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RESUMO

De acordo com as convenções internacionais, algumas das responsabilidades das nações costeiras como o Brasil é o provimento de ações efetivas 
de combate à pirataria, proteção ambiental e socorro às vítimas em alto mar. Como requisito essencial, o socorro às vítimas tem processos e 
protocolos rígidos definidos pela International Maritime Organization (IMO). As operações de Busca e Salvamento, mais conhecidas como SAR 
(Search and Rescue), são executadas por órgãos específicos dos estados costeiros. No Brasil, a Marinha do Brasil (MB) é a responsável pela 
implementação destes processos e protocolos, tendo como base seus recursos hidroviários. Nesse contexto, a urgência e a necessidade de 
eficiência recaem sobre o uso adequado destes recursos, cujo uso otimizado diminui a probabilidade de ocorrência de mortes. No entanto, o 
modelo atual de alocação de recursos tem uma definição estática e não contextual. Os navios existentes para SAR partem de portos e locais 
específicos da costa brasileira sem que considerem uma base histórica de ocorrência de incidentes, as implicações de morte ou mesmo de custo 
monetário. Considerar objetivos heterogêneos, como a maximização da probabilidade de sobrevivência e a minimização do custo monetário, 
significa encontrar uma solução em um espaço contínuo de posicionamento dos recursos em coordenadas geográficas na costa brasileira. A 
quantidade de navios a serem utilizados ou mesmo a combinação do posicionamento destes em relação aos incidentes de homem ao mar tem 
caráter inerentemente combinatório, o que torna o problema de SAR de complexidade O(N!). Assim, a literatura carece de métodos analíticos 
que demonstrem uma solução computacionalmente viável. O uso de métodos evolucionários tem obtido sucesso em problemas deste gênero. 
Este trabalho, na forma de um modelo computacional, apresenta uma solução para otimização de recursos aplicados à busca e salvamento de 
seres humanos em alto mar considerando uma base estatística de anos anteriores. Por meio de um Algoritmo Genético (AG), o modelo calcula 
uma estratégia ótima de alocação de recursos considerando a região costeira brasileira. O AG percorre o espaço de busca por 300 iterações em 
uma população inicial de 150 indivíduos. O modelo de codificação de tamanho fixo do cromossomo determina cada gene como um possível navio 
em uma posição específica (latitude e longitude). Duas funções de avaliação foram criadas: uma para o custo monetário acumulado (CMA) e uma 
para a média da probabilidade de sobrevivência (MPS). A principal variável destas funções é a distância do navio para um incidente. Para cada 
cromossomo, são calculadas o CMA (custo monetário X consumo) e a MPS (distribuição de Rayleigh). Tanto o CMA quanto a MPS são agregadores 
das probabilidades individuais dos navios em relação à cada incidente. A função objetivo escolhe o cromossomo que possua o menor CMA e a 
maior MPS. O processo de evolução do AG utiliza torneio e elitismo. A operação de cruzamento é fixa para um ponto e a mutação é resultado de 
um sorteio em uma distribuição normal. As operações de mutação e cruzamento estão sujeitas às taxas de 3% e 70%, respectivamente. Os testes 
foram executados utilizando os navios e incidentes presentes em domínio público. O modelo atual de posicionamento da MB apresenta valores 
de MPS de 9,85% e de CMA de R$ 40.815,69. Por ser não determinístico, o AG foi executado por 20 vezes e obteve uma média de MPS de 48,95% 
e R$ 26.599,07 de CMA. Os resultados atuais deste trabalho demostram um ganho médio de 39,1% em relação ao modelo atualmente adotado 
pela MB. Adicionalmente, o modelo de AG foi integrado com sucesso em um Sistema de Informação para SAR especialmente desenvolvido 
durante o projeto de pesquisa. Este mesmo sistema já pode ser demonstrado e será empregado em breve no ambiente de SAR da MB. Como 
trabalhos futuros, conjectura-se a utilização de outras variáveis (temperatura da água, maré, etc.) na função de MPS.
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