – Resultado do Teste de DTLZ5 – MoPSO-NS 
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Figura 5.13 – Resultado do Teste de DTLZ5 – NSGA-II 

 

Tabela 5.5 – Indicadores de desempenho para o teste de DTLZ5 

Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

MoDE-NS 

Média 0,00032 0,00034 -- 0,098 0,033 1132 

Mediana 0,00031 0,00035 -- 0,098 0,033 1132 

Máximo 0,00033 0,00038 -- 0,145 0,036 1148 

Mínima 0,00031 0,00030 -- 0,045 0,031 1118 

DP 0,00001 0,00003 -- 0,030 0,002 10 

MoPSO-NS 

Média 0,00035 0,00038 -- 0,188 0,024 1031 

Mediana 0,00035 0,00038 -- 0,188 0,025 1029 

Máximo 0,00036 0,00040 -- 0,245 0,027 1063 

Mínima 0,00032 0,00035 -- 0,125 0,021 1006 

DP 0,00001 0,00002 -- 0,036 0,002 16 

NSGA-II 
Média 0,00033 0,00035 -- 0,042 0,035 1146 

Mediana 0,00033 0,00034 -- 0,040 0,035 1146 
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Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

Máximo 0,00035 0,00042 -- 0,080 0,038 1158 

Mínima 0,00031 0,00030 -- 0,025 0,033 1129 

DP 0,00001 0,00003 -- 0,017 0,002 8 

DP é o Desvio Padrão, ms é o tempo em milissegundos. 

 

5.1.5 Teste 5 – Viennet 4 

 

Este problema foi proposto por Viennet et al. (1995) e apresentado na equação 

(5.5) possui duas variáveis de decisão e três funções objetivo, com quatro restrições. 

 

JKLKMKN_	QU	RU, RV = 	RU − 2V2 + 	RV − 1V13 + 3 

JKLKMKN_	QV	RU, RV = 	RU + RV − 3V175 £ 	2RV − RUV17 − 13 

JKLKMKN_	Qè	RU, RV = 	3RU − 2RV + 4V8 + 	RU − RV + 1V27 + 15 

Sujeito a: 

−4 ≤ 	 RU, RV ≤ 4 RV < 4RU + 4 RU > −1 RV > RU − 2 

(5.5) 

 

Os resultados do teste são apresentados em gráficos na Figura 5.14, Figura 

5.15 e Figura 5.16, para os algoritmos MoDE-NS e MoPSO-NS e NSGA-II, 

respectivamente. Nestes gráficos são apresentadas todas as soluções não 

dominadas obtidas das 10 simulações realizadas. Os três algoritmos tiverem 

desempenho muito similar, conforme indicadores da Tabela 5.6. Neste teste foi 

utilizada uma população maior (1.000) que nos outros testes para melhor 

representar o conjunto de soluções não dominadas. O número de gerações utilizado 

também foi 1.000 e o impacto pode ser verificado no tempo de processamento 

superior. 
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Figura 5.14 – Resultado do Teste de Viennet 4 – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.15 – Resultado do Teste de Viennet 4 – MoPSO-NS 
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Figura 5.16 – Resultado do Teste de Viennet 4 – NSGA-II 

 

Tabela 5.6 – Indicadores de desempenho para o teste de Viennet 4 

Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

MoDE-NS 

Média 0,88746 0,07685 -- 0,000 0,137 20798 

Mediana 0,88693 0,07685 -- 0,000 0,137 20826 

Máximo 0,88932 0,07699 -- 0,000 0,147 21076 

Mínima 0,88580 0,07665 -- 0,000 0,127 20514 

DP 0,00139 0,00010 -- 0,000 0,005 168 

MoPSO-NS 

Média 0,88849 0,07677 -- 0,000 0,089 18060 

Mediana 0,88885 0,07677 -- 0,000 0,089 18128 

Máximo 0,89100 0,07688 -- 0,000 0,093 18236 

Mínima 0,88426 0,07668 -- 0,000 0,083 17815 

DP 0,00207 0,00007 -- 0,000 0,003 135 

NSGA-II 

Média 0,88739 0,07682 -- 0,000 0,119 21402 

Mediana 0,88739 0,07683 -- 0,000 0,119 21333 

Máximo 0,89126 0,07691 -- 0,000 0,125 21746 
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Solver Medida GD iGD ID GRD SP Tempo 
(ms) 

Mínima 0,88525 0,07671 -- 0,000 0,112 21247 

DP 0,00196 0,00008 -- 0,000 0,004 175 

DP é o Desvio Padrão, ms é o tempo em milissegundos. 

 

Neste teste foi aplicado o gráfico de compromisso que é apresentado na Figura 

5.17. O gráfico foi obtido a partir das soluções não dominadas determinadas com o 

MoDE-NS, com α = 0,5 para todos os objetivos. No gráfico, os pontos destacados 

indicam as melhores soluções de compromisso para esta configuração de pesos 

adotada. 

 

 

Figura 5.17 – Gráfico de compromisso do Teste de Viennet 4 – MoDE-NS 

 

5.1.6 Discussão dos Resultados da Aplicação dos Testes 

 

O desempenho dos algoritmos desenvolvidos pode ser considerado satisfatório 

nos problemas testados. No entanto é possível notar que de forma geral, MoDE-NS 

e MoPSO-NS tiveram um desempenho superior ao NSGA-II nos testes 1, 2, 3 e 4. O 

desempenho do NSGA-II foi ligeiramente superior no teste 5. Isso demostra que a 

estrutura utilizando duas populações (uma de pais e outra de descendentes) e 
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utilizando a população pai para armazenar as soluções não dominadas é bastante 

eficiente ao ser combinada com os esquemas de reprodução do DE e PSO. Baltar 

(2007), que utilizou um algoritmo baseado no PSO com um arquivo externo para 

armazenar as soluções não dominadas, havia observado que seu algoritmo 

apresentava, de forma geral, resultados inferiores ao NSGA-II. O tempo de 

processamento é bastante baixo em todos os testes, exceto no Teste 5, cuja 

população é 5 vezes maior e o número de gerações é 4 vezes maior. Enquanto nos 

testes 1 a 4 o tempo de processamento foi em torno de 1 segundo, no teste 5, este 

passou para aproximadamente 20 segundos, efeito do aumento do tamanho da 

população. Os testes foram efetuados em um computador com processador Intel I5. 

O melhor desempenho do MoDE-NS e MoPSO-NS sobre o NSGA-II é também 

observado na aplicação aos estudos de caso, principalmente ao sistema de recursos 

hídricos real com grande número de variáveis e restrições, conforme apresentado a 

seguir. 

 

5.2 Caso 1: Aplicação à calibração de um Modelo Hid rológico Chuva Vazão 

 

Os AEM são inicialmente aplicados a um modelo hidrológico do tipo chuva 

vazão, para verificação de seu desempenho. Este problema tem poucas variáveis de 

decisão e as únicas restrições são os limites máximo e mínimo impostos às variáveis 

de decisão. Para a análise multi-objetivo com o modelo Smap, a biblioteca de 

algoritmos desenvolvida foi integrada na interface desenvolvida por Schardong 

(2009), denominada Smap.Net, e apresentada na Figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Interface Gráfica do modelo Smap.Net 

 

O modelo SMAP foi originalmente desenvolvido por Lopes et al. (1982) com o 

objetivo de criar uma estrutura simples e capaz de ser utilizado e operado em 

regiões com escassez de dados. A estrutura do modelo é representada por três 

reservatórios que representam o armazenamento superficial, camada superior do 

solo e armazenamento subterrâneo, conforme Figura 5.19. A versão apresentada a 

seguir corresponde ao intervalo de tempo diário, lembrando que a versão horária e 

mensal são semelhantes. Caso haja interesse o leitor deve se referir a Lopes et al. 

(1982) e Schardong et al. (2009) para mais detalhes. 

 

Figura 5.19 – Estrutura do modelo SMAP diário - Fonte: Lopes et al. (1982) 
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O armazenamento superficial (Rsup) pode ser matematicamente escrito por: 

 ~Üy]g~` = 	y − ~ (5.6) 

	y = �0																																			y_			� ≤ ýÙ	� − ýÙV� − ýÙ − \ 																y_			� > ýÙ (5.7) 

~ = Üy]g	1 − ç2, ZL~_		ç2 = 0,5U/�V� (5.8) 

 

Onde Es representa o escoamento superficial direto, obtido pelo método do 

Soil Conservation Service (SCS), Ed a vazão de depleção do escoamento superficial 

direto, P a precipitação, AI: abstração inicial para o método do SCS, S a abstração 

potencial, também para o método do SCS. Ed é definido como função do nível do 

reservatório superficial (Rsup) e K2t o coeficiente de depleção do reservatório 

superficial, como definido em Lopes (1982). Todas as unidades são em mm, exceto 

por dt e K2t, que possuem dimensão de tempo (dia).  

O reservatório da camada superior do solo (Rsolo) pode ser matematicamente 

escrito como: 

 ~ÜyZÚZ~` S 	� l y l P l Ü_Y
 

(5.9) 

y S êg																																			y_			Ù� > gÙ� £ 	g l Ù�.�K					y_		Ù� ≤ g (5.10) 

Ü_Y = ê0																																																																y_			ÜyZÚZ ≤ ÜyZÚZJ®P_Y × �  × 	ÜyZÚZ − ÜyZÚZJ					y_		ÜyZÚZ > ÜyZÚZJ  (5.11) 

�  = ÜyZÚZ\`P  (5.12) 

ÜyZÚZJ = ®OgY × ÜyZÚZ (5.13) Ù� = � − y (5.14) 

 

Onde P e Es conforme definidos acima, Er é a taxa de evapotranspiração, Rec 

é a recarga do reservatório do subsolo, Crec o coeficiente de recarga do reservatório 

do subsolo, IN é definido como a diferença entre P e Es e é a parcela da 

precipitação que infiltra, TU o teor de umidade do solo, STR a capacidade de campo 

máxima do solo e Capc a capacidade de campo máxima do solo em porcentagem 

(Lopes et al. 1982). 
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O reservatório do subsolo (Rsub) pode ser escrito matematicamente: 

 ~Ü]�~` = Ü_Y − � (5.15) 

� = Üy]�		1 − ç[				YZM			ç[ = 0,5	U/�W� (5.16) 

 

Onde, Eb a vazão do escoamento de base e Kkt é o coeficiente de depleção do 

reservatório do subsolo, como definido em Lopes et al.(1982). 

 ëv S 	� £ ~ x ®Z_Q®ZL� (5.17) 

 

Onde ®Z_Q®ZL� é o coeficiente de conversão de mm para m3/s, e QM é a vazão 

na saída da bacia em m3/s. 

Para avaliar o processo de calibração automática, cinco funções objetivo (FO) 

foram implementadas no programa computacional. Estas são descritas a seguir 

(Cunderlik e Simonovic, 2004, 2005 e USACE, 2001): 

• Soma quadrática das diferenças (SSR): Esta função objetivo 

compara os desvios quadráticos entre a vazão observada e 

calculada a cada intervalo de tempo. Esta função objetivo dá 

ênfase às diferenças maiores, equação (5.18). 

• Soma dos Erros quadráticos médios com pesos (PWRMSE): Esta 

função objetivo é idêntica à SSR, e também considera o quadrado 

das diferenças entre vazão observada e calculada. A cada intervalo 

de tempo é atribuído um peso proporcional à magnitude da vazão 

calculada. Assim vazões maiores que a vazão média observada 

recebem um peso maior que 1,0, e menores que a média, um peso 

menor que 1,0, equação (5.19). 

• Soma dos Erros Absolutos (SAR): Esta função objetivo apenas 

compara a vazão observada e a calculada a cada intervalo de 

tempo, dando pesos iguais aos erros, equação (5.20). 

• Erro em Porcentagem da Vazão de Pico (PEPF): esta função 

objetivo compara apenas o pico da vazão, não levando em conta o 

volume ou tempo do pico, equação (5.21). 

• Erro em Porcentagem do Volume (PEV): Esta função objetivo 
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considera apenas o volume total e não leva em conta a magnitude 

e tempo da vazão de pico, equação (5.22). 

As funções objetivo SSR, PWRMSE e SAR são implicitamente uma medida da 

magnitude dos picos das vazões, volumes e tempo do pico dos hidrogramas 

calculados e observados. As equações para cada uma das funções descritas são 

apresentadas na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Equações das funções objetivo 

Função Objetivo  Equação  

SSR ÍÐë©	` − ëv	`ë©	` ÑV�
�wU  (5.18) 

PWRMSE �1�Í�ë©	` − ëv	`�V�
�wU × ë©	` − ë��2ë©�  (5.19) 

SAR Í|ë©	` − ëv	`|�

�wU  (5.20) 

PEPF (%) 100 × �ë©	g − ëv	gë©	g � (5.21) 

PEV (%) 100 × þ§© − §v§© þ (5.22) 

 

Onde: N é o número de intervalos de tempo, QO(t) e QM(t) são a vazão 

observada e calculada, respectivamente, t intervalo de tempo, QO(p) e QM(p) são a 

vazão média observadas e calculada no instante do pico, respectivamente, VO e VM, 

são os volumes observados e calculados, respectivamente e a QOA é a vazão média 

observada. 

Para o estudo de caso foi utilizada a bacia do Rio Piriqui no estado do Paraná, 

como mostrado na Figura 5.20. Esta bacia possui em torno de 2.901 km2, e se trata 

de um tributário do Rio Paraná.  

O clima da região é tropical/subtropical que recebe em média 1.500 mm de 

precipitação por ano. As séries de vazão observadas, dados de chuva e evaporação 

foram obtidos do Sistema de Informações – Hidroweb, da Agência Nacional de 

Águas (ANA). Na Figura 5.20 também pode ser visualizada a localização dos postos 
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de chuva e vazão utilizados no estudo. 

 

 

Figura 5.20 – Bacia do Rio Piriqui no estado do Paraná 

 

Inicialmente foi feita a calibração considerando as funções objetivo SSR e 

PWRMSE de forma independente (otimização com objetivo único). Para a calibração 

foi utilizado o período de dados de 1/8/1998 até 30/11/1998. São apresentados os 

resultados obtidos pelo algoritmo DE com 300 gerações. Mais detalhes podem ser 

obtidos em Schardong et al. (2009).  

Estes valores obtidos para esta calibração são exibidos na Tabela 5.8, sendo 

que os parâmetros considerados foram: capacidade máxima de saturação do solo 

(STR em mm), coeficiente de recarga subterrânea (CRec), coeficiente de ajuste da 

evapotranspiração (ECoef), coeficiente de depleção do reservatório superficial (Kkt) 

e coeficiente de depleção do reservatório do subsolo (K2t).  

 

Tabela 5.8 – Valores dos parâmetros de calibração com Função Objetivo SSR e PWRMSE 

Parâmetro Objetivo SSR Objetivo PWRMSE  

Valor da Função Objetivo 3,423 284,061 
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Parâmetro Objetivo SSR Objetivo PWRMSE  

STR (mm) 124,329 157,072 

Crec 20,000 15,151 

ECoef 0,800 0,800 

Kkt 46,544 37,623 

K2t 2,393 1,924 

 

No gráfico da Figura 5.21 é apresentada a comparação dos hidrogramas de 

vazão observada e calculada pelo algoritmo DE (Differential Evolution para objetivo 

único) para ambas as funções objetivo analisadas, no qual é possível verificar o bom 

ajuste obtido na calibração do modelo. 

 

 

Figura 5.21 – Gráfico de comparação da vazão observada x vazão calculada, para a função objetivo 
SSR e PWRMSE 

 

5.2.1 Análise considerando dois Objetivos 

 

Para aplicação da análise multi-objetivo foram consideradas duas das funções 
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objetivo apresentadas no item anterior: SSR e PWRMSE. Os três algoritmos foram 

aplicados para o mesmo estudo de caso descrito. Foram realizadas 500 gerações 

com população de 100 indivíduos e o resultado das soluções não dominadas é 

apresentado na Figura 5.22. É possível notar que os três algoritmos tem 

desempenho muito similar e os conjuntos de soluções não dominadas se 

sobrepõem. 

 

 

Figura 5.22 – Gráfico de solução não dominadas considerando dois Objetivos: SSR e PWRMSE 

 

Utilizando o Gráfico de Compromisso (GC) com α = 0,5 para ambas as funções 

objetivo obtêm-se os valores das soluções de compromisso para cada algoritmo, 

bem como os valores ótimos dos parâmetros ajustados, conforme Tabela 5.9. Nota-

se que os valores obtidos são praticamente iguais, e o gráfico da Figura 5.23 

apresenta o hidrograma calculado utilizando os parâmetros da Tabela 5.9 do 

algoritmo MoDE-NS. O hidrograma dos outros dois algoritmos não é apresentado, 

pois não é possível distingui-los visualmente por conta da sobreposição. Na Tabela 

5.10 são apresentados alguns indicadores de desempenho da calibração (USACE, 

2001). O indicador CORR mede a correlação entre vazão observada e calculada, e o 

valor ideal do mesmo é 1 (um), quando ocorre a correlação perfeita. Esta tabela é 
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apresentada principalmente para efeitos de comparação com o próximo item, onde 5 

objetivos serão considerados. Entre os indicadores estão o PEPF e PEV que 

também são utilizados como função objetivo no próximo item. Nota-se da Tabela 5.9 

e Figura 5.23 que as soluções escolhidas com α = 0,5 geram valores de parâmetros 

intermediários aos da calibração utilizando as funções objetivo individualmente, 

conforme Tabela 5.8, como era esperado.  

 

Tabela 5.9 – Valores dos parâmetros de calibração para solução de compromisso com α = 
0,5 

  MoDE-NS MoPSO-NS NSGA-II 

Função 
Objetivo 

SSR 3,57 3,58 3,56 

PWRMSE 287,15 287,08 287,40 

Parâmetros 

Saturação (mm) 134,59 135,04 134,42 

Crec 20,00 19,99 20,00 

Ecoef 0,80 0,80 0,80 

Kkt 42,45 42,82 42,54 

K2t 2,06 2,06 2,08 

 

Tabela 5.10 – Indicadores de calibração considerando 2 objetivos 

Indicador MoDE-NS  MoPSO-NS NSGA-II 

PEPF (%) 13,954 14,119 14,200 

PEV (%) 0,678 0,539 0,673 

CORR 0,960 0,960 0,960 

RBIAS (%) 0,125 0,032 0,182 

RRMS (%) 15,808 15,766 15,791 

RPWRMS (%) 16,279 16,236 16,259 
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Figura 5.23 – Hidrograma gerado pela solução de compromisso com α = 0,5 (MoDE-NS) 

 

5.2.2 Análise considerando cinco Objetivos 

 

Neste item, todas as funções objetivo disponíveis no modelo são consideradas 

na análise. A otimização é realizada considerando o mesmo número de indivíduos 

(100) e 500 gerações. O resultado da calibração dos parâmetros e os valores das 

funções objetivo, considerando α = 0,5 para todos os objetivos, são apresentados na 

Tabela 5.11. Nota-se novamente que a melhor solução de compromisso resulta em 

valores de parâmetros de calibração bastante similares para os três algoritmos. Na 

Tabela 5.12 são apresentados os mesmos indicadores calculados no item anterior. A 

análise comparativa indica que o indicador CORR não sofreu alteração. Já o 

indicador PEPF, que mede o desvio dos picos de vazão do hidrograma calculado em 

relação ao observado, teve redução nos três algoritmos. É natural que os outros 

parâmetros sofram alterações para “acomodar” esta mudança nas vazões de pico. 

Isto indica que os picos do hidrograma calculado pelo modelo serão ligeiramente 

maiores que os calculados no item anterior, que pode ser observado no gráfico da 

Figura 5.24. Novamente o hidrograma calculado para a calibração dos três 

algoritmos é praticamente coincidente e desta forma foi apresentado apenas o 

gerado pelo MoDE-NS. 
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Tabela 5.11 – Valores dos parâmetros de calibração para solução de compromisso com α = 
0,5, com 5 objetivos 

  MoDE-NS MoPSO-NS NSGA-II 

Função 
Objetivo 

SSR 3,79 3,89 3,84 

PWRMSE 287,70 289,55 289,36 

SAR 17111,34 17144,06 17115,38 

PEPF 11,55 10,16 10,87 

PEV 0,87 0,45 1,32 

Parâmetros 

Saturação 140,21 141,68 140,37 

Crec 20,00 20,00 18,85 

Ecoef 0,80 0,80 0,80 

Kkt 39,58 40,56 37,54 

K2t 1,88 1,82 1,87 

 

Tabela 5.12 – Indicadores de calibração do Smap considerando 5 objetivos 

Indicador MoDE-NS MoPSO-NS NSGA-II 

PEPF (%) 11,55 10,16 10,86 

PEV (%) 0,87 0,45 1,34 

CORR 0,96 0,96 0,96 

RBIAS (%) 0,03 -0,44 0,12 

RRMSE (%) 16,05 16,16 16,23 

RPWRMSE (%) 16,52 16,63 16.71 
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Figura 5.24 – Comparação do hidrograma observado e calculado utilizando MoDE-NS, com α = 0,5 

 

Nas Figura 5.25, Figura 5.26 e Figura 5.27 são apresentados os gráficos de 

compromisso para os algoritmos MoDE-NS, MoPSO-NS e NSGA-II, 

respectivamente. Nos três gráficos foi utilizado α = 0,5 para todos os objetivos. É 

possível notar que a distribuição das soluções para os três algoritmos é semelhante, 

embora seja necessário lembrar que o número de soluções não dominadas é 

limitado ao número de indivíduos, que neste caso é 100. Com uma população maior 

seria de se esperar que a região central fosse mais habitada. É importante notar 

porém, que a solução de compromisso utilizando 2 e 5 objetivos resultou num 

hidrograma calculado bastante similar. O fato interessante com análise de vários 

objetivos é a possibilidade de se atribuir diferentes pesos aos objetivos e analisar o 

resultado diretamente no gráfico de compromisso, através das soluções com melhor 

classificação. 
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Figura 5.25 – Gráfico de Compromisso gerado pelo MoDE-NS para 5 Funções Objetivo, com α = 0,5  

 

 

Figura 5.26 – Gráfico de Compromisso gerado pelo MoPSO-NS para 5 Funções Objetivo, com α = 0,5  
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Figura 5.27 – Gráfico de Compromisso gerado pelo NSGA-II para 5 Funções Objetivo, com α = 0,5 

 

A calibração dos parâmetros do modelo hidrológico Smap é realizada sem 

dificuldades utilizando os AEM. Neste item a calibração foi testada considerando 2 e 

5 objetivos, ambos com resultados satisfatórios. O tempo de processamento para 

cada simulação ficou em torno de 20 segundos para a análise com 2 objetivos e em 

torno de 30 segundos para 5 objetivos em um computador com processador Intel I5. 

 

5.3 Caso 2: Aplicação a um Sistema de Recursos Hídr icos  

 

Para testar a eficiência dos algoritmos, estes foram aplicados a um sistema de 

recursos hídricos real e complexo com uma série de reservatórios conectados por 

túneis e canais. Foi escolhido o Sistema Cantareira que é o principal manancial 

produtor de água para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo – 

RMSP. 

 

5.3.1 Descrição do Sistema de Abastecimento de São Paulo 

 

A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é abastecida por 6 (seis) 

grandes sistemas: Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande, Rio Claro e 

Cotia. O sistema mais importante é o Cantareira, que fornece aproximadamente 33 
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m3/;s para a RMSP. 

O sistema Cantareira deriva água da bacia do Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (PCJ) para a bacia do Rio Tietê por uma série de Reservatórios, canais e 

túneis. O sistema Cantareira é composto por 5 reservatórios principais, sendo que 

quatro deles: Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha estão localizados na bacia do 

PCJ (Figura 5.28) e o reservatório Paiva Castro pertence à bacia do Rio Tietê. Os 

dados operacionais, valores de demandas (tanto para a bacia do Rio Piracicaba 

quanto para a RMSP), vazões mínimas e máximas (vazões de restrição) a jusante 

dos reservatórios, foram compilados de Castro (2003), ANA (2004), DAEE (2009) e 

Sabesp (2009a e 2009b). O resumo compilado é apresentado na Tabela 5.13 e 

Tabela 5.14. A série de vazões naturais utilizada foi obtida de Sabesp (2009b). 

 

Tabela 5.13 – Resumo dos dados Operacionais do Sistema Cantareira 

Reservatório 
Níveis operacionais (m)  Volumes (x10e6 m3) 

Min Max Min Max Útil 

Jaguari-Jacareí 820,80 844,00 239,45 1047,49 808,04 

Cachoeira 811,72 821,78 46,92 115,71 68,79 

Atibainha 781,88 786,86 199,20 295,52 96,32 

Paiva Castro 743,80 745,61 25,52 33,05 7,53 

 

Tabela 5.14 – Resumo das vazões mínimas e máximas a jusante do Sistema Cantareira 

Reservatório Q Mín. Jusante 
(m3/s) 

* Q Máx. Jusante 
(m3/s) 

Área da Bacia 
(km2) 

Q Méd. Hist. 
(m3/s) 

Jaguari-Jacareí 1,00 50,00 1230,00 25,20 

Cachoeira 1,00 7,00 392,00 8,50 

Atibainha 1,00 3,00 312,00 6,00 

Paiva Castro 1,00 50,00 639,00 4,60 

   Total 44,30 

* foi adotado o valor determinado pela portaria do DAEE (2009), vazões de restrição. 
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Figura 5.28 – Localização e Componentes Principais do Sistema Cantareira. Fonte: Sabesp (2009a) 

 

Os primeiros reservatórios do sistema, conforme Figura 5.28, são o Jaguari  

Jacareí que conectados por um canal podem ser tratados como um único 

reservatório no modelo. Estes são conectados ao reservatório Cachoeira pelo Túnel 

7. O Túnel 6 conecta o reservatório Cachoeira ao Atibainha que por sua vez é 

conectado ao Paiva Castro pelo Túnel 5, onde ocorre a transferência entre as bacias 

do PCJ e Alto Tietê. Os três túneis citados transferem a água por gravidade. Do 

reservatório Paiva Castro a água é conduzida por gravidade até a estação elevatória 

Santa Inês (EESI). Após ser elevada por um conjunto de bombas a água passa por 

um pequeno reservatório para fins de regulação em caso de emergências (ex: falta 

de energia elétrica) e finalmente conduzida à estação de tratamento de água bruta 

(ETA) Guaraú. Por sua pequena capacidade de armazenamento e regulação (< 1 

hm3), o reservatório Águas Claras não será considerado nesta análise, que será 

realizado em período mensal. 



132 

 

 

Figura 5.29 – Representação Esquemática do Sistema Cantareira 

 

Para esta análise integrada são considerados três objetivos: f1 - atendimento às 

demandas para RMSP e bacia do PCJ; f2. Enquadramento do rio Atibaia à Classe 2 

no ponto de controle N3 (conforme Figura 5.29) considerando a DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e f3 – minimização do custo de bombeamento na estação 

elevatória Santa Inês. Na Figura 5.29 é apresentado um esquema do Sistema 

Cantareira com a indicação das variáveis consideradas nas simulações. As funções 

objetivo são descritas detalhadamente a seguir, bem como as restrições de balanço 

e limites das variáveis do sistema. 

 

- Função Objetivo f1 - Minimização do Déficit de atendimento à demanda: A 

função objetivo que calcula o déficit do atendimento às demandas é apresentada na 

equação (5.23). 

 

min QU SÍ��U,� l ëUâ,��V�

�wU £ ��V,� l TëU,� £ ëV,� £ ëè,� £ ëé,�X�V (5.23) 

Onde D1,t é a demanda para RMSP, Q10,t é a vazão de bombeamento na 
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estação elevatória Santa Inês, �V,� a demanda para bacia do PCJ. Q1,t, Q2,t, Q3,t e Q4,t a 

vazão a jusante dos reservatórios Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha, 

respectivamente, adotada como 5 m3/s. Este valor de demanda pode variar 

mensalmente de acordo com o entendimento feito entre Sabesp e o Comitê de Bacia 

do PCJ. 

- Função f2. Minimização do desvio do enquadramento do rio Atibaia à Classe 2 

no ponto de controle N3: a função objetivo para o cálculo do desvio do valor de DBO 

em relação à classe de enquadramento do rio Atibaia é calculada como apresentado 

na equação (5.24). 

 

min QV =  Í���ñ − Q���	ëè,�, ëé,�  _ ë�,��V
�

�wU
 (5.24) 

Onde Q��ñ	 é o valor da concentração da DBO em mg/L no nó N3 (Cidade de 

Atibaia).  

Este trecho do Rio Atibaia analisado é classificado como Classe 2 (Cobrape 

2010). Para esta classe o padrão de qualidade, o valor máximo permitido da DBO é 

de 5,0 mg/L. 

Para o cálculo da qualidade da água foi considerada apenas a DBO (L) 

remanescente (Chapra, 1997), que pode ser calculada como apresentado na 

equação (5.25). 

 

Ë = Ëâ_Û��¡ � 

Onde: 

• ç¨ = ç� + çÌ 
• L = concentração de DBO (mg/L) 
• L0 = concentração de DBO a montante (mg/L) 
• Kd = constante de de-oxigenação (d-1) 
• Ks = constante de sedimentação (d-1) 
• Kr = taxa de remoção da DBO (d-1) 
• x = comprimento do trecho (m) 
• U = velocidade do trecho (m/s) 

(5.25) 

 

Aa velocidade (U), e a altura da lâmina (H) de cada trecho, são calculados 

como apresentado na equação (5.27). 
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  = Oëä 

� = Yë� 

Onde: 

• H = altura da lâmina d’água (m) 
• U = velocidade do trecho (m/s) 
• x = comprimento do trecho (m) 
• Q = vazão no trecho (m3/s) 
• a, b, c, d: coeficiente adimensionais 

(5.26) 

 

O decaimento da DBO calculada nos trechos R1, R2 e R3 (Figura 5.28) para cada 

intervalo simulado e o balanço de massa é calculado em N1 e N3. Os coeficientes 

utilizados nas equações de qualidade da água são apresentados na Tabela 5.15, e 

foram obtidos do Plano das Bacias Hidrográficas do PCJ, Cobrape (2010). Outros 

dados como vazão e concentração de lançamento e captações foram também 

obtidos de Cobrape (2010), e são apresentados na Tabela 5.16. Por se tratar de um 

modelo simplificado, as captações e lançamentos nos trechos R1 e R2 são 

consideradas no balanço do nó N1 e do trecho R3, no nó N3.  

 

Tabela 5.15. Coeficientes do Modelo de Qualidade 

Trecho  Comp. (km)  a b C d Kd Ks 

R1 35,27 0,35 0,28 0,41 0,44 1,05 0,25 

R2 26,30 0,34 0,27 0,41 0,45 1,05 0,25 

R3 24,40 0,83 0,27 0,28 0,49 1,05 0,25 

 

Tabela 5.16. Vazões de Captação e Lançamento  

Trecho Captações 
(m3/s) 

Lançamentos 

Vazão (m3/s) DBO (mg/L) 

R1 0,13 0,07 129,20 

R2 0,08 0,05 155,82 

R3 0,90 0,30 149,77 
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- Função Objetivo f3 - Minimização do custo de bombeamento: A função 

objetivo do custo de bombeamento na EESI é apresentada na equação (5.23), cuja 

estimativa foi feita com base na altura de recalque e preço médio de energia elétrica 

foi estimado, uma vez não foi possível obter os dados diretamente da Sabesp. 

 

minQè =ÍQä©�ä(ëUâ,��

�wU  (5.27) 

Onde Q10,t é a vazão transferida através da estação elevatória Santa Inês a 

período t, e Qä©�ä foi calculada, assumindo que: 

• Horas de bombeamento g�Py = 720/33	ëUâ,�, onde 730 é o número de 

horas médio por mês, e 33 representa a vazão máxima mensal 

transferida em m3/s 

• Custo médio de energia elétrica estimado (pC): R$ 0,17/kWh, que é uma 

média do custo no horário de ponta e fora de ponta, obtidos de (Mello 

Junior e Fagá, 2008) 

• Altura de recalque:	� ≈ 120	M	
• Potência: �	ℎg = 	� × � × ëUâ,�/76  

• Rendimento do conjunto motor-bomba  ≈ 0.81 e o peso específico da 

água � = 1000	[a/Mè  
• Energia consumida:		[!ℎ = 0.7457 × � 

• Desta forma a função do custo de bombeamento poder ser calculada em 

função apenas de ëUâ,�, conforme equação (5.28). 

 Qä©�ä�ëUâ,�� = g® × g�Py × 	 
Qä©�ä�ëUâ,�� = g® × g�Py × 0,7457 � × � × ëUâ,�

76  
(5.28) 

 

Foi feita uma estimativa do custo mensal, assumindo que a média mensal da 

vazão bombeada seja 33 m3/s, ou seja, a estação funcionando a plena capacidade 

de forma ininterrupta, resultando em seria: E(kWh) = 47969,00 kWh -> Qä©�ä	33 = 

730 x 47.969,00 x 0.17 ≈ R$ 5,9 milhões / mês. 
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As restrições do problema são: 

• Balanço de Massa no Reservatório: 
o \W,� = \W,�ÛU + ÙW,� − W,� − ëW,� + ∑ëe,�   ∀K;	∀`; 	∀[ 

• Restrições de Volume Máximo e Mínimo: 
o \JKLW,� ≤ \W,� ≤ \JORW,�						∀K; 	∀` 

• Vazão Máxima a Jusante: 
o  ëW,� ≥ ËW,�													∀K;	∀`, [ = 1, … ,5 

• Limites de transferências nos Túneis: 
o  0 ≤ ëe,� ≤  �e,�					∀K; 	∀`, ^ = 7, … ,10 

• Vazões não negativas: 
o ëW,�, ëe,� ≥ 0													∀K;	∀` 

 

As variáveis do problema são: 

• Vazão a jusante dos reservatórios: 
o ëU,�, 	ëV,�, 	ëè,�, 	ëé,� 

• Vazão de transferência nos túneis: 
o ë#,�, ë�,�, ë$,� 

• Vazão fornecida para RMSP: 
o  ëUâ,� 

 

Onde k é o índice do Reservatório, t intervalo de tempo, \W,� volume do 

reservatório k no instante t, ÙW,� vazão afluente, Q%,æ vazão a jusante dos 

reservatórios, ëe,� são as vazões transferidas pelos túneis, e W,� a evaporação. ËW,� 
é a vazão mínima à jusante,  �e,� é a vazão máximo no túnel i no intervalo de tempo 

t. \JKLW,�, 	\JORb,� são os volumes mínimo e máximo de cada reservatório k no 

instante t. 
Utilizando o esquema da Figura 5.29, as equações de balanço podem ser 

reescritas como segue: 

Reservatório Jaguari-Jacareí (1 e 2): 

• \U,� = \U,�ÛU + ÙU,� + ÙV,� − U,� − ëU,� − ëV,� − ë#,� 
• ëU,� ≥ 0,5	�&

Ì  

• ëV,� ≥ 0,5	�&
Ì  

• 0 ≤ ë#,� ≤ 31	�&
Ì  

• 239,45 ≤ \U,� ≤ 1047,49	hmè 



137 

 

Reservatório Cachoeira (3): 

• \è,� = \è,�ÛU + Ùè,� − è,� − ëè,� + ë#,� − ë�,� 
• ëè,� ≥ 0,5	�&

Ì  

• 0 ≤ ë�,� ≤ 31	�&
Ì  

• 46.92 ≤ \è,� ≤ 115.71	hmè 

Reservatório Atibainha (4): 

• \é,� = \é,�ÛU + Ùé,� − é,� − ëé,� + ë�,� − ë$,� 
• ëé,� ≥ 2,0	�&

Ì  

• 0 ≤ ë$,� ≤ 35	�&
Ì  

• 199,20 ≤ \é,� ≤ 295,52	hmè 

Reservatório Paiva Castro (5): 

• \',� = \',�ÛU + Ù',� − ',� − ë',� + ë$,� − ë�Uâ,� 
• ë',� ≥ 0.5	�&

Ì  

• 0 ≤ ëUâ,� ≤ 33	�&
Ì  

• 25,52 ≤ \',� ≤ 33,05	hmè 

Para o nó N1 

• ë�,� = ëè,� + ëé,� + �ÙU,�, ZL~_		�ÙU,�		é	O	�ONãZ	OQÚ]_L`_ 

 

Para simplificar a análise, a evaporação foi considerada nula, porém poderia 

ser facilmente incorporada com a utilização de equações de ajustes polinomial ou 

exponencial que possibilitasse calcular a área da lâmina d’água e a partir dela o 

volume evaporado. Nos algoritmos evolucionários não existe restrição ao tipo de 

ajuste a ser utilizado. Nesta configuração o problema possui 198 variáveis e 96 

restrições referentes ao balanço de massa mensal nos reservatórios. 

 

5.3.2 Análise Multi-objetivo 

 

A análise multi-objetivo foi realizada considerando um período de 24 meses, 

correspondente a dois anos de dados de vazão natural no período de 1952 a 1954, 

cuja média 33,95 m3/s é inferior à média histórica de aproximadamente 44,3 m3/s. 

Para esta análise foram considerados dois cenários de comparação das funções 
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objetivo definidas acima (O custo de bombeamento (f2) e o desvio do 

enquadramento (f3) não são objetivos conflitantes, e desta forma não faz sentido 

compará-los): 

• Cenário 1: f1 x f3 
• Cenário 2: f1 x f2 

Para a análise foi considerada a demanda para RMSP de 33 m3/s. O tamanho 

da população igual a 500 e número de gerações máximo de 50.000, e para cada 

cenário foram executadas um total de 10 simulações completas. 

A função objetivo f1 e f3 são calculadas em função da vazão fornecida para a 

RMSP, ëUâ,� , e desta forma é possível calcular a frente de Pareto ideal, com a qual 

é possível fazer a comparação e avaliação dos resultados dos algoritmos aplicados. 

Para calcular essa frente de Pareto ideal, a hipótese adotada é que não há falhas no 

atendimento à demanda da RMSP. Mesmo que esta hipótese não seja verdadeira, 

não haverá efeito negativo na verificação do ajuste dos algoritmos, uma vez que a 

análise foi feita pela comparação relativa dos indicadores de desempenho. Assim 

sendo, o valor de ëUâ,� é variado de 0 a 33 m3/s, em intervalos de 0,1 m3/s e os 

valores de f1 e f3 calculados, resultado em um conjunto de 330 pontos que formam a 

frente de Pareto ideal. Este conjunto de soluções é apresentado na Figura 5.30. 

 

 

Figura 5.30 – Frente de Pareto ideal f1 x f3 – 24 Meses de Simulação 
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Cenário 1: Comparação ffff1111 x ffff3333 
 

Na Tabela 5.17 são apresentados os indicadores de desempenho para a 

simulação considerando f1 x f3, e o gráfico do conjunto de soluções não dominadas é 

apresentado na Figura 5.31, Figura 5.32 e Figura 5.33, para os algoritmos MoDE-

NS, MoPSO-NS e NSGA-II, respectivamente. Nenhum dos três algoritmos 

conseguiu atender a demanda da RMSP (f1 = 0) em sua plenitude, indicando que 

com o período de vazões naturais utilizadas na simulação, ocorrerão déficits no 

atendimento da demanda. Nota-se, no entanto, que o NSGA-II teve mais 

dificuldades para encontrar o valor extremo correspondente ao mínimo de f1. 
Utilizando o gráfico de compromisso com α(f1) = 1 e α(f3) = 0 é possível determinar 

estas soluções extremas (onde ocorreu o valor mínimo de déficit de atendimento às 

demandas) para cada um dos algoritmos, conforme Tabela 5.18. No gráfico da 

Figura 5.34 é apresentada a comparação do melhor conjunto de soluções não 

dominadas de cada algoritmo das 10 simulações realizadas. A melhor simulação é 

escolhida pelo valor dos indicadores de desempenho, é o resultado do MoPSO-NS é 

o melhor dos três, por conseguir uma cobertura melhor da frente de Pareto ideal, 

principalmente para valores mais baixos do déficit de demanda, onde o NSGA-II tem 

extrema dificuldade de determinar soluções. Os resultados do MoDE-NS são 

bastante próximos aos do MoPSO-NS e a diferença, assim como para o NSGA-II, 

está no valor extremo inferior de f1 quando o déficit de demanda é próximo à zero.  

Uma simulação foi realizada no AcquaNet, com os mesmo dados e 

configuração da rede. O déficit máximo calculado com este resultado, segundo 

equacionamento de f1 foi de ≈ 6,25 [m3/s]2, é equivalente a cerca de 2,50 m3/s de 

déficit total (24 meses), indicando que a solução com menor valor de f1 do MoPSO-

NS é muito próxima da solução ótima encontrada pelo AcquaNet. Esta solução do 

MoPSO-NS possui valor 2,33 [m3/s]2 equivalente a 4,61 m3/s de déficit total (24 

meses). No MoDE-NS a solução com menor valor de f1 foi 83,94 [m3/s]2. 

Em análise multi-objetivo cada solução não dominada contém o conjunto de 

valores ótimos para cada variável de decisão do problema analisado. Desta forma, 

ao selecionar uma solução, por qualquer método que seja, obtêm-se o conjunto 

completo de variáveis de decisão do problema. No gráfico da Figura 5.35 são 
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apresentados os valores da vazão mensal fornecidos para a RMSP, para as 

soluções listadas na Tabela 5.18, bem como a solução encontrada pelo AcquaNet. É 

possível observar neste gráfico que nos AEM os déficits são distribuídos ao longo 

dos meses e no AcquaNet este é concentrado no ultimo mês de simulação. Este 

comportamento está associado à natureza da diferença da função objetivo 

empregada, que é linear no AcquaNet e quadrática nesta aplicação dos AEM.  

Por outro lado, se o objetivo é atingir o custo de bombeamento nulo, o déficit de 

atendimento às demandas da RMSP será máximo. As demandas da bacia do PCJ 

são sempre atendidas. 

 

Tabela 5.17 – Indicadores de desempenho – f1 x f3 
Algoritmo  Medida  GD iGD ID GRD SP 

MoDE-NS 

Média 0,000065 0,00146 0,393 0,135 0,418 

Mediana 0,000065 0,00150 0,390 0,137 0,392 

Máximo 0,000066 0,00213 0,428 0,178 0,578 

Mínima 0,000063 0,00082 0,373 0,098 0,323 

DP 0,000001 0,00042 0,018 0,028 0,094 

MoPSO-NS 

Média 0,000065 0,00088 0,408 0,074 0,327 

Mediana 0,000065 0,00075 0,401 0,076 0,323 

Máximo 0,000067 0,00235 0,451 0,098 0,361 

Mínima 0,000063 0,00008 0,369 0,054 0,323 

DP 0,000001 0,00071 0,025 0,015 0,012 

NSGA-II 

Média 0,000078 0,00701 0,536 0,651 0,359 

Mediana 0,000078 0,00678 0,536 0,648 0,323 

Máximo 0,000081 0,00808 0,560 0,688 0,684 

Mínima 0,000076 0,00597 0,513 0,612 0,323 

DP 0,000002 0,00068 0,013 0,023 0,114 

Onde DP é o Desvio Padrão 
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Figura 5.31 – Conjunto de Soluções não dominadas f1  x f3 – MoDE-NS 

 

 

Figura 5.32 – Conjunto de Soluções não dominadas f1  x f3 – MoPSO-NS 
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Figura 5.33 – Conjunto de Soluções não dominadas f1  x f3 – NSGA-II 

 

 

Figura 5.34 – Comparação das Soluções não dominadas f1  x f3 geradas pelos três algoritmos 

 

Tabela 5.18 – Soluções de compromisso para α(f1) = 1 e α(f3) = 0  

Algoritmo  f1 [m
3/s] 2 f3 (R$) 

MoDE-NS 83,94 1,28E+08 

MoPSO-NS 2,33 1,41E+08 
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Algoritmo  f1 [m
3/s] 2 f3 (R$) 

NSGA-II 1365,36 8,58E+07 

 

 

Figura 5.35 – Evolução Mensal do Demanda fornecida à RMSP – Comparação 

 

Cenário 2: Comparação f 1 x f2 

 

Neste cenário é verificada a relação entre o déficit da demanda para a RMSP e 

o impacto da qualidade da água no rio Atibaia à jusante dos reservatórios Cachoeira 

e Atibainha. O modelo de qualidade empregado mede o desvio do valor da DBO em 

relação à classe 2 de enquadramento no ponto de comparação no ponto N3 (cidade 

de Atibaia), conforme Figura 5.29.  

No gráfico da Figura 5.36 é apresentada a comparação do conjunto de 

soluções não dominadas de cada um dos algoritmos para a simulação considerando 

f1 x f2. Analisando os conjuntos de soluções não dominadas do gráfico de Figura 

5.36, é possível observar, pelo formato da curva, que permitindo um déficit ao 

atendimento às demandas seria possível melhorar significativamente o valor da 

função objetivo f2, que mede o desvio da DBO em relação à classe 2. Isto ocorre por 

que o gradiente da curva de soluções não dominadas é elevado para déficits 

pequenos no atendimento às demandas. Porém à medida que os déficits ao 

atendimento à demanda aumentam, a taxa de diminuição da função f2 cai 

significativamente. A análise foi realizada considerando um valor constante e 
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desfavorável para a DBO da vazão efluente aos reservatórios Atibainha e Cachoeira 

(5 mg/L para todos os meses). Este cenário foi assim configurado para evidenciar as 

relações de troca entre o déficit de atendimento às demandas e o impacto na 

qualidade da água a jusante. No próximo item são apresentadas duas simulações 

com valores de DBO mais baixos (3 e 1 mg/L) da vazão efluente aos reservatórios. 

É possível verificar que as curvas de troca (conjuntos de soluções não dominadas) 

mantem as características da curva apresentada nesta simulação, na Figura 5.36. O 

mesmo deve acontecer ao se empregar um modelo de qualidade mais detalhado, 

como o Qual2e.  

 

 

Figura 5.36 – Comparação das Soluções não dominadas f1  x f2 

 

Na Tabela 5.19 são apresentados os valores das soluções de compromisso 

utilizando α(f1) = 0,5 e α(f2) = 0,5 com o qual se obtém um déficit de atendimento à 

demanda da RMSP de cerca de 2000 [m3/s]2 que equivale à aproximadamente 1,8 

m3/s de déficit médio mensal. O gráfico da DBO para esta solução no ponto N3 é 

apresentado no gráfico da Figura 5.37, cujo valor fica em torno de 7 mg/L em todos 

os meses da simulação. 

Considerando agora a solução com melhor valor de DBO, na qual, o déficit de 

atendimento à demanda da RMSP é máximo (demanda fornecida muito próxima a 

zero, conforme Tabela 5.20), o valor da DBO fica em torno de 6 mg/L em todos os 
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meses, conforme gráfico comparativo da Figura 5.37. 

 

Tabela 5.19 – Soluções de compromisso para α(f1) = 0,5 e α(f2) = 0,5  

Algoritmo  f1 – [m 3/s] 2 f2 - [mg/L] 2 

MoDE-NS 2314,81 106,67 

MoPSO-NS 1917,01 121,60 

NSGA-II 1998,19 123,66 

 

Tabela 5.20 – Soluções de compromisso para α(f1) = 0 e α(f2) = 1  

Algoritmo  f1 – [m 3/s] 2 f2 - [mg/L] 2 

MoDE-NS 17791,01 24,45 

MoPSO-NS 16632,53 24,59 

NSGA-II 14464,51 30,04 

 

 

Figura 5.37 – Comparação do Gráfico de DBO em N3 para as soluções de compromisso 
considerando α(f1) = 0,5 e α(f2) = 0,5 e solução para melhor DBO - α(f1) = 0 e α(f2) = 1 

 

Nestes dois cenários considerados o número de simulações necessárias para 

se obter o conjunto de soluções não dominadas é bastante elevado (50.000). Ainda 
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assim, o conjunto de soluções determinado não é idealmente distribuído no Cenário 

2 e os AEM falham em determinar soluções extremas. No Cenário 1 a distribuição 

das soluções é boa, porém novamente os AEM falham em determinar os valores 

extremos do conjunto de soluções não dominadas, especialmente o NSGA-II. 

Conclui-se que para sistemas complexos e/ou com muitas restrições são 

necessárias um grande número de gerações para que um conjunto de soluções seja 

satisfatoriamente obtido. Para contornar essa limitação a utilização da análise 

integrada com o SSD AcquaNet é descrita no próximo item. 

 

5.4 Caso 3: Análise integrada com SSD AcquaNet 

 

Neste item a análise multi-objetivo foi realizada utilizando o AcquaNet como 

ferramenta de simulação e otimização associada aos AEM. Desta forma o modelo 

multi-objetivo possui apenas três variáveis: a Demanda para RMSP, vazão a jusante 

do reservatório Cachoeira e Atibainha. As funções objetivo consideradas foram as 

do Cenário 2 do caso de estudo anterior: minimização dos déficits de atendimento às 

demandas (f1) e enquadramento do Rio Atibaia em N3 (f2). Nesta estrutura nenhuma 

restrição é necessária, exceto os limites máximos e mínimos das variáveis. 

Nesta metodologia, a cada geração o AcquaNet (Out-of-Kilter, Roberto, 2002) é 

executado e resolve a rede de fluxo N vezes, onde N é o tamanho da população. 

Neste processo, inicialmente os valores das variáreis são definidas pelo AEM e 

utilizadas no Out-of-Kilter para resolver a rede de fluxo, resultando, entre outros, as 

vazões ótimas em cada arco/link. Estas vazões são então utilizadas pelo Sistema de 

Otimização para efetuar o cálculo da função objetivo e a geração da nova 

população. Este processo é repetido até que seja atingido o número máximo de 

gerações definidas. Para melhor entendimento um fluxograma é apresentado na 

Figura 5.38. 
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Figura 5.38 – Fluxograma de Integração AcquaNet x AEM 

 

A rede de fluxo foi construída no AcquaNet (Figura 5.39) com base no 

esquema da Figura 5.29 e os mesmos dados operacionais e de vazão do Caso 2.  

 

 

Figura 5.39 – Rede de Fluxo no AcquaNet 

 

As três variáveis de decisão são representadas pelos nós de demanda 

“DemRMSP”, “DJ_Cach”, “DJ_Atib”, conforme rede de fluxo da Figura 5.39. O valor 
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da demanda é adotado fixo para todo o período simulado. A demanda “DemDreno” é 

mantida alta para que toda vazão excedente no sistema seja direcionada aos 

trechos R1 	Q3 e R2 	Q4. O AcquaNet utiliza um esquema de prioridades, e desta 

forma é necessário defini-las de forma que os seguintes condições sejam atendidas: 

1 – As vazões mínimas à jusante dos reservatórios têm prioridade máxima 

(valor 1) e que são representadas na rede de fluxo por: “DJ_Jac”, “DJ_Atib”, 

“DJ_Cach” e “DJ_PC”; 

2 – O volume meta dos reservatórios possui prioridade alta (valor 90), mas 

ligeiramente inferior que a da demanda “Dreno”, fazendo com que a água seja retida 

nestes, quando existir excesso no sistema;  

3 – A prioridade para a demanda “DemSP”  deve ser menor que as das vazões 

mínimas à jusante dos reservatórios e a prioridade é definida como valor 5. 

4 – As demandas “DJ_Cach” e “DJ_Atib” também são variáveis do modelo, e 

são responsáveis por controlar a vazão nos links R1 	Q3 e R2	Q4 e influenciam 

diretamente a função objetivo relativa à qualidade da água, e seus limites superiores 

são definidos como 25 e 15 m3/s respectivamente. 

5 – O nó de demanda “Dreno” tem a menor prioridade (valor 99) e é utilizada 

para receber a água excedente no sistema. Este nó é necessário pelas 

características do algoritmo Out-of-Kilter. 

É importante observar que a escala de prioridades do AcquaNet é de 1 a 99, 

sendo 1 a prioridade máxima e 99 a menor.  

Os limites de variação da demanda para RMSP são definidos de 0 a 33 m3/s. 

Já os limites das demandas “DJ_Cach” e “DJ_Atib” são definidos entre 0.,5 a 25 

m3/s e 0,5 a 15 m3/s, respectivamente  

Como o número de variáveis é pequeno, uma população de menor tamanho 

pode ser utilizada, bem como um número reduzido de gerações. Este problema não 

possui restrições, somente os limites nas variáveis. O tamanho da população foi 

definido com 100 indivíduos e com limite de 250 gerações. Nesta configuração, o 

problema será resolvido 100 vezes a cada geração pelo Out-of-Kilter, ou seja, são 

realizadas 25.000 simulações completas da rede de fluxo com o AcquaNet. Nesta 

análise foram utilizadas as mesmas configurações do estudo de Caso 2 para efeitos 

de comparação: série de vazão natural de 1952 a 1954, 24 meses de simulação, 

reservatórios com volume inicial em 20%. O AEM utilizado para realizar a análise 

multi-objetivo foi o MoDE-NS. Os resultados desta simulação são identificados como 
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AcquaNet-MoDE-NS. 

Inicialmente foi realizada uma simulação para efeitos de comparação com o 

resultado do Caso 2. A comparação do conjunto de soluções não dominadas 

geradas é apresentada no gráfico da Figura 5.40. Deste gráfico é possível observar 

que as curvas obtidas são praticamente coincidentes e as soluções extremas são 

obtidas com maior eficiência utilizando a combinação AEM x AcquaNet. Na Tabela 

5.21 são comparadas as soluções com melhor valor de DBO, para ambos os 

métodos. É possível notar que o valor da função objetivo com a utilização do 

AcquaNet, é melhor que o resultado da análise do item anterior, utilizando apenas os 

AEM. Esta diferença pode ser explicada pelo fato dos AEM não serem capazes de 

determinar as soluções extremas onde o déficit de atendimento às demandas seria 

maior e consequentemente a DBO menor. Ainda assim, este resultado é inesperado, 

pois o Out-of-Kilter não possui nenhuma informação sobre como os valores das 

vazões nos links R1 e R2 afetam a função objetivo do modelo. Naturalmente, se os 

AEM fossem capazes de determinar todas as soluções não dominadas 

(principalmente as extremas), seria de se esperar que estas fossem ligeiramente 

melhores que a solução obtida com o resultado do AcquaNet, por conta da melhor 

configuração das vazões nos links R1 e R2 ao longo dos meses. Para ilustrar este 

comportamento graficamente, uma solução não dominada foi tomada em cada um 

dos métodos (com valores semelhes de função objetivo) e a vazão no link R1 (Q3) é 

comparada no gráfico da Figura 5.41. O problema pode ser formulado de uma forma 

tal que as três demandas consideradas variem mensalmente, superando essa 

deficiência teórica do Out-of-Kilter.  
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Figura 5.40 – Soluções não dominadas f1 x f2, MoDE-NS e AcquaNet com MoDE-NS 

 

Tabela 5.21 – Comparação das melhores soluções obtidas para f2, MoDE-NS e AcquaNet com 
MoDE-NS 

Algoritmo  f1 – [m 3/s] 2 f2 - [mg/L] 2 

MoDE-NS 17791,01 24,45 

AcquaNet com 
MoDE-NS 21585,63 17,55 

 

 

Figura 5.41 – Comparação da Vazão em R1 (Q3) para MoDe-NS e AcquaNet com MoDE-NS 
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Como discutido no item anterior, a simulação considerando DBO = 5 mg/L para 

vazão a jusante dos reservatórios Atibainha e Cachoeira, pode ser demasiada 

desfavorável. Desta forma, duas outras simulações foram realizadas, considerando 

DBO = 3 mg/L e DBO = 1 mg/L para vazão à jusante dos reservatórios Atibainha e 

Cachoeira, cujos conjuntos de soluções não dominadas são apresentados no gráfico 

da Figura 5.42. Mesmo considerado DBO = 1 mg/L para vazão a jusante dos 

reservatórios, é necessário permitir um déficit de 2.500 [m3/s]2 no atendimento a 

demanda da RMSP (que equivale a um déficit médio mensal de 2,08 m3/s) para que 

a DBO em N3 fique dentro do limite da Classe (f2 = 0). Para a simulação com DBO = 

3 mg/L o déficit médio mensal de 4,16 m3/s seria necessário para que se tenha f2 = 

0. É importante ressaltar que esta análise é simplificada, e o cenário de vazões 

afluentes considerado foi um período com vazões abaixo da média. Além disso, 

apenas um pequeno trecho do rio Atibaia foi considerado. O objetivo foi explorar a 

capacidade dos AEM e a integração com o AcquaNet para determinação das curvas 

de troca considerando usos conflitantes. 

Esta análise ressalta outra característica da análise multi-objetivo, que é a 

possibilidade de verificação do comportamento relativo entre dois usos ou objetivos 

conflitantes. Como já mencionado anteriormente, a todas as soluções não 

dominadas estão associadas às soluções completas do problema. Porém, muitas 

vezes o interesse é verificar como é o comportamento relativo dos dois objetivos ao 

invés de simplesmente utilizar o resultado da análise para escolher uma solução.  
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Figura 5.42 – Comparação das soluções não dominadas para três cenários de DBO Jusante {1, 3, 5} 
mg/L 

 

Esta análise demostra que a integração dos AEM com modelos de operação 

eficientes como o AcquaNet e ModSim tem grande potencial, uma vez que os AEM 

apresentaram dificuldades em determinar o conjunto de soluções ótimas em 

problemas com muitas restrições.  

As variáveis e as funções objetivo são definidas no AEM, que também é 

responsável pelo processo de busca das soluções não dominadas, mas o balanço 

de massa em reservatórios e nós, bem como as vazões ótimas no sistema são 

determinadas pelo algoritmo de rede de fluxo do AcquaNet ou ModSim para cada 

avaliação da função objetivo. A grande vantagem desta metodologia é a 

possibilidade da análise multi-objetivo de sistemas bastante complexos com 

horizontes extensos de simulação. 

 

5.5 Caso 4: Análise considerando três objetivos com  um Reservatório 

 

Neste item foi analisado um problema simplificado na qual foi considerado 

apenas o reservatório Jaguari/Jacareí com três objetivos distintos, sendo: 1 – 

transferir vazão de 28 m3/s pelo Túnel 7 (para abastecimento da RMSP), 2 – retirar 

uma vazão de 10 m3/s para outras demandas (irrigação, vazão a jusantes, etc) e 3 – 
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maximizar o volume de espera para controle de cheias, limitando este a um máximo 

de 400 hm3, aproximadamente metade do volume útil do reservatório Jaguari-

Jacareí. Estes três objetivos são conflitantes e apresentados na equação. 

 

minQU =	Í�28−ëU,��Vh
�wU  

minQV =	Í�10 − ëV,��Vh
�wU  

minQè =	Í	400 − \�Vh
�wU  

(5.29) 

Onde ëU,� é a vazão transferida pelo túnel 7, ëV,� é a vazão retirar para atender 

a demanda à jusante + irrigações e outros e  \� o volume do reservatório no final de 

cada mês t o período em mês.  

Para este cenário foi utilizado um ano de simulação com as vazões naturais de 

Jan/1952 a Dez/1952, com volume inicial do reservatório em 20%. Nesta análise são 

apresentados os resultados gráficos somente para o MoDE-NS, pois o resultado é 

idêntico para os outros dois algoritmos. A comparação foi feita pela análise das 

soluções de compromisso. Nesta análise é considerado apenas um reservatório e 

um período de 12 meses, e, portanto, o tamanho da população e número de 

gerações necessárias é menor que no Caso 2. Para as simulações realizadas foi 

utilizada população de tamanho 1.000 e 1.000 gerações. Nesta configuração o 

problema possui 36 variáveis e 12 restrições referentes ao de balanço de massa 

mensal no reservatório. O tamanho de população com 100 indivíduos seria 

suficiente neste cenário, porém, o valor de 1.000 foi utilizado para que o gráfico do 

conjunto de soluções de troca fosse mais bem representado. Esta é uma limitação 

da estrutura dos AEM aqui desenvolvidos, ou seja, a quantidade de soluções não 

dominadas é limitada pelo tamanho da população. Em situações onde se deseja 

visualizar uma superfície da frente de Pareto é necessário aumentar o tamanho da 

população. 

O gráfico da Figura 5.43 apresenta o conjunto de soluções não dominadas, 

resultado da simulação com o MoDE-NS. Este conjunto forma uma superfície 

tridimensional que pode ser visualizada no gráfico de compromisso (Figura 5.44) 

juntamente com as soluções de compromisso destacadas em cor verde, com α = 0,5 
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para os três objetivos. Os valores das soluções de compromisso obtidas para α = 0,5 

são resumidas na Tabela 5.22 para os três algoritmos. As soluções obtidas são 

similares, indicando que nenhum dos algoritmos teve dificuldade em obter o conjunto 

de soluções não dominadas deste problema. 

 

 

Figura 5.43 – Gráfico das soluções não dominadas para os três objetivos utilizando MoDE-NS 

 

 

Figura 5.44 – Gráfico de Compromisso para os três objetivos utilizando MoDE-NS com α = 0,5 
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Tabela 5.22 – Comparação das soluções de compromisso  com α = 0,5 

 MoDE-NS MoPSO-NS NSGA-II 

Dem. RMSP [m3/s]2 3744,58 3750,11 3765,20 

Dem. Outros [m3/s]2 426,21 521,22 534,21 

Vol. Esp. [ad] 9,63 9,57 9,42 

 

Nesta análise apenas um reservatório foi considerado e um período de 12 

meses considerado. Neste cenário os AEM conseguem facilmente obter o conjunto 

de soluções não dominadas. 

O objetivo da aplicação em uma configuração simplificada era abordar como o 

aumento de número de variáveis e restrições afetam diretamente o desempenho dos 

AEM, tanto em termos de tamanho de população e número de gerações 

necessárias. O caso 2, em comparação ao caso 4 possui 5 vezes mais variáveis e 8 

vezes mais restrições, e enquanto o no caso 4 1.000 gerações foram suficientes 

para determinar o conjunto de soluções não dominadas, no caso 2 foram 

necessárias 50.000 gerações.  

 

5.6 Análise dos resultados obtidos 

 

Neste capítulo, o sistema de otimização e os AEM MoDE-NS, MoPSO-NS e 

NSGA-II foram aplicados à problemas de teste padrão, ao modelo chuva vazão 

Smap e na análise do Sistema Cantareira em estudos de caso distintos. 

Os algoritmos tiveram bom desempenho em todas as aplicações feitas, e os 

resultados obtidos com os algoritmos MoDE-NS e MoPSO-NS, são, de forma geral, 

melhores que os do NSGA-II. Isto pode ser constatado pela comparação dos 

indicadores de desempenho e a análise visual dos conjuntos de soluções não 

dominadas. 

Na aplicação aos problemas de teste padrão e ao Smap (Caso 1) os três 

algoritmos produziram resultados bastante satisfatórios, isto é, os conjuntos de 

soluções não dominadas são encontrados sem grande dificuldade, mesmo para um 

número maior de objetivos. 
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Os algoritmos tiveram maior dificuldade para encontrar as soluções não 

dominadas para o Caso 2, no qual um grande número de gerações foi necessário 

para que fosse atingido um resultado satisfatório. Nesta simulação o modelo foi 

criado de forma que todas as variáveis do sistema simulado são calculadas pelo 

AEM, bem como as restrições de balanço que precisam ser atendidas. O pior 

desempenho no Caso 2 foi do NSGA-II, cujo conjunto de soluções não dominadas 

não ficou adequadamente distribuído na frente de Pareto real, na comparação dos 

objetivos de minimização de déficit de demanda f1 e minimização do custo de 

bombeamento f3. 
No Caso 4 é utilizada uma configuração simplificada considerando apenas um 

dos reservatórios do sistema Cantareira com um número menor de meses de 

simulação e três objetivos são considerados. O Caso 2 possui 198 variáveis e 96, 

enquanto o Caso 4, 36 variáveis e 12 restrições, numa relação de 5:1 em número de 

variáveis, e 8:1 em número de restrições. No Caso 2 foi necessário um grande 

número de gerações (50.000) com uma população de tamanho 500 para que fosse 

gerado. Já no caso 4, foi utilizada uma população de tamanho 1.000 e apenas 1.000 

gerações foram necessárias para obtenção das soluções não dominadas. 

No Caso 3 a análise multi-objetivo foi realizada utilizando o AcquaNet como 

ferramenta de simulação e otimização associada aos AEM. Desta forma, é possível 

construir o modelo multi-objetivo com um número pequeno de variáveis e nenhuma 

restrição. As vazões em todos os links, bem como os balanços de massa nos 

reservatórios são realizados pelo algoritmo de rede de fluxo, cujas vazões ótimas 

resultantes são então utilizadas no cálculo da função objetivo. Como o número de 

variáveis é baixo, o numero de gerações necessárias para atingir o conjunto de 

soluções não dominadas é consequentemente menor. O conjunto de soluções não 

dominadas obtidas por este método são muito bem distribuídas e muito próximas do 

conjunto obtido com o AEM aplicado no Caso 2. 

O tempo de processamento para casa um dos casos aplicados ao Sistema 

Canteira, utilizando um computador com processador Intel I5, foram: 

Caso 2: para cada simulação foram necessários em torno de 15 minutos para 

completar as 50.000 gerações, tanto para o cenário 1 quando o cenário 2. 

Caso 3: Neste Caso o tempo de processamento necessário para cada 

simulação foi em torno de 3 segundos, totalizando cerca de 10 minutos. A cada 

avaliação da FO por parte dos AEM o Out-of-Kilter do AcquaNet é executado. A 
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versão utilizada nesta tese ainda utiliza a versão DOS cujos dados de entrada e 

saída são manipulados via arquivo de texto. Grade parte do tempo de simulação é 

utilizado para os processos de gravação e leitura de arquivos. A nova versão do 

AcquaNet em desenvolvimento não utiliza mais arquivos em formato texto, o tempo 

de processamento neste tipo de integração poderá ser drasticamente reduzido. 

Caso 4: Nesta simulação, considerando a população de 1.000 indivíduos, o 

tempo necessário foi de aproximadamente 30 segundos. Porém, se for considerada 

uma população menor de 100 indivíduos (o que não afeta a qualidade o resultado 

neste caso, uma vez que a população de 1.000 indivíduos foi utilizada para melhor 

representar o conjunto de soluções não dominadas), o tempo de processamento cai 

para menos de 5 segundos. 
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6 Conclusões e Recomendações 

 

Esta tese estudou a aplicação de algoritmos evolucionários na análise multi-

objetivo para gestão de sistemas de recursos hídricos, bem como a sua integração à 

sistemas de suporte a decisão como o SSD AcquaNet. São empregados três 

algoritmos multi-objetivo derivados do Differential Evolution (MoDE-NS), Partical 

Swarm Optimization  (MoPSO-NS) e Algoritmo Genético (NSGA-II), que foram 

implementados em forma de Sistema de Otimização genérico com aplicação em 

problemas de teste padrão, calibração de modelo chuva-vazão e um sistema de 

recursos hídricos. 

O Sistema de Otimização desenvolvido representa uma ferramenta 

extremamente flexível que permite a análise multi-objetivo de problemas genéricos 

com a possibilidade de integração com Sistemas de Suporte a Decisões como o 

AcquaNet e o ModSim, seja através da importação de dados de rede de fluxo neles 

construída ou pela integração direta, fazendo uso do potencial que os algoritmos de 

rede de fluxo possuem em resolver problemas de grande porte. 

Os resultados da aplicação aos problemas de teste padrão e aos estudos de 

caso, mostraram que os algoritmos MoPSO-NS e MoDE-NS desenvolvidos são mais 

eficientes em comparação ao NSGA-II. O operador de mutação não uniforme 

utilizado nos algoritmos tem fundamental importância na qualidade dos resultados 

obtidos, especialmente na aplicação em sistemas de recursos hídricos mais 

complexos como o Sistema Cantareira. O operador de elitismo é apenas importante 

para o MoPSO-NS, e em nenhuma das aplicações feitas, este foi benéfico ao MoDE-

NS. 

No desenvolvimento do MoDE-NS e do MoPSO-NS foi utilizada a estrutura de 

população e geração dos descendentes derivada do NSGA-II. Esta estrutura se 

mostrou bastante eficiente em ambos algoritmos, especialmente no MoPSO-NS 

cujos resultados em alguns dos problemas superam o MoDE-NS. Já no MoDE-NS, é 

importante ressaltar que a única estratégia capaz de produzir bons resultados 

quando aplicado em problemas mais complexos é a DE/current-to-rand. O fator de 

mutação não uniforme utilizado é fundamental para ambos, bem como o esquema 

de variação dos parâmetros adotado. 

O MoDE-NS e o MoPSO-NS, juntamente com o NSGA-II representam o estado 
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da arte em AEM disponíveis, e sua aplicação é recomendada para análise multi-

objetivo de sistemas de recursos hídricos, desde que o problema não tenha um 

grande número de variáveis e/ou restrições. O estudo de Caso 2 mostrou que 

algoritmos evolucionários mais eficientes ainda são necessários. 

A limitação dos AEM em lidar um grande número de variáveis e restrições pode 

ser superada com a integração destes aos algoritmos de rede fluxo extremamente 

eficientes como o Out-of-Kilter do AcquaNet ou Relax IV do ModSim, como 

demonstrado no estudo de Caso 3. É nesta integração também que o grande 

potencial do AEM pode ser explorado, uma vez que é possível definir qualquer tipo 

de função objetivo a partir das variáveis ótimas determinadas pelo algoritmo de rede 

de fluxo. O fato é que, basta um pouco de criatividade na construção do modelo 

multi-objetivo, considerando sempre as limitações dos algoritmos de rede de fluxo. 

Os AEM são sem dúvida uma alternativa importante e interessante aos 

métodos aqui denominados “clássicos”, porém é necessário considerar suas 

limitações, principalmente quanto ao número de variáveis e restrições. Desta forma, 

problemas menores podem ser facilmente resolvidos com a utilização dos AEM aqui 

estudados, bem como o Sistema de Otimização que combina os algoritmos e 

ferramentas para análise do conjunto de soluções não dominadas. O Gráfico de 

Compromisso é uma ferramenta interessante e bastante útil para visualização e 

análise de soluções não dominadas, principalmente quando o número de objetivos é 

maior que três. O GC combina em um gráfico a projeção das soluções não 

dominadas e a programação de compromisso para classificar e ressaltar as 

melhores soluções baseadas nos pesos definidos pelo gestor. 

O caráter flexível dos algoritmos evolucionários multiobjetivo abordados nesta 

tese, bem como do Sistema de Otimização desenvolvido, mostram-se importantes 

ferramentas para o sistema de gestão e planejamento no setor de recursos hídricos, 

que possibilita aos usuários e gestores de bacia realizar análises em sistemas 

complexos considerando múltiplos usos e explorar as potenciais soluções de 

conflitos decorrentes do uso da água. 

 

Recomendações 

 

Com base nas dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da tese e 

na aplicação dos algoritmos aos problemas estudados, algumas recomendações 
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para pesquisas futuras, principalmente relacionadas aos AEM, são relacionadas: 

1) Estudar o impacto de outros tipos de operadores de diversidade, uma 

vez que nesta tese foi utilizado apenas o Crowding Distance.  

2) Implementar no MoDE-NS e MoPSO-NS um esquema de 

armazenamento de soluções não dominadas em um arquivo externo, 

desta forma, o número de soluções não dominadas não ficaria limitado 

ao tamanho da população. Esta característica seria interessante em uma 

situação com tamanho de população muito elevado ou muito baixo. 

3) Estudar outros esquemas “adaptivos” para a variação dos parâmetros ao 

longo das gerações, como os discutidos em Coello Coello (2010); 

4) Estender a análise de sensibilidade a outros tipos de problemas reais e 

verificar o desempenho dos algoritmos com os valores aqui propostos; 

5) Os problemas de teste padrão propostos na literatura poderiam incluir 

problemas reais, uma vez que os existentes não expõem as limitações 

dos AEM. 

6) O aperfeiçoamento contínuo dos AEM utilizados se faz necessário, uma 

vez que estes ainda são alvo de intensas pesquisas, e é natural que 

métodos mais eficientes sejam propostos. 

7) Estudar e explorar de forma mais detalhada a questão da influência das 

restrições no AEM. 

8) Integrar o Sistema e os Algoritmos na nova versão do AcquaNet que já 

incorpora uma nova versão do Out-of-Kilter, na qual nenhum operação 

de arquivos é necessária, e a análise integrada AEM x AcquaNet deverá 

ser extremamente favorecida em termos de tempo de processamento e 

flexibilidade para definição do problema. 

9) Possibilitar o mapeamento de varáveis do Sistema de Otimização na 

rede de fluxo do AcquaNet e ModSim de tal forma a possibilitar a 

visualização dos resultados utilizando as ferramentas já disponíveis em 

ambos. 

Finalmente, são apresentados os parâmetros utilizados nos testes e estudos de 

caso devem ser adotados como sugestão inicial, e uma análise mais detalhada pode 

se fazer necessária, dependendo dos resultados obtidos no problema em que os 

AEM estiverem sendo aplicados. 
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8 ANEXO I: Análise de Sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade foi realizada para os três algoritmos com a variação 

dos principais parâmetros e verificação do impacto desta variação nos indicadores 

de desempenho. 

O problema utilizado na análise de sensibilidade foi o estudo de Caso 2 

utilizando o cenário 1, no qual são consideradas as funções objetivo f1 (minimização 

déficit no atendimento às demandas) e f3 (minimização do custo de energia elétrica). 

A configuração utilizada foi: 

- Número de Meses de análise: 12 

- Ano/Mês inicial: Jan/1952 

- Tamanho da população: 100 

- Número de Gerações: 1.000 

- Número de Simulações: 10 

- Volume inicial dos Reservatórios: 20% 

Para o MoDE-NS foram analisados os parâmetros F, CR, no MoPSO-NS, os 

parâmetros W, C1 e C2, e no NSGA-II, a Probabilidade mutação e cruzamento, o 

índice de cruzamento e mutação SBX. Os parâmetros foram variados 

individualmente, mantendo os outros fixos. No MoDE-NS e no MoPSO-NS foi 

analisada também a probabilidade de mutação não uniforme (PMNu). Os valores 

com melhor resultado são os utilizados nos estudos de caso e apresentados na 

Tabela 8.1. O parâmetro CR do MoDE-NS deve ser utilizado próximo de 1 para 

problemas com muitas restrições e/ou restrições complexas. Caso contrário é 

recomendável utilizar valores mais baixos, em torno de 0,6 a 0,8. Foram 

considerados o indicador de distância (ID) e o indicador de distância invertida (iGD) 

para verificar a qualidade do ajuste  

 

Tabela 8.1 – Parâmetros recomendados para os algoritmos MoDE-NS, MoPSO-NS e 
NSGA-II 

Solver Parâmetro Valor 

MoDE-NS 
Estratégia DE/current-to-rand/1/bin 

Cr 0,40 à 0,60 
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Solver Parâmetro Valor 

F 0,80 à 1,00 

PMNu 0,01 

MoPSO-NS 

W 0,40 – 0,10 

C1 0,30 – 0,60 

C2 0,50 – 0,80 

PMNu 0,05 

NSGA-II 

Probabilidade Mutação 0,95 

Probabilidade de Cruzamento 0,05 

Índice de Cruzamento SBX 20 

Índice de Mutação SBX 20 

 

MoDE-NS 

 

Análise de CR: para análise o parâmetro CR, o parâmetro F foi mantido fixo na 

faixa de 0,4 a 0,6. Foi usada também a probabilidade de mutação com valor fixo de 

0,01 (1%). Melhores resultados são obtidos com CR muito próximo de 1 (Tabela 8.2 

e Figura 8.1). Isto, porém só deve ser considerados para problema com grande 

número de restrições. Para problemas mais simplificados o valor de CR pode ser 

mantido em torno de 0,8 para convergência mais acelerada do algoritmo. 

 

Tabela 8.2 – Indicadores de Desempenho – Variação de CR – MoDE-NS 

F 0,4-0,6     

 1 2 3 4 5 

CR 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,7-0,9 0,8-1,0 

GD 0,000492 0,000594 0,000516 0,000299 0,000189 

iGD 0,006873 0,007041 0,006979 0,004982 0,002606 
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Figura 8.1 – Indicadores de Desempenho – Variação de CR – MoDE-NS 

 

Análise F: para análise o parâmetro F, o parâmetro CR foi mantido fixo com 

valor 0,9 a 1,0. Foi usada também a probabilidade de mutação com valor fixo de 

0,01 (1%). Melhores resultados foram obtidos com F na faixa de 0,4 a 0,6. (Tabela 

8.3 e Figura 8.2). 

 

Tabela 8.3 – Variação dos Indicadores de Desempenho – Variação de F – MoDE-NS 

CR 0,8 a 1,0     

 1 2 3 4 5 

F 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 1-1.2 

GD 0,000168 0,000189 0,000369 0,001381 0,009957 

iGD 0,006523 0,004022 0,005861 0,008512 0,007811 
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Figura 8.2 – Variação dos Indicadores de Desempenho – Variação de F – MoDE-NS 

 

Análise da Probabilidade de Mutação Não Uniforme (PMNu): para análise da 

mutação (PMNu), Os parâmetros F e CR foram mantidos em 0,4 a 0,6 e 0,8 a 1,0, 

respectivamente. Melhores valores foram encontrados para probabilidade baixa, em 

torno de 1% (Tabela 8.4 e Figura 8.3). 

 

Tabela 8.4 – Indicadores de Desempenho – Variação de PMNu – MoDE-NS 

F 0,4 – 0,6     

 1 2 3 4 5 

CR 0,8 - 1,0     

 Sem 
Mutação 

Com mutação (Prob.) 

 0,01 0,05 0,1 0,15 

GD 0,000349 0,000189 0,000209 0,000231 0,00023 

iGD 0,011513 0,002606 0,0023 0,003829 0,003663 
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Figura 8.3 – Indicadores de Desempenho – Variação da Prob. Mutação – MoDE-NS 

 

MoPSO-NS 

 

Análise de W: os valores de C1 e C2 foram mantidos fixos e os valores de W 

foram testados na faixa de 0,1 a 1,0. Os melhores resultados foram encontrados 

para W na faixa de 0,1 a 0,4. Foi utilizada PMNu de 5% (Tabela 8.5 e Figura 8.4). 

 

Tabela 8.5 – Indicadores de Desempenho – Variação de W MoPSO-NS 

W 0,1-0,4 0,3-0,6 0,5-0,8 0,7-1,0 

 1 2 3 4 

C1 0,3-0,6    

C2 0,5-0,8    

GD 0,000171 0,000178 0,000199 0,000468 

iGD 0,003812 0,003464 0,004354 0,004017 
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Figura 8.4 – Indicadores de Desempenho – Variação de W MoPSO-NS 

 

Análise C1: os valores de W e C2 foram mantidos fixos e os valores de W 

foram testados na faixa de 0,3 a 0,9. Os melhores resultados foram encontrados 

para C1 na faixa de 0,3 a 0,6. Foi utilizada PMNu de 5% (Tabela 8.6 e Figura 8.5). 

 

Tabela 8.6 – Indicadores de Desempenho – Variação de C1 MoPSO-NS 

C1 0,3-0,6 0,4-0,7 0,5-0,8 0,6-0,9 0,3-0,9 

 1 2 3 4 5 

W 0,1-0,4     

C2 0,5-0,8     

GD 0,000171 0,000173 0,000176 0,000172 0,000178 

iGD 0,003812 0,003935 0,003856 0,00393 0,003537 
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Figura 8.5 – Indicadores de Desempenho – Variação de C1 – MoPSO-NS 

 

Análise C2: os valores de W e C1 foram mantidos fixos e os valores de W 

foram testados na faixa de 0,3 a 0,9. Os melhores resultados foram encontrados 

para C2 na faixa de 0,5 a 0,8. Foi utilizada PMNu de 5%. (Tabela 8.7 e Figura 8.6). 

 

Tabela 8.7 – Indicadores de Desempenho – Variação de C2 – MoPSO-NS 

C2 0.3-0.6 0.4-0,7 0,5-0,8 0,6-0,9 0,3-0,9 

 1 2 3 4 5 

W 0,1-0,4     

C1 0,3-0,6     

GD 0,000169 0,000173 0,000162 0,000171 0,000171 

iGD 0,003699 0,002428 0,002507 0,005128 0,003691 
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Figura 8.6 – Indicadores de Desempenho – Variação de C2 – MoPSO-NS 

 

Análise da Probabilidade de Mutação Não Uniforme (PMNu): a utilização deste 

operador é mandatória no MoPSO-NS. O melhores resultados são obtidos com 

PMNu em torno de 5%, e deve ser mantido abaixo deste valor. Recomenda-se 

utilizar o valor 1/(Número de Variáveis) (Tabela 8.8 e Figura 8.7). 

 

Tabela 8.8 – Indicadores de Desempenho – Variação da PMNu – MoPSO-NS 

PMNu 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 

 1 2 3 4 5 

W 0.1-0.4     

C1 0.3-0.6     

C2 0.5-0.8     

GD 0,000186 0,000162 0,000177 0,000193 0,000188 

iGD 0,007187 0,002507 0,004484 0,006656 0,004856 
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Figura 8.7 – Indicadores de Desempenho – Variação da PMNu – MoPSO-NS 

 

NSGA-II 

 

Análise da Probabilidade de Cruzamento: a probabilidade de cruzamento foi 

variada de 0,75 a 0,95 mantendo os outros parâmetros fixos. O melhor resultado 

para valores de probabilidade de cruzamento em torno de 0,90. (Tabela 8.9 e Figura 

8.8). 

 

Tabela 8.9 – Indicadores de Desempenho – Probabilidade de Cruzamento NSGA-II 

Prob. Cruz. 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 1 2 3 4 5 

Prob. Mut. 0,05     

Índice Mut. SBX 20     

Índice Cruz. SBX 20     

GD 0,000491 0,000412 0,00039 0,000316 0,000343 

iGD 0,011226 0,009823 0,011091 0,011769 0,012494 
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Figura 8.8 – Indicadores de Desempenho – Probabilidade de Cruzamento NSGA-II 

 

Análise da Probabilidade de Mutação: para análise da probabilidade de 

mutação (Prob. Mut.) os outros parâmetros foram mantidos constantes. O melhor 

resultado foi encontrado para probabilidade de mutação em torno de 0,05 a 0,10. 

(Tabela 8.10 e Figura 8.9) 

 

Tabela 8.10 – Indicadores de Desempenho – Probabilidade de. Mutação NSGA-II 

Prob. Mut. 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 

 1 2 3 4 5 

Prob. Cruz. 0,9     

Índice Mut. SBX 20     

Índice Cruz. SBX 20     

GD 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 

iGD 0,0150 0,0133 0,0118 0,0112 0,0105 
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Figura 8.9 – Indicadores de Desempenho – Probabilidade de Mutação NSGA-II 

 

Análise do Índice de Mutação SBX: para análise do índice de mutação SBX, os 

outros parâmetros foram mantidos constantes. O melhor resultado foi encontrado 

para valor do índice de Mutação SBX em torno de 20 (Tabela 8.11 e Figura 8.10). 

 

Tabela 8.11 – Indicadores de Desempenho – Índice de Mutação SBX NSGA-II 

Índice Mut. SBX 5 10 15 20 25 

 1 2 3 4 5 

Prob. Cruz. 0,9     

Prob. Mut. 0,1     

Índice Cruz. SBX 20     

GD 0,000395 0,000349 0,000342 0,000316 0,00032 

iGD 0,012672 0,012118 0,011319 0,011769 0,012162 
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Figura 8.10 – Indicadores de Desempenho – Índice de Mutação SBX NSGA-II 

 

Análise do Índice de Cruzamento SBX: para análise do índice de cruzamento 

SBX, os outros parâmetros foram mantidos constantes. O melhor resultado foi 

encontrado para o índice de Cruzamento SBX em torno de 20 (Tabela 8.12 e Figura 

8.11) 

 

Tabela 8.12 – Indicadores de Desempenho – Índice de Cruzamento SBX NSGA-II 

Índice  Cruz. 
SBX 5 10 15 20 25 

 1 2 3 4 5 

Prob. Cruz. 0,9     

Prob. Mut. 0,1     

Índice Mut. SBX 20     

GD 0,000485 0,000456 0,000325 0,000316 0,000318 

iGD 0,01387 0,012118 0,012341 0,011769 0,01198 
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Figura 8.11 – Indicadores de Desempenho – Índice de Cruzamento SBX NSGA-II 
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9 ANEXO II: Passo a Passo: Exemplo de Análise Multi -Objetivo 

Utilizando um AEM 

 

Para exemplificar a aplicação de um Algoritmo Evolucionário Multi-Objetivo 

(AEM) o cálculo manual é apresentado utilizando o MoDE-NS. O problema utilizado 

é o apresentado na equação (9.1) que possui dois objetivos e duas variáveis. Os 

limites mínimos e máximos das variáveis são: 0,1 ≤ x1 ≤ 1 e 0 ≤ x2 ≤ 5. Os seguintes 

parâmetros foram utilizados para o MoDE-NS: 

- Tamanho da população: 10 

- Gerações: 100 

- F: 0,60 

- CR: 1,0 

Para simplificar a análise foram adotados valores fixos de F e CR, e não foi 

utilizada mutação. Apenas a geração das duas primeiras populações é detalhada, 

pois o processo é o mesmo para as gerações subsequentes. 

 

Minimizar	QU(R = RU 
Minimizar	QV	R = 1 + RVRU  

\]^_K`Z	O		1 ≤ RU, RV ≤ 5 

(9.1) 

 

O processo é iniciado com a geração da população inicial P1, na qual valores 

aleatórios são atribuídos às variáveis dentro de seus limites. As funções objetivo são 

calculadas, e a classificação por não dominância é realizada. Este resultado é 

apresentado na Tabela 9.1 e graficamente na Figura 9.1. É fácil notar que o conjunto 

de soluções ótimas deste problema é obtido com x2 = 0, e desta forma é possível 

saber de antemão a frente de Pareto real, que também é apresentada na Figura 9.1. 

O próximo passo é gerar a população descendente, Q1 apresentada na Tabela 

9.2 utilizando a estratégia DE/current-to-rand/1/bin. Os vetores aleatórios escolhidos 

são representados por R0 e R1, na mesma tabela, que são por sua vez cruzados 

para gerar o vetor de Teste. Como CR = 1 todos os vetores são cruzados. As 

variáveis do vetor de teste são ajustadas dentro dos limites máximos e mínimos, 

formando assim, a população Q1, Figura 9.1. As populações P1 e Q1 são unidas e 
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uma nova classificação por não dominância é realizada considerando P1 U Q1, 

conforme Tabela 9.3. Se o número de indivíduos com Nível = 1 fosse maior que o 

tamanho da população (10 indivíduos), seria necessário utilizar o Crowding Distance 

(CD) para escolher somente 10 indivíduos para formar a próxima geração. Neste 

caso havia apenas 9 indivíduos com Nível = 1 em P1 U Q1 e por este motivo é 

necessário selecionar um adicional com Nível = 2 para completar a nova população 

P2. De fato o algoritmo utiliza o valor de CD para decidir qual dos indivíduos com 

Nível = 2 será escolhido para próxima geração, mas para simplificar a análise foi 

selecionado o indivíduo 7 de P1. Os indivíduos que formam P2 são apresentados na  

Tabela 9.4 e graficamente Figura 9.1, juntamente com P1 e Q1 e na Figura 9.2 com 

a solução final.  

Seguindo o processo, após algumas gerações chega-se à solução final que é 

apresentada na Tabela 9.5 e na Figura 9.2. Se uma população maior for adotada 

mais pontos da frente de Pareto seriam determinados pelo algoritmo.  

É interessante observar também na Figura 9.2 que as soluções determinadas 

estão bem distribuídas e muito próximas da frente de Pareto real. Ainda, na Figura 

9.3 é apresentada a população em sua 5ª geração (P5) que já está bem próxima do 

conjunto de soluções não dominadas da geração final. 

 

Tabela 9.1 – Solução Inicial P1 

Indivíduo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rnd 1 0,96 0,15 0,32 0,44 0,60 0,97 0,90 0,57 0,31 0,06 

Rnd 2 0,64 0,34 0,08 0,51 0,36 0,91 0,17 0,16 0,34 0,71 

x1 0,96 0,23 0,39 0,49 0,64 0,97 0,91 0,61 0,38 0,15 

x2 3,19 1,69 0,40 2,57 1,78 4,57 0,85 0,82 1,69 3,55 

f1 0,96 0,23 0,39 0,49 0,64 0,97 0,91 0,61 0,38 0,15 

f2 4,35 11,63 3,57 7,24 4,33 5,73 2,03 2,98 7,17 29,52 

Nível 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 

 

Tabela 9.2 – Geração da solução descendente Q1 

 Indivíduo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Indivíduo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Aleat. 1 0,80 0,98 0,59 0,04 0,75 0,71 0,86 0,17 0,24 0,91 

 Aleat. 2 0,38 0,53 0,02 0,70 0,98 0,01 0,69 0,76 0,01 0,21 

 R0 8 10 6 1 8 7 9 2 2 9 

 R1 4 5 1 7 10 1 7 8 1 2 

Vetor 
Teste 

x1 1,04 -0,06 0,40 0,53 0,92 0,94 0,59 0,38 -0,06 0,24 

x2 2,15 2,75 1,23 3,98 0,14 3,16 1,35 1,34 0,79 3,56 

Q1 
x1 1,00 0,10 0,40 0,53 0,92 0,94 0,59 0,38 0,10 0,24 

x2 2,15 2,75 1,23 3,98 0,14 3,16 1,35 1,34 0,79 3,56 

 f1 1,00 0,00 0,40 0,53 0,92 0,94 0,59 0,38 0,00 0,24 

 f2 3,15 37,52 5,61 9,47 1,25 4,43 3,99 6,11 17,87 18,92 

 

Tabela 9.3 – Solução Inicial P1 U Q1 e classificação por dominância 

População  P1 Q1 

Indivíduo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nível 2 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 3 

 

 

Figura 9.1 – População P1(1a. Geração) e Q1 (1a. Geração) 
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Tabela 9.4 – Solução P2  

Indivíduo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x1 0,23 0,39 0,61 0,38 0,15 0,10 0,40 0,92 0,38 0,91 

x2 1,69 0,40 0,82 1,69 3,55 2,75 1,23 0,14 1,34 0,85 

f1 0,23 0,39 0,61 0,38 0,15 0,00 0,40 0,92 0,38 0,91 

f2 11,63 3,57 2,98 7,17 29,52 37,52 5,61 1,25 6,11 2,03 

 

Tabela 9.5 – Solução Final 

Indivíduo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x1 0,80 0,13 1,00 0,10 1,00 0,76 0,16 0,49 0,25 0,35 

x2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f1 0,80 0,13 1,00 0,10 1,00 0,76 0,16 0,49 0,25 0,35 

f2 1,25 7,95 1,00 10,00 1,00 1,32 6,40 2,06 4,02 2,85 

 

 

Figura 9.2 – População P2 (2a. Geração) e População Final Após 50 gerações 
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Figura 9.3 – População P5 (5a. Geração) e População Final Após 50 gerações 

 


