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RESUMO 
 

 

 

A Árvore Geradora Multiobjetivo é um problema de Otimização Combinatória NP-árduo. 

Esse problema possui aplicação em diversas áreas, em especial, no projeto de redes. Nesse 

trabalho, propõe-se uma solução para o problema em sua versão biobjetivo por meio de um 

Algoritmo Transgenético, denominado ATIS-NP. A Transgenética Computacional é uma 

técnica metaheurística da Computação Evolucionária cuja inspiração está na cooperação (e 

não na competição) como fator de maior influência para a evolução. O algoritmo proposto é a 

evolução de um trabalho que já originou dois outros algoritmos transgenéticos. Nesse sentido, 

os algoritmos previamente desenvolvidos também são apresentados. Essa pesquisa 

compreende ainda uma análise experimental que visa obter informações quanto ao 

desempenho do ATIS-NP quando comparado a outros algoritmos. Para tanto, o ATIS-NP é 

comparado aos dois algoritmos anteriormente implementados, bem como a outro 

transgenético proposto na literatura para o problema tratado. Os experimentos computacionais 

abrangem ainda a comparação do algoritmo desenvolvido a duas abordagens recentes da 

literatura que obtêm excelentes resultados, um GRASP e um genético. A eficiência do método 

apresentado é avaliada com base em medidas de qualidade de solução e tempo computacional 

despendido. Uma vez que o problema se insere no contexto da Otimização Multiobjetivo, 

indicadores de qualidade são utilizados para inferir o critério de qualidade de soluções 

obtidas. Testes estatísticos avaliam a significância dos resultados obtidos nos experimentos 

computacionais. 
 

 

Palavras-chave: Algoritmos Experimentais, Algoritmos Transgenéticos, Computação 

Evolucionária, Programação Multiobjetivo, Árvore Geradora Multiobjetivo. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The Multiobjective Spanning Tree is a NP-hard Combinatorial Optimization problem whose 

application arises in several areas, especially networks design. In this work, we propose a 

solution to the biobjective version of the problem through a Transgenetic Algorithm named 

ATIS-NP. The Computational Transgenetic is a metaheuristic technique from Evolutionary 

Computation whose inspiration relies in the conception of cooperation (and not competition) 

as the factor of main influence to evolution. The algorithm outlined is the evolution of a work 

that has already yielded two other transgenetic algorithms. In this sense, the algorithms 

previously developed are also presented. This research also comprises an experimental 

analysis with the aim of obtaining information related to the performance of ATIS-NP when 

compared to other approaches. Thus, ATIS-NP is compared to the algorithms previously 

implemented and to other transgenetic already presented for the problem under consideration. 

The computational experiments also address the comparison to two recent approaches from 

literature that present good results, a GRASP and a genetic algorithms. The efficiency of the 

method described is evaluated with basis in metrics of solution quality and computational 

time spent. Considering the problem is within the context of Multiobjective Optimization, 

quality indicators are adopted to infer the criteria of solution quality. Statistical tests evaluate 

the significance of results obtained from computational experiments. 
 

 

Keywords: Experimental Algorithms, Transgenetic Algorithms, Evolutionary Computation, 

Multiobjective Programming, Multiobjective Spanning Tree. 
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1 Introdução 

 

Este capítulo introdutório está organizado em quatro seções nas quais se descrevem, 

respectivamente, o objeto de estudo dessa pesquisa; os procedimentos metodológicos 

empregados para a solução do problema investigado; a motivação; os objetivos e a 

organização geral desse trabalho. 

 

1.1 Objeto de estudo 

 

A Árvore Geradora Mínima (AGM) é um conhecido problema de otimização 

combinatória solúvel em tempo polinomial. A literatura é rica em trabalhos que propõem 

algoritmos cada vez mais eficientes para resolvê-la. Uma revisão desses trabalhos pode ser 

obtida em Bazlamaçci e Hindi (2001). Os algoritmos de Prim (1957) e Kruskal (1956) são 

exemplos de abordagens tradicionalmente adotadas para este problema. 

De maneira informal, a AGM pode ser definida como o problema de, dado um 

conjunto de cidades, encontrar a estrutura de conexão (rede) de menor custo em que cada 

cidade consiga se comunicar com as outras. Para tanto, informa-se, para cada par de cidades, 

o custo de conectá-las. O fato de ser a estrutura de menor custo implica a não existência de 

caminhos redundantes (ciclos). 

A AGM tem aplicabilidade em áreas como redes de comunicação (JOTHI; 

RAGHAVACHARI, 2005), expressão de genes (ZHOU et al., 2007) e árvores filogenéticas 

(LUO; ZHANG, 2007). Além disso, abordagens heurísticas podem utilizar informações 

obtidas a partir da solução da AGM para auxiliar a resolução de problemas de otimização 

NP-árduos, como, por exemplo, o Problema do Caixeiro Viajante (GUTIN; PUNNEN, 2002) 

e o Problema da Árvore de Steiner (HAKAMI, 1971). Com isso, a AGM passa a ter, além da 

importância prática, relevância para a teoria da otimização. 

A Árvore Geradora Biobjetivo (AG-bi) é uma versão NP-árdua da AGM em que dois 

critérios devem ser otimizados simultaneamente. Em consonância com o conceito informal 

apresentado para a AGM, a definição da AG-bi pode ser apresentada, por exemplo, da 

seguinte forma: dado um conjunto de cidades, encontrar a estrutura de conexão (rede) de 

menor custo e maior confiabilidade em que cada cidade consiga se comunicar com as outras. 

Suponha que o critério de confiabilidade esteja associado à qualidade do trecho de 
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interconexão (estrada de barro, estrada asfaltada, estrada com buracos, trecho com excesso de 

curvas perigosas, trecho com problemas estruturais em pontes ou com probabilidade de 

deslizamentos, etc). Por esse exemplo pode-se perceber que os diversos critérios de 

otimização de um problema multiobjetivo são de naturezas divergentes. Esse fato faz com que 

esses objetivos, em geral, não possam ser combinados em um único critério e solucionados tal 

como um problema mono-objetivo sem que haja prejuízo para o resultado ou para a escolha 

da melhor solução pelo tomador de decisões. 

Assim como seu problema correspondente com um objetivo, a AG-bi pode ser 

aplicada a vários problemas reais. No planejamento de redes, por exemplo, os objetivos 

podem ser associados à confiabilidade da conexão, aos custos de instalação, a restrições 

ambientais, etc. Uma vez que vários fatores devem ser otimizados simultaneamente, a 

abordagem multiobjetivo provê uma representação mais realista, emergindo como uma 

poderosa ferramenta de apoio aos processos de tomada de decisões. 

A classificação da AG-bi como um problema NP-árduo se deve ao trabalho de 

Aggarwal et al. (1982), o qual demonstrou que o problema da mochila 0-1 pode ser reduzido 

por uma função polinomial à AG-bi, provando que este problema é NP-árduo. Os problemas 

NP-árduos correspondem a uma classe de problemas para os quais ainda não existe algoritmo 

exato de complexidade assintótica polinomial que os resolvam. Assim, dependendo do 

tamanho do problema, ou seja, do número de variáveis de entrada, os algoritmos exatos 

existentes para problemas NP-árduos podem requerer um tempo de processamento inviável 

para serem solucionados nas máquinas atuais (CAMPELLO; MACULAN, 1994). 

Diante do exposto, o objeto de pesquisa desse trabalho é o problema da Árvore 

Geradora Bi-objetivo, uma vez que esse problema clássico da otimização é modelo para 

diversos problemas reais. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

Métodos heurísticos vêm sendo empregados para solucionar problemas NP-árduos de 

forma eficiente. Uma abordagem bastante utilizada para o desenvolvimento de algoritmos 

heurísticos são as técnicas metaheurísticas (REEVES, 1993). Uma importante classe de 

metaheurísticas é a classe dos Algoritmos Evolucionários, cujos mecanismos de busca são 

inspirados em processos biológicos. Os algoritmos evolucionários são baseados no 
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processamento de diversas soluções em paralelo (população), realizando uma busca eficiente 

no espaço de soluções. 

Os algoritmos transgenéticos (ATs) pertencem à classe dos algoritmos evolucionários 

e apóiam sua metáfora nos processos biológicos que consideram a cooperação a principal 

forma de evolução. A transgenética computacional é baseada em duas reconhecidas forças 

que conduzem a evolução: transferência horizontal de genes e endosimbiose (GOLDBARG; 

GOLDBARG, 2008). Estes algoritmos realizam uma busca estocástica que simula as 

interações endosimbióticas intracelulares entre um hospedeiro e uma população de 

endosimbiontes. A informação trocada entre o hospedeiro e os endosimbiontes é intermediada 

por agentes, chamados vetores transgenéticos, os quais são inspirados em mecanismos 

naturais de transferência horizontal de genes. (GOLDBARG; GOLDBARG, 2008).  

Esta técnica metaheurística vem sendo empregada com sucesso em diversos problemas 

de otimização combinatória NP-árduos, tais como: Caixeiro Comprador (GOLDBARG et al., 

2009), Árvore Geradora Biobjetivo (ROCHA et al., 2007; MONTEIRO et al., 2009; 

MONTEIRO et al., 2010), Árvore de Steiner com Coleta de Prêmios (GOLDBARG et al., 

2008), Passeio de Pistoneio Periódico (GOLDBARG et al., 2006), Flow-shop de permutação 

(COSTA et al., 2003), dentre outros. 

Tendo em vista que o problema da AG-bi é NP-árduo bem como que as técnicas 

metaheurísticas, em especial as evolucionárias, têm se sobressaído na resolução de problemas 

dessa natureza, esse trabalho adotou uma metaheurística evolucionária como ferramenta para 

solucionar a AG-bi. Dentre as técnicas de computação evolucionária, o já mencionado 

sucesso da aplicação dos Algoritmos Transgenéticos a diversos problemas de otimização fez 

com que se optasse especificamente por essa metaheurística. 

Nesse sentido, uma das contribuições dessa pesquisa é a proposição de um Algoritmo 

Transgenético aplicado à AG-bi. Tal algoritmo denomina-se ATIS-NP, conforme será 

explanado na seção correspondente. O ATIS-NP é o resultado da evolução de um trabalho que 

foi iniciado ainda na graduação e que já originou dois outros algoritmos transgenéticos, 

apresentados em Monteiro et al. (2009) e Monteiro et al. (2010). Os algoritmos previamente 

implementados serão descritos em seção especial destinada aos algoritmos transgenéticos da 

literatura para a AG-bi. 

Durante o desenvolvimento do algoritmo, procurou-se conhecer os fundamentos da 

Otimização Multiobjetivo bem como as abordagens já apresentadas para o problema da 

Árvore Geradora Multiobjetivo. Um dos capítulos dessa dissertação é dedicado à 

fundamentação teórica sobre otimização, ao passo que outro capítulo apresenta uma revisão 



15 

 

dos trabalhos da literatura. Nessa perspectiva, esse trabalho contribui para pesquisas futuras 

uma vez que pode servir como fonte inicial de estudo para os interessados em Otimização 

Multiobjetivo e no problema da AG-bi. 

Esse trabalho também se preocupa com a realização de experimentos computacionais 

que comprovem a eficiência do algoritmo desenvolvido. Nesse sentido, a dissertação 

compreende uma seção de análise experimental, na qual os experimentos são delineados e 

seus resultados são descritos e analisados. Os experimentos consistem na comparação dos 

resultados obtidos pelo algoritmo implementado com os resultados obtidos por outros 

algoritmos da literatura para o mesmo conjunto de instâncias nas mesmas condições de 

execução. São considerados dois critérios básicos de comparação: qualidade de solução e 

tempo computacional despendido. A qualidade de solução é medida com base em indicadores 

de qualidade cujos resultados são avaliados por meio de testes estatísticos. O tempo 

computacional é obtido de forma direta a partir do próprio programa. 

Os algoritmos escolhidos para a comparação com o ATIS-NP foram os dois 

transgenéticos que o antecederam (MONTEIRO et al., 2009; MONTEIRO et al., 2010), o 

transgenético proposto por Rocha et al. (2007), o GRASP apresentado por Arroyo et al. 

(2008) e o genético de Davis-Moradkhan et al. (2009). Com isso, a seção de análise 

experimental apresenta rica avaliação comparativa entre os transgenéticos existentes para o 

problema da AG-bi. Além disso, os algoritmos propostos por Arroyo et al. (2008) e Davis-

Moradkhan et al. (2009) são abordagens recentes do estado da arte e que apresentam 

excelentes resultados. 

 

1.3 Motivação 

 

Como menciona Goldbarg e Luna (2005), o homem tem se mostrado cada vez mais 

hábil na criação de metáforas para representação e solução de problemas na sua relação com o 

mundo. Segundo os autores, “os modelos são representações simplificadas da realidade que 

preservam, para determinadas situações e enfoques, uma equivalência adequada” 

(GOLDBARG; LUNA, 2005). De posse de um modelo implementável, a Pesquisa 

Operacional se torna uma ferramenta de inestimável valor para a solução de problemas reais, 

por exemplo, relacionados à otimização da produtividade de uma indústria, do uso de matéria-

prima, da quantidade de petróleo que pode ser extraída, do percurso a ser realizado pelo 

serviço de entrega de cartas, etc. 
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Os problemas clássicos da Otimização são modelos para diversos problemas reais. No 

caso específico do problema da Árvore Geradora, são muitas as aplicações. Conforme já 

explicitado, uma das aplicações da AGM e da AG-bi é o projeto de redes de distribuição de 

qualquer natureza (de internet, de abastecimento de água, de distribuição de gás, dentre 

outras). Nesse sentido, a AGM é um modelo com aplicação direta em diversos problemas 

reais. 

Entretanto, em alguns casos, a AGM pode ser uma representação muito simplista da 

realidade. A complexidade do mundo muitas vezes exige que diversos critérios sejam levados 

em conta. Num equilíbrio entre simplicidade e validade (adequação à realidade), emerge a 

abordagem multiobjetivo para a árvore geradora. Embora, em geral, a abordagem 

multiobjetivo seja computacionalmente mais difícil de lidar, essa representação guarda uma 

relação de proximidade com a realidade maior que a versão mono-objetivo (AGM). Para o 

projeto de uma rede de distribuição de gás, por exemplo, a árvore geradora multiobjetivo 

permite considerar não apenas o custo das instalações, mas também critérios de risco 

ambiental, segurança da população, consumo estimado, etc. 

Conforme Goldbarg e Luna (2005) “O poder de representatividade é a característica 

do modelo que o torna desejável”. Por sua alta aplicabilidade na solução de problemas reais, a 

AG-bi é um problema de otimização combinatória que tem recebido bastante atenção dos 

pesquisadores (como pode ser observado na seção 3.2) e, por isso, optou-se por trabalhar 

nesse tema. 

Apesar de já haver vários trabalhos que tratam da Árvore Geradora Multiobjetivo, 

ainda há muito que se estudar nesse tema. A maior parte dos esforços para solução desse 

problema se concentra no desenvolvimento de abordagens heurísticas / metaheurísticas, tendo 

em vista a natureza NP-árdua da árvore geradora multiobjetivo. Essa abordagem, em geral, 

permite encontrar soluções satisfatórias em um tempo significativamente baixo quando 

comparado ao tempo gasto por um algoritmo exato para o mesmo problema. Entretanto, 

perde-se a garantia de otimalidade. Nesse sentido, os pesquisadores em otimização não 

medem esforços para criar abordagens heurísticas / metaheurísticas que, experimentalmente, 

tendem a se aproximar cada vez mais do ótimo em um tempo cada vez mais baixo para o 

conjunto de instâncias testado. 

Nesse sentido, este trabalho pretende colaborar para que a abordagem metaheurística 

via Algoritmos Transgenéticos consiga obter bons resultados quando comparado aos 

algoritmos do estado da arte para a AG-bi, levando em conta os critérios de qualidade de 

solução e tempo computacional despendido. 
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1.4 Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivos: 

1) Servir de fundamentação teórica para novos estudos sobre Árvore Geradora 

Multiobjetivo, por meio da definição do problema, bem como da apresentação do 

seu estado da arte. 

2) Contribuir para a popularização da Transgenética Computacional e para o 

desenvolvimento de novos algoritmos que sigam esse paradigma, a partir da 

revisão dos principais conceitos envolvidos nessa metaheurística. 

3) Contribuir para a literatura da Árvore Geradora Biobjetivo, a partir do 

desenvolvimento de um algoritmo transgenético que solucione eficaz e 

eficientemente o problema quando comparado a outras abordagens recentes. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

A organização geral desse trabalho compreende 8 capítulos. No primeiro, abordam-se 

aspectos introdutórios acerca da AG-bi e de Algoritmos Transgenéticos, os quais revelam a 

importância e aplicabilidade da pesquisa desenvolvida. No capítulo 2, discutem-se aspectos 

relevantes acerca da otimização multiobjetivo. Tais conhecimentos são necessários para a 

definição do problema da árvore geradora multiobjetivo e para o entendimento dos algoritmos 

já propostos na literatura para este problema. A definição do problema e seu estado da arte são 

objeto de estudo do capítulo 3. 

O capítulo 4 aborda a metaheurística da transgenética computacional para a resolução 

de problemas de otimização combinatória. O capítulo 5 descreve os algoritmos transgenéticos 

do estado da arte. O algoritmo proposto nesta pesquisa é apresentado no capítulo 6. 

 No capítulo 7, descrevem-se experimentos computacionais que comparam o 

algoritmo desenvolvido a outras abordagens transgenéticas, a saber: ROCHA et al., 2007; 

MONTEIRO et al., 2009; MONTEIRO et al., 2010. O capítulo 8 contempla os experimentos 

computacionais que comparam o desempenho do algoritmo desenvolvido com um GRASP, 

proposto por Arroyo et al. (2008) e com um genético proposto por Davis-Moradkhan et al. 

(2009). Nos capítulos 7 e 8, apresentam-se, também, os resultados obtidos a partir dos 

respectivos experimentos. 
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O capítulo 9 contém as considerações finais acerca do trabalho desenvolvido. Os 

trabalhos futuros são apresentados no capítulo 10. Na seqüência, são exibidas as referências. 
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2 Otimização Multiobjetivo 

 

Na otimização mono-objetivo, busca-se uma única solução que minimiza (ou 

maximiza) uma função-objetivo e que satisfaz restrições de igualdade e de desigualdade 

associadas ao problema. Entretanto, no mundo real, problemas com apenas um único e bem 

definido objetivo são exceção, não regra (KNOWLES, 2002). 

Em problemas relacionados ao projeto de redes de distribuição (de água, energia, gás, 

sinal de TV, etc), por exemplo, poder-se-ia levar em conta não somente os custos de 

instalação, mas também questões relacionadas à segurança, aos impactos ambientais, à 

confiabilidade da rede, dentre outros critérios. O problema de determinar o trajeto mais 

econômico para entregar produtos a clientes pode levar em conta, além do custo com 

combustível, fatores como tempo de entrega, distância e tráfego (SOUZA, 2006). Em ambos 

os casos, a abordagem multiobjetivo (ou multicritério) é uma representação mais realista do 

problema. Ehrgott e Gandibleux (2000) apresentam uma revisão a respeito de problemas 

multicritério. 

 

2.1 Definição de um Problema de Otimização Multiobjetivo 

 

Em um Problema de Otimização Multiobjetivo (POMO) deseja-se encontrar o vetor de 

variáveis de decisão que satisfaz certas restrições e otimiza um vetor-função cujos elementos 

representam as funções-objetivo (SOUZA, 2006). 

Os objetivos de um POMO não são independentes, podem até mesmo ser conflitantes. 

Desse modo, a solução composta pelo ótimo de cada função-objetivo individualmente em 

geral não resulta em uma solução viável. Em outras palavras, uma solução admissível que 

otimiza um dos critérios não otimiza, em geral, os outros critérios, devido à condição de 

simultaneidade de otimização dos objetivos ou devido à existência de conflito entre os 

mesmos (KNOWLES, 2002). 

O problema geral de minimização multiobjetivo (sem restrições) pode ser enunciado 

como: 

 Minimizar f(x) = (f(x1), …, f(xk)), em que x X (1) 
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Nos problemas que consideram apenas um único objetivo, as soluções candidatas 

podem ser dispostas em uma seqüência (ordem) de acordo com seus custos ou utilidades. A 

solução ótima é aquela que ocupa a primeira posição da seqüência e possui o menor valor, se 

o problema for de minimização, ou o maior valor, caso contrário. 

No contexto dos POMOs, a ordenação de soluções é geralmente impossível de ser 

obtida, a menos que se apliquem técnicas que façam considerações ou que imponham regras 

que reflitam, por exemplo, a importância de cada objetivo. Para tanto, utilizam-se métodos de 

escalarização dos vetores solução, possibilitando uma ordenação total, da qual se pode extrair 

a “melhor” solução. 

Todavia, o emprego destas técnicas nem sempre está em consonância com os objetivos 

do tomador de decisões e pode representar uma visão muito simplória das relações entre os 

objetivos ou da relevância dos mesmos. Pode ocorrer, ainda, que o estabelecimento de 

prioridades entre os objetivos simplesmente não seja possível ou desejável, sendo a escolha da 

solução adotada exclusivamente delegada ao tomador de decisões (KNOWLES, 2002). 

Por isso, em geral, POMOs são resolvidos considerando-se a Otimização de Pareto, 

que deixa para o tomador de decisões a escolha da melhor solução. Assim, não há apenas uma 

única solução para o problema e a palavra “minimizar” deve ser entendida no contexto da 

eficiência, ou Pareto otimalidade, considerando as relações de dominância de Pareto. 

 

2.2 Dominância de Pareto 

 

A seguir, serão apresentados os conceitos envolvidos na dominância de Pareto, de 

acordo com Zitzler et al. (2003). Para tanto, considere x, y  X e a função-vetor f(x), da 

equação 1. Sem perda de generalidade, ao longo deste trabalho, os conceitos serão 

apresentados considerando problemas de minimização. 

Diz-se que x domina fracamente y, o que se escreve x y, se, e somente se, i, i=1,...k, 

f(xi) ≤ f(yi). Isto é, x domina fracamente y se x não for pior que y para nenhum objetivo. 

Se além de x dominar fracamente y, i, tal que f(xi) < f(yi), i=1,...,k, diz-se, então, que 

x domina y, o que se escreve x   y. Ou seja, x domina y se x não é pior que y em nenhum 

objetivo e é melhor que y para pelo menos um objetivo. Em outras palavras, ao se passar de y 

para x, existe a melhoria de pelo menos um dos critérios, permanecendo inalterados os 

restantes. 
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Por outro lado, x domina estritamente (ou fortemente) y, o que é representado por 

x  y, caso i, i=1,...,k, f(xi) < f(yi). Assim, a dominância estrita de x sobre y ocorre quando 

x é melhor que y em todos os objetivos. Observe que, se uma solução é estritamente (ou 

fortemente) dominada, ela também é dominada e é fracamente dominada. Entretanto, a 

afirmação inversa é falsa. 

Diante da formulação matemática apresentada para a dominância de Pareto, podem 

existir x, y  X tal que nem x domina fracamente y nem y domina fracamente x. Neste caso, x 

e y são ditas soluções incomparáveis, ou não-dominadas, e representam uma relação de 

compromisso entre os objetivos. Isso ocorre sempre que, ao passar de x para y ou de y para x, 

a melhoria de um critério, necessariamente, implicar a piora de outro. 

O conjunto de soluções não-dominadas de todo o conjunto de soluções viáveis 

constitui o chamado conjunto de Pareto ótimo, ou conjunto de soluções ótimas. Assim, seja 

X*  X o conjunto de soluções Pareto ótimas, uma solução x*  X* se não há x  X tal que 

x   x*. 

Neste contexto, a otimização multiobjetivo busca encontrar o conjunto de Pareto ótimo 

ou um conjunto de soluções incomparáveis que seja bem próximo ao conjunto ótimo de 

Pareto. Assim, o tomador de decisões poderá optar pela solução de melhor compromisso de 

acordo com o contexto específico em que o problema estiver inserido no momento. 

 

2.3 Soluções Eficientes e Soluções Não-dominadas 

 

As soluções incomparáveis de todo o conjunto de soluções possíveis são também 

chamadas de soluções eficientes. O conceito de soluções eficientes é utilizado para pontos no 

espaço de decisão. Ehrgott e Gandibleux (2000) definem ainda o conceito de não-dominância, 

empregando-o para a respectiva imagem no espaço das funções-objetivo. Nesse sentido, a 

expressão “solução não-dominada”, em geral, se refere à imagem de uma solução eficiente, 

segundo os autores. 

Matematicamente, tem-se (SOUZA, 2006): 

 Uma solução admissível x (x  X) é eficiente se, e somente se, não existe outra 

solução admissível y (y  X) tal que f(y) ≤ f(x) e f(y) ≠ f(x), em que f = (f1, f2, ..., 

fk). Caso contrário, x é ineficiente. Ao conjunto das soluções eficientes, dá-se o 

nome de fronteira eficiente ou conjunto de soluções não-inferiores. 
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 Considere Z a região admissível no espaço das funções-objetivo (o conjunto de 

todas as imagens dos pontos em X), definido da seguinte forma: Z = {z  
k
: 

z = (f1(x), f2(x), ..., fk(x)), x  X}. 

 Seja z1  Z. Então z1 é não-dominado se, e somente se, não existe um z2  Z, 

tal que z2 ≤ z1 e z2 ≠ z1. Caso contrário, z1 é um vetor de critérios dominado. 

Entretanto, como visto na seção anterior, Zitzler et al. (2003) estabelece que duas 

soluções são não-dominadas entre si quando nenhuma delas domina fracamente a outra. A 

definição de Zitzler et al. (2003) é mais abrangente que a de Ehrgott e Gandibleux (2000), 

pois considera uma dominância relativa entre soluções (ou entre conjuntos de aproximação, 

como descrito adiante). Isso significa que duas soluções podem ser não-dominadas entre si e 

não fazerem parte da fronteira de Pareto. Este é o conceito para não-dominância adotado ao 

longo deste trabalho. Desse modo, ao mencionar o termo “soluções não-dominadas”, 

estaremos tratando de um conjunto de soluções para o qual não se pode provar (ou 

simplesmente não se considera) a relação de continência no conjunto de Pareto ótimo. Ao 

tratar de soluções especificamente pertencentes ao conjunto de Pareto ótimo, por sua vez, o 

termo utilizado será sempre soluções eficientes. 

Resolver um problema multicritério é encontrar o conjunto de soluções eficientes, ou 

um conjunto de soluções não-dominadas que se aproxima o máximo possível da fronteira de 

Pareto. Assim, o tomador de decisão só precisa se preocupar com o conjunto de soluções 

obtido, descartando as outras soluções admissíveis. Com base nas soluções não-dominadas 

obtidas, pode-se, então, traçar a fronteira de Pareto, ou curva minimal, que exibe os valores 

das soluções obtidas no espaço de objetivos (SOUZA, 2003). 

A otimização combinatória, por natureza, lida com problemas discretos, não 

contínuos, embora os objetivos sejam funções lineares. Uma conseqüência desse fato é que, 

ao se tentar determinar o conjunto de todas as soluções eficientes (vetores não-dominados no 

espaço de objetivos), não é suficiente agregar os objetivos por meio de somas ponderadas 

(EHRGOTT; GANDIBLEUX, 2000). 

Assim, o conjunto de soluções eficientes é dividido em duas classes: soluções 

eficientes suportadas e não-suportadas. As soluções eficientes suportadas podem ser obtidas 

se o problema for resolvido para somas ponderadas de seus objetivos, isto é, por meio de 

vetores de escalarização. Mais formalmente (EHRGOTT; GANDIBLEUX, 2000): 

 

 
minimizar  i

ki

i xf
,...,1




  
(2) 
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Em que 1

,...,1


 ki

i , i > 0, i = 1,…,k 
(3) 

  

As soluções eficientes não-suportadas são aquelas que não são ótimas para nenhuma 

soma ponderada de seus objetivos. Este conjunto de soluções representa um maior desafio 

para os pesquisadores que lidam com problemas multiobjetivo, pois contribui 

significativamente para a dificuldade de resolução computacional do prooblema. 

As noções de solução eficiente suportada e não-suportada podem ser melhor 

compreendidas a partir da figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Soluções eficientes suportadas e não-suportadas (SOUZA, 2006). 

 

Na figura 2.1, mostram-se pontos no espaço de objetivos. As soluções correspondentes 

aos pontos 1, 2, 3 e 4 são eficientes suportadas, pois suas imagens podem ser obtidas a partir 

de uma ponderação dos objetivos, isto é, situam-se na fronteira do invólucro convexo 

(contorno convexo) do espaço de objetivos. Neste caso, 1, 2 e 4 são soluções eficientes 

suportadas extremas (pois suas imagens são vértices da envoltória convexa) e 3, por estar 

exatamente sobre a reta que une 2 e 4, equivale a uma solução suportada não-extrema 

(formada pela combinação convexa das soluções correspondentes aos pontos 2 e 4). As 

soluções correspondentes aos pontos 5 e 6, por sua vez, são soluções eficientes não-

suportadas, haja vista estarem no interior do invólucro convexo, o que significa que não 

podem ser obtidas a partir de uma soma ponderada dos objetivos. 
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2.4 Comparação entre Algoritmos Multiobjetivos 

 

Para efetuar a comparação entre dois algoritmos, vários fatores devem ser levados em 

conta, tais como a qualidade das soluções obtidas, o tempo de processamento despendido, o 

ajuste de parâmetros, etc. Em otimização mono-objetivo, a qualidade de uma solução pode ser 

avaliada simplesmente pela diferença relativa entre os valores da solução heurística e da 

solução ótima.  

Como já mencionamos neste trabalho, em geral, um algoritmo multiobjetivo resulta 

em um conjunto de soluções incomparáveis que, espera-se, é o mais próximo possível do 

conjunto Pareto-ótimo. Uma vez que cada solução é um vetor, a saída do algoritmo é 

composta por um conjunto de vetores, os quais, como anteriormente discutido, não podem ser 

ordenados. 

Nesse sentido, de acordo com Arroyo (2002), não há uma métrica simples e natural 

que seja capaz de aferir a qualidade de um conjunto aproximado em relação ao conjunto 

Pareto-ótimo. Assim, uma questão crucial na otimização multiobjetivo é de que forma realizar 

a comparação entre algoritmos. 

O primeiro passo para efetuar a comparação entre conjuntos de aproximação (ou seja, 

os conjuntos de soluções não-dominadas obtidos pelos algoritmos como aproximação da 

Fronteira de Pareto) é estender os conceitos de dominância de Pareto para os referidos 

conjuntos. Para tanto, considere A e B dois conjuntos de aproximação, bem como adote z
1
para 

representar soluções em A e z
2 

para representar soluções em B. 

Diz-se que A domina B (A  B), se toda solução z
2
 em B for dominada por pelo menos 

uma solução z
1
 em A. Analogamente, A domina estritamente B (A B) se toda solução z

2
 em 

B for estritamente dominada por pelo menos uma solução z
1
 em A e A domina fracamente B 

(A   B) se toda solução z
2
 de B for fracamente dominada por pelo menos uma solução z

1
 de 

A. Diz-se que A é incomparável com B (A || B) no caso em que nem A domina fracamente B 

nem o contrário ocorre. 

Ao se estender a dominância de Pareto para os conjuntos de aproximação, surgem 

duas novas situações. Pode ser que A   B e B   A, mesmo que A e B sejam conjuntos 

diferentes. Neste caso, A e B são considerados indiferentes (A ~ B). Por outro lado, se todo z
2
 

B é fracamente dominado por pelo menos um z
1
 A e A não é indiferente a B (A ~ B), então 

A é considerado melhor que B, o que se escreve AB. 
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Desse modo, a partir dos conceitos de dominância de Pareto, têm-se quatro situações 

de interesse (KNOWLES et al., 2006): 

(i) A é melhor que B; 

(ii) B é melhor que A; 

(iii) A e B são incomparáveis e 

(iv) A e B são indiferentes. 

Isso é tudo o que se pode obter acerca da qualidade dos conjuntos de aproximação se 

nenhuma informação privilegiada com relação às preferências do tomador de decisões estiver 

disponível. Entretanto, muitas vezes é necessário saber, também, o quão melhor um conjunto 

de aproximação é em relação ao outro (nos casos (i) e (ii)) e se um conjunto de aproximação é 

melhor que o outro considerando alguns aspectos de interesse (no caso (iii)). Com a finalidade 

de obter tais medições, fez-se necessário o desenvolvimento de métricas específicas. 

As métricas desenvolvidas visam estabelecer uma ordem total entre os conjuntos de 

aproximação e podem ser divididas em duas classes, as Pareto compatíveis e as Pareto não-

compatíveis (KNOWLES et al., 2006). 

Uma métrica é Pareto compatível se a ordem que ela estabelece é coerente com o que 

a dominância de Pareto estabelece, independentemente dos conjuntos de aproximação em 

questão. Por exemplo, uma métrica Pareto compatível não pode inferir que um conjunto de 

aproximação A é pior que um conjunto de aproximação B se, pela dominância de Pareto, A 

dominar B. 

Por outro lado, uma métrica é dita Pareto não-compatível se, para alguma comparação 

entre os conjuntos de aproximação A e B, a métrica inferir que A é preferível a B quando a 

dominância de Pareto mostrar que B é preferível a A. 

Este trabalho utiliza indicadores de qualidade Pareto compatíveis, dentre os quais se 

podem mencionar a métrica S, o ε-binário e o R2. 

 

2.4.1 Métrica S 

 

A métrica S, proposta por Zitzler (1999), infere que um conjunto de aproximação A é 

preferível a um conjunto de aproximação B se A apresenta um maior hiper-volume (ou 

hiper-área, no caso de dois objetivos) que B em relação ao mesmo ponto de referência. Tal 

hiper-volume (ou hiper-área) representa o volume (ou a área) do espaço de objetivos que é 

pelo menos fracamente dominado pelo respectivo conjunto de aproximação. Na figura 2.2, a 

hiper-área de B é maior que a de A e, por isso, B é considerado preferível a A. 
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O ponto de referência (Zref na figura 2.2) adotado para limitar o espaço de objetivos 

deve ser pelo menos fracamente dominado por todos os pontos dos conjuntos de aproximação 

sob avaliação. Em geral, é composto pelo pior valor obtido para cada um dos objetivos, dentre 

todos os conjuntos de referência. 

Seja S(X) o valor da métrica S para o conjunto de aproximação X. Para avaliar a 

qualidade de um conjunto de aproximação A com relação a um conjunto de aproximação B 

faz-se (SOUZA, 2006): 

 
)(

)()(

BS

BSAS 
 (4) 

 

O uso da métrica S tem várias vantagens, dentre elas a de que não é necessário 

conhecer o conjunto Pareto-ótimo para usá-la. Entretanto, While (2005) e While et al. (2005) 

mostram que o tempo computacional gasto para calcular o hiper-volume pode ser muito alto, 

uma vez que é exponencial com relação ao número de objetivos e polinomial com relação ao 

número de pontos no conjunto de aproximação. 

 

 

Figura 2.2: Métrica S para os conjuntos de aproximação A e B (SOUZA, 2006). 

2.4.2 ε-binário 
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Os indicadores épsilon foram introduzidos por Zitzler et al. (2003) e envolvem uma 

versão aditiva e multiplicativa. Sejam A e B dois conjuntos de aproximação, o indicador 

ε-binário multiplicativo, Iε (A, B), fornece o menor fator ε pelo qual cada ponto de B pode ser 

multiplicado de forma que o conjunto de aproximação gerado seja fracamente dominado por 

A. O ε-binário aditivo, Iε+ (A, B) é definido de forma análoga, fornecendo o menor valor ε com 

o qual cada ponto de B pode ser somado de forma que o conjunto de aproximação gerado seja 

fracamente dominado por A. Logo: 

 

 Iε (A, B) = 


inf { ,2 Bz   Az  1 / 21 zz  } (5) 

 Iε+ (A, B) = 


inf { ,2 Bz   Az  1 / 21 zz  } (6) 

 

No caso do indicador ε-binário multiplicativo, diz-se que uma solução z
2
 é ε-dominada 

por uma solução z
1
 ( 21 zz  ) se, e somente se,  ,1 ki  ,. 21

ii zz  ou seja, se, para todos os 

objetivos, o valor de z
1
 não for pior que ε vezes o correspondente valor em z

2
. Analogamente, 

para o ε-binário aditivo, diz-se que uma solução z
2
 é ε-aditivo dominada por uma solução 

z
1
, 21 zz  , se, e somente se,  ,1 ki  .21

ii zz    

 Na prática, o valor de ε pode ser calculado da seguinte forma para o caso 

multiplicativo (equação 7) e aditivo (equação 8) (ZITZLER et al., 2003): 

 Iε (A, B) = 2

1

1
maxminmax

12

i

i

niAzBz z

z


 (7) 

 Iε+ (A, B) = )(maxminmax 21

112 ii
niAzBz

zz 


 (8) 

 

 Nas equações 7 e 8, a maximização mais interna serve para calcular o maior ε da 

comparação de uma solução de A  com outra de B no que se refere a cada um dos objetivos. A 

minimização considera o valor de ε obtido por cada solução em A com relação a uma mesma 

solução em B. Neste caso, seleciona-se o menor valor. Como cada solução em B tem que ser 

ε-dominada, a maximização mais externa seleciona o maior ε dentre os obtidos pela 

minimização para cada solução em B. 

A tabela 2.1 abaixo, extraída de (SOUZA, 2006), mostra o significado da aplicação 

dos indicadores Iε e Iε+ em dois conjuntos aproximados A e B, de acordo com a dominância de 

Pareto. 
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Tabela 2.1: Interpretação dos resultados fornecidos pelos indicadores binários. 

 Compatível com respeito à relação: 

         = || 

Iε Iε (A, B) < 1 - 
Iε (A, B) ≤ 1 

Iε (B, A) > 1 
Iε (A, B) ≤ 1 

Iε (A, B) = 1 

Iε (B, A) = 1 

Iε (A, B) > 1 

Iε (B, A) > 1 

Iε+ Iε+ (A, B) < 0 - 
Iε+ (A, B) ≤ 0 

Iε+ (B, A) > 0 
Iε+ (A, B) ≤ 0 

Iε+ (A, B) = 0 

Iε+ (B, A) = 0 

Iε+ (A, B) > 0 

Iε+ (B, A) > 0 

 

Pelas equações apresentadas e pelo disposto na tabela 2.1 percebe-se que, se 

Iε (A, B) < 1 (ou, analogamente, Iε+ (A, B) < 0), A tem que piorar para ser ε-dominado por B e, 

por isso, consegue-se inferir que A   B. Se nenhum ε precisa ser adicionado ao conjunto A 

ou o ε adicionado piora A para que A seja ε-dominado por B e se o ε melhora B para ser ε-

dominado por A, então A é considerado melhor que B. 

 

2.4.3 R2 

 

Uma função de utilidade u:k
  , em que k corresponde ao número de objetivos, é 

uma função que modela as preferências do tomador de decisões pelo mapeamento de cada 

ponto no espaço de objetivos para um valor de utilidade (HANSEN; JASZKIEWICZ, 1998). 

Nesse sentido, assume-se que o objetivo do tomador de decisões é maximizar a utilidade. 

O indicador de qualidade R2 leva em consideração os valores esperados da função de 

utilidade. Isto significa que, quando um conjunto de aproximação A é levemente inferior a um 

conjunto de aproximação B em uma parte pequena do espaço de busca e fortemente superior 

em uma grande parte do espaço de busca, esperamos, intuitivamente, que A seja considerado 

melhor do que B. 

R2 é definido matematicamente como: 

 

  (9) 

 

 

(10) 
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(11) 

Em que: 

 A e B são conjuntos de aproximação; 

 U é um conjunto de funções de utilidade u; 

 p é a função de intensidade, por meio da qual se expressa a probabilidade de uma 

função de utilidade representar o desejo do tomador de decisões; 

 u*(A) é definido como , em que z representa cada ponto do 

conjunto de aproximação A; 

Conforme indicado por Hansen e Jaszkiewicz (1998), neste trabalho, o indicador de 

qualidade R2 se utiliza das funções de utilidade ponderada de Tchebycheff, definidas como 

(JASZKIEWICZ, 2004): 

 

 )}({max)*,,( *

jjj
j

zzzzu    (12) 

Em que: 

 z é um vetor no espaço de objetivos; 

 z* é o ponto ideal (composto pelo melhor valor obtido para cada objetivo); 

  = (1, ... j) é um vetor de escalarização (vetor de pesos) para um contexto com j 

objetivos. 

É importante ressaltar que o indicador de qualidade R2 leva em consideração que se 

podem adicionar os valores de diferentes funções de utilidade. Dessa forma, ela também é 

dependente da escalarização das diferentes funções de utilidade empregadas. Variações mais 

refinadas de R2 são empregadas para casos mais complexos de conjuntos de funções de 

utilidade. Hansen e Jaszkiewicz (1998) abordam o assunto com mais detalhes. 

 

 

 

 

 

 

3 O Problema da Árvore Geradora Biobjetivo (AG-bi) 
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3.1 Definição do problema 

 

Uma árvore geradora mínima (AGM) de um grafo conexo, não-dirigido e ponderado 

G = (N, E) é o subgrafo acíclico de G com n-1 arestas, em que n = |N|, que possui a menor 

soma dos pesos das suas arestas. 

Encontrar a árvore geradora mínima de um grafo é um problema de otimização 

combinatória solucionável em tempo polinomial. A adição de restrições, em geral, torna o 

problema NP-árduo (GAREY; JOHNSON, 1979). Exemplos incluem o problema da árvore 

geradora mínima restrita em grau, o problema da árvore geradora com número máximo de 

folhas e o problema da árvore geradora multiobjetivo (AG-MO). 

Aggarwal et al. (1982) mostrou que o problema da mochila 0-1 pode ser reduzido por 

uma função polinomial à árvore geradora biobjetivo, o que prova que este problema é 

NP-árduo. Da mesma forma que seu problema correlato com um objetivo, a AG-MO se aplica 

a muitos problemas reais, como no projeto de redes, em que os pesos das arestas podem ser 

associados, por exemplo, a restrições de confiabilidade e custos de instalação. 

Dado um grafo G = (N,E), um vetor de pesos não negativos wi = (w1i,...,wki), k > 1, é 

associado a cada aresta ei  E. Neste trabalho, o problema biobjetivo é considerado, apesar de 

o algoritmo proposto poder ser adaptado para considerar k > 2 objetivos. 

Seja S o conjunto de todas as possíveis árvores geradoras T = (NT,ET), de G e 

W = (W
1
,..., W

k
), em que 

 

 
W

q
 = 

 Ti Eei

qiw
/

, q=1,..,k. 
(13) 

  

 O problema da Árvore Geradora Mínima Multiobjetivo procura S*  S, de tal forma 

que T*  S* se, e somente se,  T  S tal que T   T*. Isto é, busca-se encontrar o conjunto 

eficiente de árvores geradoras que “minimiza” W. 

Esta definição se enquadra perfeitamente no modelo matemático apresentado para 

POMOs. Nesse contexto, seja x um vetor com e posições, em que e é o número de arestas do 

grafo. Uma árvore geradora é representada por x, de forma que x[i] (i = 1, 2, ..., e) seria 1 caso 

a aresta estivesse incluída na árvore ou 0 caso contrário. A função f(x) = (f(x1), …, f(xk)), a ser 

minimizada, tem definição semelhante ao vetor W = (W
1
,..., W

k
): 
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 min f(x1) =


e

i

ii xw
1

1 .  

 min f(x2) = 


e

i

ii xw
1

2 .  

 (...) 

 min f(xk) = 


e

i

iki xw
1

.  

Algumas restrições são consideradas, para garantir a estrutura de árvore (ausência de 

ciclos e número de arestas na árvore igual ao número de vértices menos um). Estas restrições 

podem ser satisfeitas e verificadas de maneira simples, a partir da própria estrutura de dados 

adotada no algoritmo desenvolvido.  

Apesar de apresentar uma definição matemática um pouco mais complexa, na prática, 

a diferença da árvore geradora mínima para a árvore geradora multiobjetivo encontra-se 

somente na quantidade de pesos (objetivos) associados a cada aresta. Entretanto, esta 

alteração é suficiente para que não se consiga, por métricas naturais, estabelecer uma ordem 

entre as arestas da árvore, de maneira que se saiba, apenas por inspeção, qual a melhor aresta 

a ser inserida a cada passo por meio de um algoritmo tradicional para a AGM (KNOWLES, 

2002). 

Alguns métodos de resolução de problemas multiobjetivos tentam transformar o 

problema em um mono-objetivo para facilitar a sua resolução. Os riscos do emprego destas 

técnicas residem nos fatos de que (i) apenas uma solução é gerada, eliminando a possibilidade 

de escolha da solução pelo tomador de decisões; (ii) o critério adotado para tal conversão 

pode não estar em consonância com os desejos do tomador de decisões e (iii) na prática, tal 

conversão não é tão trivial (KNOWLES, 2002). 

Por isso, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas que tratem o problema da 

AG-bi tal como ele é (um problema puramente de otimização multiobjetivo), fornecendo ao 

tomador de decisões um conjunto de soluções de compromisso que viabilize a escolha da 

“melhor” solução, a solução mais adequada às suas necessidades. A palavra “minimizar” deve 

ser entendida nesse contexto, em que não há uma solução mínima a ser encontrada, mas esse 

conjunto de soluções a ser fornecido ao tomador de decisões. 

 

 

3.2 Revisão da Literatura 
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Dada sua dificuldade e alta aplicabilidade, vários trabalhos têm sido dedicados ao 

problema da AG-bi. Um algoritmo exato baseado na técnica branch-and-bound foi proposto 

por Ramos et al. (1998). As maiores instâncias resolvidas por este algoritmo contêm 20 nós. 

Um algoritmo exato k-best é apresentado por Steiner e Radzik (2003), que aplicam seu 

método em instâncias com mais de 80 nós. Sourd e Spanjaard (2008) desenvolveram um 

algoritmo exato branch-and-bound capaz de resolver instâncias com mais de 400 nós. Dentre 

as abordagens heurísticas, algoritmos evolucionários foram apresentados por Zhou e Gen 

(1999), Knowles (2000b, 2001), Rocha et al. (2006, 2007), Monteiro et al. (2009, 2010), 

Davis-Moradkhan et al. (2009) e Chen et al. (2007). Um algoritmo GRASP foi proposto por 

Arroyo et al. (2008). 

A seguir, descrever-se-ão os algoritmos mencionados em duas sessões. A primeira 

delas tratará das abordagens exatas, a saber, Ramos et al. (1998), Steiner e Radzik (2003) e 

Sourd e Spanjaard (2008). Os demais algoritmos listados são descritos na segunda seção, 

referente às abordagens heurísticas, à exceção das abordagens transgenéticas, para as quais se 

destinou um capítulo específico, o capítulo 5. 

 

3.2.1 Abordagens exatas 

 

3.2.1.1 Ramos et al. (1998) 

 

O algoritmo desenvolvido por Ramos et al. (1998) possui duas etapas principais. Na 

primeira delas as soluções eficientes suportadas são obtidas. A segunda etapa é responsável 

pela obtenção das soluções eficientes não-suportadas, utilizando um algoritmo construtivo 

branch-and-bound. Para a realização destas etapas, são necessários dois procedimentos 

auxiliares, AllSpanningTree, o qual calcula todas as árvores geradoras de um grafo, e AllMST, 

o qual estende o algoritmo de Kruskal para construir todo o conjunto de árvores geradoras 

mínimas mono-objetivo. 

O algoritmo AllSpanningTree é um procedimento recursivo que constrói todas as 

árvores geradoras de um grafo usando backtracking. Considere o grafo G (N, E), em que N 

representa o conjunto de nós do grafo e E o conjunto de arestas. Sejam |N| igual a n e |E| igual 

a e. Para cada nó node  N, há um conjunto Ai associado, contendo todas as arestas incidentes 

a este vértice. Uma árvore Ci  C é composta por um conjunto de n-1 arestas edj, com 

j = 1, ..., n-1, de forma que ed1  A1, ed2  A2, ..., edn-1  An-1. Nesse sentido, o algoritmo 
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AllSpanningTree gera o conjunto de árvores geradoras C a partir da permutação entre as 

arestas de um mesmo conjunto Ai. Este procedimento pode ser facilmente compreendido pelo 

seu pseudocódigo, exibido abaixo. A primeira chamada do algoritmo é 

AllSpanningTree (1, ), em que o primeiro parâmetro é o nó em análise e o segundo 

parâmetro uma árvore geradora em construção. 

 

Algoritmo AllSpanningTree (i, T) 

1 Mi = Ai. 

2 enquanto Mi   faça 

3  Selecione ed  Mi. 

4  Mi = Mi – {ed}. 

5  se T  {ed} for acíclico então 

6   se i = n-1 então 

7    T  {ed} pertence à C. 

8   senão 

9    AllSpanningTree (i + 1, T  {ed}). 

10 fim_enquanto_linha_2. 

 

Um dado grafo G, com um valor associado a cada aresta, pode apresentar mais de uma 

árvore geradora mínima se houver arestas com mesmo peso. AllMST obtém todas as árvores 

geradoras mínimas de um dado grafo G, por meio de um procedimento recursivo. No melhor 

caso (quando todas as arestas possuem valores diferentes) AllMST equivale ao algoritmo de 

Kruskal. 

Neste procedimento, considera-se que o conjunto de arestas está em ordem crescente 

de pesos. Assim, a cada passo do algoritmo, a aresta ed de menor peso que ainda não faz parte 

da árvore é adicionada à mesma, desde que: 

 a adição de ed não provoque existência de ciclo (o que garante, conseqüentemente, 

o limite de n-1 arestas na árvore geradora mínima); 

 não haja outra(s) aresta(s) com mesmo peso que ed. 

Caso haja outras arestas com mesmo peso que ed, verifica-se, ainda, se a adição 

simultânea deste conjunto de arestas leva à existência de ciclos, como no caso do exemplo 

abaixo, extraído do trabalho de Ramos et al. (1998). Em caso afirmativo, ao invés de 

considerar apenas uma árvore geradora mínima em construção (T), a partir deste momento, 
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serão consideradas em construção todas as árvores geradoras mínimas que podem ser obtidas 

a partir do grafo composto por T e pelas arestas de mesmo peso em questão. 

 

Figura 3.1: (a) Grafo original, (b) subgrafo gerado pela adição das arestas { e1, e2} e, posteriormente, (c) 

pela adição das arestas {e3, e4 e e5} ao conjunto já existente. (RAMOS et al., 1998) 

 

Seja p(x) uma função que determinada um custo associado à aresta x. Considere o 

grafo original da figura 3.1 (a) e a seguinte relação: 

 

 p(e1) < p(e2) < p(e) = p(e3) = p(e4) = p(e5) < p(e6) = p(e7) (14) 

 

O algoritmo AllMST adiciona, sem problemas, as arestas e1 e e2. A seguir, há um 

impasse quanto à que aresta deve ser adicionada. A aresta e não pode ser adicionada, pois 

quebra a primeira condição, uma vez que sua adição provoca a existência de ciclo no grafo em 

construção exibido em (b). A adição de e3, e4 e e5, isoladamente, não conduziria à existência 

de ciclos. Entretanto, a adição simultânea destas arestas provoca ciclos, como mostra a figura 

3.1(c). Portanto, a partir deste momento, o algoritmo passa a considerar como árvore geradora 

mínima em construção todas as árvores geradoras do subgrafo na figura 3.1(c), de acordo com 

a figura 3.2 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Árvores geradoras mínimas (a), (b) e (c) obtidas do subgrafo em 4.1(c). (RAMOS et al., 1998) 
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O algoritmo prossegue tentando adicionar a próxima aresta de menor custo a todas as 

árvores geradoras mínimas em construção no momento (exibidas na figura acima para o 

exemplo dado). No caso, temos novo empate, entre e6 e e7. Entretanto, quer adicionando estas 

arestas isoladamente, quer conjuntamente, em nenhuma árvore haverá o surgimento de ciclos. 

Por isso, e6 e e7 são adicionadas as árvores (a), (b) e (c) da figura 3.2 e o algoritmo é 

finalizado com a descoberta de três árvores geradoras mínimas diferentes para o grafo da 

figura 3.1(a). 

 O algoritmo proposto por Ramos et al. utiliza estes dois procedimentos como funções 

auxiliares para encontrar o conjunto de soluções eficientes (suportadas e não-suportadas) para 

a árvore geradora bi-objetivo, considerando, inclusive, a possibilidade de existência de arestas 

com pesos iguais. 

 Na primeira fase, todas as soluções eficientes na envoltória convexa do conjunto de 

soluções possíveis são encontradas, empregando-se um método geométrico. Primeiramente, 

descobrem-se as soluções da envoltória que representam a melhor solução para o primeiro e 

para o segundo objetivos isoladamente. Para tanto, o problema da árvore geradora mínima 

mono-objetivo é resolvido com um algoritmo clássico, considerando como peso apenas o 

primeiro objetivo para encontrar p1 e apenas o segundo objetivo para encontrar p2. p1 e p2 são 

soluções no espaço de objetivos, ou seja, são da forma p1 = (x1, y1) e p2 = (x2, y2) e 

representam o vetor com o custo total da árvore geradora. 

 Seja o vetor de pesos wi, associado a uma aresta i, da forma wi = (w1i, w2i). A partir 

desse momento, o algoritmo (procedimento UniobjectiveSearch) ordena as arestas do grafo 

em ordem crescente de custos de acordo com a formulação (15), obtida por meio de relações 

geométricas. Perceba que esta função considera a existência de dois pontos extremos, no caso, 

p1 e p2. 

 w1i.(y1-y2) – w2i.(x2-x1) (15) 

 

 Logo após, a função AllMST é chamada para encontrar todas as árvores geradoras 

mínimas para esta ponderação dos pesos. O conjunto C = (c1, c2, ..., ch) de árvores geradoras 

resultantes é ordenado lexicograficamente. Se c1  p1, o procedimento UniobjectiveSearch é 

chamado. Entretanto, ao invés de considerar o par p1, p2 de pontos extremos, considerará o par 

p1, c1. O mesmo vale, de forma análoga, para o caso em que ch  p2. Com isso, o algoritmo é 

capaz de encontrar todas as soluções eficientes da envoltória convexa. 
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 A segunda etapa do algoritmo proposto por Ramos et al. (1998) busca pelas soluções 

não-suportadas. Os autores mostram que estas soluções só podem estar na região de cor cinza 

da figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Localização de soluções não-suportadas no espaço de objetivos. (RAMOS et al., 1998) 

 

 Assim, dado que os pontos da envoltória convexa são conhecidos, a região em que 

uma solução não-suportada pode estar é definida. Um procedimento branch-and-bound 

(semelhante ao AllSpanningTree) gera todas as árvores geradoras. A cada passo desse 

processo de construção de árvores, uma função estima o custo da árvore que está sendo 

gerada. Essa função considera, inicialmente, o melhor (menor) custo que a árvore poderia ter, 

ou seja, para cada vértice, essa função escolhe a aresta incidente de menor custo para cada 

objetivo isoladamente e adiciona esses custos ao custo estimado da árvore. A cada passo, 

quando ocorre a inserção de uma aresta/vértice na árvore, o custo estimado para o vértice é 

substituído pelo custo real em decorrência da adição do vértice à árvore, para o cálculo do 

custo estimado da árvore. Essa função implementa o critério de bound do algoritmo proposto 

por Ramos et al. (1998) de forma que, se o valor da função atinge a zona de exclusão, a árvore 

correspondente é descartada. Com este método, é possível encontrar uma suposta solução 

não-suportada que depois venha a ser dominada por outra solução não-suportada. Ainda 

assim, como o algoritmo analisa todas as possibilidades (com exceção das conhecidamente 

pertencentes à zona de exclusão) a solução final é, de fato, o conjunto de todas as soluções 

eficientes. 

 Entretanto, este método ainda padece de vários problemas associados a abordagens 

exatas para problemas NP-áduos, em especial, a alta complexidade assintótica, que limita o 

tamanho do grafo de entrada em virtude do tempo despendido para execução. O algoritmo foi 

testado para instâncias com, no máximo, 20 nós. 
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3.2.1.2 Steiner e Radzik. (2003) 

 

O algoritmo k-best desenvolvido por Steiner e Radzik (2003) para a árvore geradora 

bi-objetivo é dividido em duas fases. Na primeira delas, as soluções eficientes suportadas são 

encontradas por meio do método geométrico proposto, inicialmente, por Hamacher e Ruhe 

(1994). Este método é o mesmo adotado pelo algoritmo de Ramos et al. (1998), detalhado na 

seção anterior, exceto pelo fato de que apenas uma árvore é encontrada para cada chamada 

recursiva realizada. Assim, não se considera, a priori, a existência de mais de uma árvore 

geradora para um mesmo grafo. Ainda assim, estas soluções eficientes são encontradas, como 

resultado de outras chamadas recursivas. 

O algoritmo referente à segunda fase do k-best procura por soluções eficientes não-

suportadas em cada um dos triângulos formados por duas soluções eficientes suportadas 

consecutivas (figura 3.3). Mesmo dentro desta região viável, pode ser o caso de haver várias 

soluções possíveis, eficientes ou não. Com o intuito de encontrar diretamente as soluções 

eficientes, o algoritmo inicia a busca pelas soluções eficientes não-suportadas a partir da 

hipotenusa de cada triângulo e prossegue em direção ao ângulo reto, encontrando as soluções 

em ordem crescente da distância à hipotenusa. 

A cada nova solução encontrada, a região viável é modificada, para não considerar o 

espaço de objetivos dominado pela nova solução. A figura 3.4 mostra como fica a região 

viável quando do descobrimento das soluções eficientes não-suportadas a1, a2 e a3. A área 

hachurada, antes pertencente à região viável, passa a fazer parte da zona de exclusão, isto é, 

da região dominada pelas soluções já encontradas. 

 

Figura 3.4: Modificação na região viável devido à descoberta de soluções. (STEINER; RADZIK, 2003) 
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Abaixo uma versão em alto nível para a segunda fase do algoritmo, que o autor 

denomina FASE2-KB. Novamente, considere o vetor de pesos wi, associado a uma aresta i, da 

forma wi = (w1i, w2i). 

 

Algoritmo FASE2-KB 

1 para cada par consecutivo de soluções eficientes suportadas 

p = (x’, y’), q = (x”, y”) faça 

2  Calcule novos custos nwi para as arestas, tal que: 

  nwi = w1i (y’-y”) + w2i (x”-x’). 

3  Defina a região viável e a linha de custo máximo. 

4  {Comentário: execute um algoritmo k-best para AGM}. 

5  para k = 1, ..., ∞ faça 

6   Determine a k-ésima melhor AGM T. 

7   se não há mais soluções então pare. 

8   senão 

9    Seja s = (x, y) o vetor de custo total de T. 

10    se s está na região viável então 

11     Adicione s à lista de soluções eficientes não-

suportadas. 

12     Atualize a região viável e a linha de custo máximo de 

acordo com s. 

13    senão se s está na linha de custo máximo ou passou dela 

então pare. 

14  fim_para_linha_5. 

15 fim_para_linha_1. 

 

A linha de custo máximo mencionada no algoritmo diz respeito a uma reta lcm 

paralela à reta r que une os pontos p e q e que passa pelo vértice da região viável que está 

mais distante de r. Assim, caso uma solução encontrada se situe sobre lcm ou depois dela, 

com certeza esta solução não é eficiente. 

Considerando o problema mono-objetivo obtido a partir da nova ponderação das 

arestas do grafo, um algoritmo k-best para a AGM é executado. No caso, os autores 

implementaram o algoritmo de Gabow (1977), por ser menos complexo e, por isso, haver 

menor probabilidade de a versão implementada por eles ser diferente da proposta pelo autor. 

O algoritmo do Gabow (1977) é, então, utilizado para definir qual a próxima melhor 

árvore geradora que pode ser obtida. O algoritmo pára quando não consegue mais encontrar 
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nenhuma árvore. Por outro lado, se esta árvore existir e estiver na região viável, o conjunto de 

soluções não-suportadas encontradas é atualizado com esta nova árvore e a região viável e a 

lcm são redefinidos de acordo com a nova solução encontrada. O algoritmo também pára se 

uma solução for encontrada depois do limite definido pela lcm. 

O algoritmo de Steiner e Radzik (2003) apresenta um desempenho melhor que o de 

Ramos et al. (1998), pois evita visitar soluções não-eficientes dentro da área de soluções 

viáveis. Assim, consegue ser executado para instâncias maiores, com mais de 80 vértices. 

 

3.2.1.3 Sourd e Spanjaard (2008) 

 

Sourd e Spanjaard (2008) propõem um algoritmo branch-and-bound em que a poda é 

realizada tomando por base um conjunto de pontos ao invés de um único ponto ideal. A idéia 

principal reside no fato de que um nó na árvore de busca poderá ser descartado se for possível 

definir, no espaço de objetivos, uma hipersuperfície de separação entre o conjunto de soluções 

possíveis na subárvore de busca e o conjunto de pontos correspondente às potenciais soluções 

do conjunto de Pareto ótimo. 

O algoritmo considera como limite superior (UB, do inglês, upper bound) as soluções 

não dominadas encontradas até o momento. UB


 é definido como o conjunto de pontos no 

espaço de objetivos que não é fracamente dominado por nenhum ponto em UB. Para o caso 

mono-objetivo, há apenas um valor UB. Assim, UB


 = (-, UB). No caso multiobjetivo, 

para um problema de minimização, UB


 corresponde ao conjunto de pontos no espaço de 

objetivos situado abaixo da curva de UB. Sejam X(N) as soluções que podem ser obtidas a 

partir do nó N da árvore de busca e f(X(N)) suas respectivas imagens no espaço de objetivos, 

os autores mostram que o nó N pode ser descartado se puder ser encontrada uma 

hipersuperfície de separação no espaço de objetivos entre UB


 e f(X(N)). Encontrar essa 

hipersuperfície é o mesmo que, para p objetivos, encontrar uma função contínua h(v1, ..., vp) 

de forma que h(f(x))  0 para todo x  X(N) e h(v) < 0 para todo v  UB


. Assim sendo, ao 

descartar o nó N, garante-se que nenhuma nova solução não dominada poderia ser obtida a 

partir de N.  

Para problemas mono-objetivos, a função de separação é simplesmente 

h(v) = v - LB(N), em que LB(N) é o limite inferior para f(X(N)). De fato: se LB(N)  UB, 

então: 
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  x  X(N), h(f(x)) = f(x) – LB (N)  0 (16) 

  v  UB


, h(v) = v – LB(N) < UB –LB (N)  0 (17) 

 

No contexto multiobjetivo, UB, em geral, não é convexo, de forma que funções 

lineares não são capazes de separar f(X(N)) de UB. Assim, Sourd e Spanjaard definem o que 

consideram uma família geral de boas funções separadoras: 

 

 ))(,(min NLBvh 


 


  (18) 

 

Na equação acima,    são vetores de pesos da forma (1, ..., p)  0, .,.  

representa o produto escalar e ))(NLB é o limite inferior para ))((, NXf . 

Os autores propõem ainda um aprimoramento para reduzir ||, com o intuito de tornar 

o método mais eficiente. Além disso, uma consideração prática assume que os valores dos 

pesos associados às arestas do grafo são inteiros. 

 A seguir, detalhar-se-á o algoritmo branch-and-bound proposto por Sourd e 

Spanjaard (2008) aplicado ao problema da AG-bi. Esse algoritmo é dividido em quatro fases: 

 Pré-processamento do grafo; 

 Inicialização do conjunto UB; 

 Pré-resolução de métodos para acelerar a busca; 

 Algoritmo de busca em si. 

Na etapa de pré-processamento do grafo, busca-se identificar arestas que podem ser 

removidas do grafo de entrada (que podem ser ignoradas pela busca) e arestas mandatórias 

(que devem estar em todas as árvores). Para tanto, os autores adaptaram as conhecidas 

condições de otimalidade de corte e de ciclo para o contexto multiobjetivo. Essas regras 

apresentam condições suficientes para se determinar arestas mandatórias e proibidas. 

Sourd e Spanjaard apresentam a fase de pré-processamento como um processo de 

coloração de arestas, em que as regras de otimalidade são empregadas para colorir arestas de 

azul (mandatórias) e de vermelho (proibidas). O objetivo dessa fase é, pois, encontrar uma 

coloração máxima para o grafo. 

Considere um grafo G com uma coloração c de arestas. Seja Y*(c) a Fronteira de 

Pareto correspondente às árvores que podem ser geradas de acordo com a coloração c. Em um 

abuso de linguagem, aplicam-se os conceitos de dominância de Pareto para arestas valoradas, 
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tomando por base de comparação os seus respectivos vetores de pesos. Nesse contexto, as 

seguintes propriedades podem ser definidas (SOURD; SPANJAARD, 2008): 

 Condição de otimalidade de corte. Considere um corte em G sem arestas azuis e A 

o conjunto de arestas que atravessam o corte. Se existe alguma aresta não colorida 

e  A tal que e e’, para toda aresta não colorida e’  A, então e está em pelo 

menos uma árvore de custo y, para todo y  Y*(c). 

 Condição de otimalidade de ciclo. Seja um ciclo L em G que não contém arestas 

vermelhas. Se existe alguma aresta não colorida e  L de forma que e’ e para 

todas as arestas não coloridas e’  L, então e pode ser removida de G sem 

provocar alterações para Y*(c). 

Para a AGM, a aplicação das condições de otimalidade de corte e de ciclo permite a 

obtenção de um algoritmo guloso que soluciona o problema, do qual se podem derivar os 

algoritmos de Prim e Kruskal, por exemplo (TARJAN, 1983). 

Para o caso multiobjetivo, o emprego das condições descritas não necessariamente 

leva a uma coloração completa do grafo, o que significa que esse método, em geral, não é 

capaz de solucionar completamente o problema. Nesse sentido, Sourd e Spanjaard (2008) 

adotam as condições de otimalidade de corte e de ciclo como um pré-processamento para 

simplificar a busca, haja vista que se tem a garantia de que a fronteira de Pareto permanece 

inalterada. 

A segunda fase do algoritmo de Sourd e Spanjaard consiste na inicialização de UB, a 

qual ocorre em duas etapas. A primeira etapa busca todas as soluções eficientes suportadas 

com base na proposta de Hamacher e Ruhe (1994), isto é, é idêntica à primeira fase dos 

algoritmos de Ramos et al. (1998) e Steiner e Radzik (2003) anteriormente descritos. 

A segunda etapa da inicialização de UB se caracteriza pela aplicação de busca local a 

todos os pontos encontrados em UB na primeira etapa dessa inicialização. A princípio, todos 

os pontos em UB são considerados não visitados. A busca se inicia por um ponto não visitado 

qualquer. São considerados vizinhos pontos que possuem n-2 arestas em comum. As novas 

árvores encontradas que sejam não dominadas são adicionadas a UB. Se as árvores geradas já 

pertenciam a UB, a busca local é reiniciada por outro ponto não visitado. O procedimento é 

aplicado até que todos os pontos em UB tenham sido visitados. 

Sourd e Spanjaard mostram que há um número finito de vetores de escalarização na 

forma (, 1-), em que 0    1, que geram valores diferentes para a soma ponderada dos 

objetivos. Os autores provam que, no máximo, podem ser gerados m(m-1)/2+1 valores 
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diferentes. A fase de pré-resolução de métodos para acelerar a busca consiste no cálculo 

prévio de um conjunto de possíveis vetores de escalarização, capaz de gerar todas as 

seqüências possíveis. O cálculo e o armazenamento desses vetores consomem um tempo que, 

diante do tempo do branch-and-bound, não é significativo. Ainda assim, os autores adotam 

um critério que estima o custo da busca para verificar se vale a pena realizar o cálculo dos 

vetores. 

Após o pré-processamento do grafo, a inicialização do conjunto UB, e o possível 

cálculo dos vetores de escalarização, inicia-se o algoritmo branch-and-bound em si. A 

estratégia de ramificação (branching) considera que, a cada nó, uma aresta e de G é 

selecionada e dois subproblemas são gerados. No primeiro, a aresta e é mandatória, ao passo 

que, no segundo, é proibida. A seleção de e ocorre por meio de uma heurística que busca pela 

aresta ainda não colorida em que min (w1e, w2e) é mínimo. 

 Quando um nó descendente é criado, o cálculo da hipersuperfície de separação pode 

ser acelerado pelo aproveitamento da hipersuperfície de separação do nó pai. Assim, o cálculo 

é inicializado com os pontos extremos “possíveis” do pai. (SOURD; SPANJAARD, 2008). O 

procedimento adotado no branch-and-bound será exemplificado com o auxílio da figura 3.5, 

extraída de Sourd e Spanjaard (2008). 

(a) (b) (c) 

Figura 3.5 – Exemplificação do branch-and-bound (SOURD; SPANJAARD, 2008) 

 

Inicialmente, u1 e u2 são calculados. Eles representam os pontos ótimos quando o 

problema da AG-bi é solucionado para uma ordenação lexicográfica das arestas de acordo 

com o primeiro (c1) e o segundo (c2) objetivos, respectivamente. Os pontos mais escuros 

representam os descendentes possíveis do nó N. 

Pela figura 3.5 (a), sabe-se que as soluções não-dominadas só podem estar acima de u2 

e à direita de u1. Neste caso, o nó N ainda não pode ser descartado, pois seus descendentes 
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encontram-se na área possível. Calcula-se, então, o ponto u3, solução extrema equivalente ao 

problema mono-objetivo f1(x) + (1-) f2(x), em que  é definido de forma que c1 + (1-)c2 = 

 é uma equação para a reta D que passa pelos pontos u1 e u2. As funções f1 e f2 referem-se, 

respectivamente, ao primeiro e ao segundo objetivos. Pela figura 3.5 (b), os pontos de X(N) 

estão acima da reta paralela a D que passa por u3. 

O ponto N pode ser descartado a partir do momento em que se obtém a hipersuperfície 

de separação pela otimização de ’f1(x) + (1-’) f2(x), em que ’ é definido de forma que 

’c1 + (1-’)c2 = ’ é uma equação linear para a reta D’ definida por u1 e u3. Para este caso, 

como mostra a figura 3.5 (c), os pontos de X(N) encontram-se abaixo da hipersuperfície e, 

portanto, fora da região de possíveis soluções não dominadas. 

Quando um ponto p  N satisfaz h (p) > 0, o nó N não é descartado, porém, antes de 

prosseguir com a ramificação, o algoritmo checa se um novo ponto extremo calculado da 

hipersuperfície de separação não pode ser adicionado a UB. Os autores propõem ainda um 

procedimento de shaving para reduzir ao máximo o número de arestas não coloridas no nó 

raiz. 

O branch-and-bound foi testado para instâncias contendo grafos randômicos com 

densidade d, n nós e aproximadamente dn(n-1)/2 arestas. Dessa forma, foram gerados grafos 

grid e cliques. Outra classe de instâncias, ditas difíceis, foi gerada com o método proposto por 

Knowles e Corne (2002). Os resultados mostraram superioridade do algoritmo proposto por 

Sourd e Spanjaard (2008) em relação ao apresentado por Steiner e Radzik (2003). O branch-

and-bound de Sourd e Spanjaard (2008) foi capaz de resolver instâncias de até 400 nós em um 

tempo computacional aceitável, ao passo que o branch-and-bound com k-best de Steiner e 

Radzik (2003) conseguiu resolver instâncias com até 121 nós. 

 

3.2.2 Abordagens heurísticas 

 

3.2.2.1 Zhou e Gen (1999) 

 

No algoritmo genético de Zhou e Gen (1999) uma solução candidata (cromossomo) é 

representada por meio de um número de Prüfer. Prüfer (1918, apud ZHOU; GEN, 1999) 

provou que uma árvore pode ser representada de forma unívoca por uma permutação de n-2 

números, em que n é o número de nós do grafo. Para construir uma solução, Zhou e Gen 

adotaram o seguinte procedimento de codificação, apresentado no Algoritmo Codificar. Neste 
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procedimento, os dígitos do número de Prüfer são adicionados à direita, de forma que a 

permutação deve ser lida da esquerda para a direita. 

 

Algoritmo Codificar - Zhou e Gen (1999) 

1 Seja j o vértice folha de menor rótulo de uma árvore rotulada T. 

2 Defina o primeiro dígito na permutação como sendo k, se o vértice 

k é incidente ao vértice j. 

3 Remova o vértice j e a aresta que conecta j a k, formando uma 

árvore com n -1 vértices. 

4 Repita os passos acima até que reste apenas uma aresta e o número 

de Prüfer tenha sido obtido como uma permutação de n – 2 dígitos 

em ordem. 

 

O procedimento reverso, de obtenção de uma árvore a partir de um número de Prüfer, 

foi implementado no algoritmo de Zhou e Gen da seguinte forma: 

 

Algoritmo Decodificar - Zhou e Gen (1999) 

1 Seja P o número de Prüfer original e P’ o conjunto de todos os 

vértices não incluídos em P. 

2 Seja j o vértice de menor rótulo em P’ e k o dígito mais à 

esquerda em P. Adicione a aresta de j para k na árvore. Remova j 

de P’ e k de P. Se não houver nenhuma outra ocorrência de k em P, 

insira k em P’. Repita este processo até que não haja dígitos em 

P. 

3 Se nenhum dígito restar em P, há exatamente dois vértices, r e s, 

em P’. Adicione a aresta de r para s na árvore, formando uma 

árvore com n – 1 arestas. 

 

O pseudo-código geral do algoritmo genético proposto por Zhou e Gen está descrito 

no procedimento Algoritmo Genético – Zhou e Gen (1999) apresentado a seguir. Neste 

algoritmo, a variável t controla a geração atual. Os indivíduos da população são 

continuamente submetidos a procedimentos de recombinação e seleção, até que um critério de 

parada tenha sido satisfeito. No caso, o cruzamento dos indivíduos é feito por meio de 

cruzamento uniforme. Esta técnica gera uma máscara binária aleatória com o mesmo tamanho 

de um cromossomo. 
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Considerando o cruzamento entre dois indivíduos (pai e mãe) dois descendentes são 

gerados pelo operador de cruzamento. O primeiro deles corresponde a um cromossomo 

composto pelos dígitos de Prüfer do pai cujo valor correspondente na máscara seja um e pelos 

dígitos de Prüfer da mãe cujo valor correspondente na máscara seja zero. O segundo indivíduo 

é gerado com os dígitos de Prüfer do pai cujo valor correspondente na máscara seja zero e 

com os dígitos de Prüfer da mãe cujo valor correspondente na máscara seja um. 

 

Algoritmo Genético - Zhou e Gen (1999) 

1 t  0 

2 Inicialize a população de pais P (0). 

3 Determine o conjunto de soluções não-dominadas E (0). 

4 enquanto (critério de parada não satisfeito) faça 

5   Recombine P(t) para produzir a população de descendentes C(t). 

6   Atualize E(t). 

7   se (estratégia I é preferida) então 

8    Avalie P(t) e C(t) pela estratégia I. 

9    Selecione P(t+1) de P(t) e C(t) pela estratégia I. 

10   senão 

11    Avalie P(t) e C(t) pela estratégia II. 

12    Selecione P(t+1) de P(t) e C(t) pela estratégia II. 

13   t  t + 1. 

14 fim_enquanto_linha_4. 

 

O operador de mutação é implementado de forma bem simples. Este operador produz 

uma mudança randômica em vários cromossomos. Uma perturbação aleatória é realizada em 

uma posição do cromossomo, substituindo o respectivo dígito de Prüfer por outro dígito 

aleatório. 

Zhou e Gen implementam duas estratégias de seleção. Na primeira delas, uma função 

adaptativa de avaliação é definida por meio de métodos de ponderação entre objetivos. A cada 

geração, esta função de avaliação é reformulada de forma a aumentar a pressão de 

evolucionária. Para evitar a convergência prematura, os autores adotam um procedimento de 

seleção em (+) (BÄCK, 1994, apud ZHOU; GEN, 1999). Segundo esta estratégia, são 

selecionados os  melhores indivíduos dentre  pais e  descendentes. Caso necessário, novos 

indivíduos são gerados randomicamente para compor o conjunto de indivíduos selecionados. 
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 A estratégia de seleção I tem alta pressão evolucionária em direção ao ponto “ideal”. 

Este ponto hipotético do espaço de objetivos é composto pelos melhores valores da fronteira 

de Pareto para cada um dos objetivos em particular. Com isso, o conjunto de soluções não-

dominadas obtido pelo algoritmo quando utilizando esta estratégia tende a se concentrar na 

região do ponto ideal. No entanto, o objetivo, em geral, é obter um conjunto de soluções bem 

distribuídas ao longo da fronteira de Pareto. Por isso, a estratégia I nem sempre é desejável. 

 Nesse contexto, uma segunda estratégia de seleção é proposta. Nesta segunda 

estratégia, a população é dividida em nichos de soluções não-dominadas. Primeiramente, 

separam-se as soluções não-dominadas. Atribui-se um alto valor de adequação a estas 

soluções. A seguir, retiram-se os indivíduos não-dominados da população remanescente, 

atribuindo um valor menor de adequação (calculado segundo equação descrita em Zhou e 

Gen, 1999). Isso ocorre sucessivas vezes, até que toda a população esteja dividida em nichos. 

Depois dessa divisão, a seleção é realizada por meio da técnica roleta, com probabilidades de 

escolha diretamente proporcionais aos valores de adequação definidos. 

 

3.2.2.2 Knowles e Corne (2001) 

 

AESSEA (Archived Elitist Steady-State Evolutionary Algorithm) é um algoritmo 

genético proposto por Knowles e Corne (2001) para a árvore geradora multiobjetivo restrita 

em grau. A restrição em grau implica que um nó da árvore geradora deve possuir, no máximo, 

g nós adjacentes a ele, em que g é o grau. Este algoritmo foi implementado com base em no 

PAES (Pareto Archived Evolutionary Strategy), descrito em Knowles e Corne (2000a). 

O AESSEA inicializa a sua população com o método RPM (Randomized Primal 

Method). A codificação direta proposta por Raidl (2000) é, então, aplicada, com adaptações 

dos operadores de cruzamento e mutação. As soluções não-dominadas são armazenadas em 

um arquivo, que representa uma estrutura de grid multidimensional e é gerenciado de acordo 

com o proposto em Knowles e Corne (2000a). A seguir, descrever-se-ão brevemente os 

procedimentos utilizados no AESSEA. 

 

3.2.2.2.1 RPM (Randomized Primal Method) 

 

 O algoritmo RPM é uma versão do algoritmo de Prim (1957) para a AGM com um 

objetivo adaptado para múltiplos objetivos e introduzindo certa aleatoriedade. O algoritmo de 

Prim, a princípio, seleciona um vértice inicial v de forma aleatória, o qual é inserido no 
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conjunto C (vértices conexos, inseridos na árvore). Todos os outros vértices ficam no 

conjunto U. A cada iteração do algoritmo, a aresta de menor peso que conecta um vértice c de 

C a um vértice u de U é inserida na árvore e u é adicionado a C. Isso ocorre até U seja um 

conjunto vazio. 

 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 224 224 361 671 300 539 800 943 

2  - 200 200 447 283 400 728 762 

3   - 400 566 447 600 992 949 

4    - 400 200 200 539 583 

5     - 600 447 781 510 

6      - 283 500 707 

7       - 361 424 

8        - 500 

9         - 

Figura 3.6: Matriz de adjacência do RPM para um grafo exemplo (SOUZA, 2006). 

 

Tabela 3.1: Construção inicial da tabela Tb para o grafo da figura 3.6 (SOUZA, 2006). 

 Vértices 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 (224) 3 (200) 2 (200) 2 (200) 4 (400) 4 (200) 4 (200) 7 (361) 7 (424) 

2 2 (224) 4 (200) 1 (224) 7 (200) 7 (447) 7 (283) 6 (283) 9 (500) 8 (500) 

3 6 (300) 1 (224) 4 (400) 6 (200) 2 (447) 2 (283) 8 (361) 6 (500) 5 (510) 

4 4 (361) 6 (283) 6 (447) 1 (361) 9 (510) 1 (300) 2 (400) 4 (539) 4 (583) 

5 7 (539) 7 (400) 5 (566) 3 (400) 3 (566) 3 (447) 9 (424) 2 (728) 6 (707) 

6 5 (671) 5 (447) 7 (600) 5 (400) 6 (600) 8 (500) 5 (447) 5 (781) 2 (762) 

7 8 (800) 8 (728) 9 (949) 8 (539) 1 (671) 5 (600) 1 (539) 1 (800) 1 (943) 

8 9 (943) 9 (762) 8 (992) 9 (583) 8 (781) 9 (707) 3 (600) 3 (992) 3 (949) 

 

Como mencionado anteriormente, as soluções eficientes suportadas podem ser 

encontradas a partir da aplicação de um algoritmo clássico para a AGM mono-objetivo a uma 

versão do grafo cujos pesos das arestas são uma soma ponderada dos elementos do vetor de 

pesos das arestas originais. Assim, o vetor vi de pesos da aresta i é substituído pelo produto 
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interno entre vi e um vetor de escalarização λ. Se este procedimento é utilizado em conjunto 

com o algoritmo de Prim, tem-se o mc-Prim, proposto pelos autores do AESSEA. 

A diferença do algoritmo RPM para o mc-Prim é que, no RPM, após a escalarização, a 

aresta escolhida para ser inserida na árvore não necessariamente é a de menor custo, como 

ocorre no Prim e, pois, no mc-Prim. O RPM utiliza uma tabela de vértices vs. arestas 

incidentes que contém, para cada vértice, uma lista ordenada das suas arestas de incidência. 

Esta tabela é mantida dinamicamente, de forma que apenas arestas válidas ainda não inseridas 

na árvore sejam consideradas. A figura 3.6 e a tabela 3.1 mostram um exemplo, extraído de 

Souza (2006), da chamada tabela Tb do RPM para um grafo exemplo e sua respectiva matriz 

de adjacência. 

A tabela 3.1 mostra a configuração da tabela Tb no início do algoritmo RPM. Neste 

contexto, a coluna referente a um determinado vértice v contém o número do vértice u ao qual 

v pode se conectar através da aresta de peso p informado entre parênteses. O algoritmo RPM 

corresponderia ao mc-Prim se, a cada iteração, a aresta de menor peso dentre as que possuem 

prioridade 1 (topo da coluna) fosse a escolhida. No RPM, uma função é utilizada para 

escolher uma aresta qualquer da coluna, de forma que as de menor custo (maior prioridade) 

tenham maior probabilidade de serem escolhidas. Para cada vértice, uma aresta da lista é 

escolhida. Estas arestas formam um conjunto de candidatas, dentre as quais se escolhe a de 

menor peso. A função que determina a prioridade q da aresta a ser selecionada para um 

determinado vértice é: 

  )log(Vx p

eq   
(19) 

 

em que x é um número aleatório distribuído uniformemente no intervalo [0,1) e p é um 

parâmetro que controla quão forte é o viés, ou seja, o quão grande é a probabilidade de a 

aresta de menor peso ser escolhida. Uma vez que o algoritmo de Knowles e Corne também 

considera a restrição de grau, as prioridades a serem consideradas são armazenadas em um 

cromossomo, como na figura 3.7 a seguir: 

 

grau atual 

do vértice i: di 

vértice i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 1 4 2 3 2 1 5 1 

2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 

Figura 3.7: Exemplo de cromossomo usando RPM. 
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Assim, de forma concisa, o algoritmo RPM executa os seguintes passos: 

 Aplica-se um vetor de escalarização ao grafo. 

 Escolhe-se aleatoriamente um vértice a ser inserido na árvore (conjunto C). 

 Até que a árvore esteja completa, escolhe-se uma aresta a ser adicionada à arvore, 

de acordo com os seguintes passos: 

o Para cada vértice de C, de acordo com a função anteriormente estabelecida, 

monta-se o cromossomo do RPM. 

o De acordo com o grau atual do vértice no grafo, a partir do cromossomo, 

obtém-se qid, a prioridade da aresta que deve ser escolhida para o vértice i, 

de C, com grau d. 

o As arestas escolhidas para cada vértice são reunidas no conjunto L de 

arestas candidatas a entrarem na árvore. 

o A aresta l de menor peso em L é adicionada à árvore e o vértice adjacente a 

l que não está em C é inserido neste conjunto. Tb é atualizado. 

 

3.2.2.2.2 Codificação direta 

 

Raidl (2000) utiliza uma codificação direta para a árvore geradora. Esta codificação 

consiste na representação explícita de uma árvore geradora pela lista de arestas que a 

compõem. No referido trabalho, definem-se estruturas de dados e algoritmos que efetuam a 

construção e a manipulação de árvores geradoras em uma baixa complexidade assintótica em 

comparação com outras representações. Raidl define um operador de mutação e um de 

cruzamento, os quais foram utilizados por Knowles e Corne para o AESSEA, com 

adaptações. 

O operador de mutação consiste na substituição de uma aresta da árvore por outra que 

está fora da árvore, sempre respeitando as restrições do problema. Esta operação ocorre de 

acordo com o seguinte procedimento. Primeiramente, escolhe-se uma aresta que não está na 

árvore para ser inserida na mesma. Esta escolha é feita considerando-se um viés para arestas 

de menor custo. A adição desta aresta induz a formação de um ciclo. Uma aresta que está no 

ciclo, com exceção da que acabou de ser inserida, é escolhida para sair da árvore. Este 

procedimento pode ser observado na figura 3.8, extraída de Raidl (2000): 

 



50 

 

 

Figura 3.8: Exemplo de mutação inserindo aresta (2, 4) e removendo aresta (3, 9) (RAIDL, 2000). 

 

O operador de mutação de Raidl, utilizado para a versão mono-objetivo do problema 

da árvore geradora mínima restrita em grau, foi adaptado para lidar com múltiplos objetivos. 

Um dos problemas é que o operador definido por Raidl ordena as arestas do grafo pelo peso 

(uma vez, no início do algoritmo) e utiliza esta lista ordenada para guiar a seleção de arestas a 

serem inseridas visando o menor custo. No problema multiobjetivo, não é possível estabelecer 

um ordenamento entre as arestas, a menos que se aplique um vetor de escalarização, como já 

discutido neste trabalho. 

Entretanto, se a cada vez que a mutação for realizada um novo ordenamento tiver que 

ser feito em virtude da utilização de um vetor de escalarização diferente, a eficiência 

computacional deste operador será fortemente comprometida. Por isso, Knowles e Corne 

(2001) armazenam algumas listas de arestas pré-ordenadas de acordo com um pequeno 

conjunto de vetores de escalarização uniformemente distribuídos. Assim, quando uma aresta 

tiver que ser escolhida, utiliza-se como referência no tocante à ordenação entre as arestas a 

lista cujo vetor de escalarização for mais próximo do vetor de escalarização atualmente em 

uso. 

A ilustração 3.9 mostra o procedimento utilizado por Raidl (2000) no operador de 

cruzamento. Tal operador é implementado com base no princípio de se manter o maior 

número possível de arestas por herança. Assim, em um primeiro momento, uma “árvore filha” 

apresenta as arestas que estão na interseção entre o conjunto de arestas do “pai” e da “mãe”. A 

seguir, arestas dos pais que não estavam na interseção são sucessivamente selecionadas e 

inseridas na árvore, se possível. Raidl utiliza seleção por torneio binário com o objetivo de 

guiar a seleção na direção da escolha de arestas de menor custo. No final deste processo, se a 

“árvore filha” ainda não for uma árvore geradora, arestas que conectam os componentes não 
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conexos desta solução são randomicamente escolhidas, até que a “árvore filha” se torne uma 

árvore geradora. 

 

 

 

 

 

Figura. 3.9: Exemplo de cruzamento (RAIDL, 2000). 
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A adaptação deste operador para o caso multicritério foi bem mais fácil que a do 

operador de mutação. Knowles e Corne consideram que a “árvore filha” herda o vetor de 

escalarização de um dos pais. O vetor herdado, então, serve de base para a seleção, via 

torneio, das arestas que serão inseridas nos passos 2 e 3 da figura 3.9. 

 

3.2.2.2.3 AESSEA 

 

 Com base nos métodos e operadores descritos acima, Knowles e Corne desenvolveram 

o algoritmo AESSEA abaixo. 

 

AESSEA – varáveis: 

P → população; N → arquivo de árvores geradoras não-dominadas 

a, b, c e x → vetores-solução 

AESSEA – pseudocódigo: 

N =  

para cada (x  P) 

 inicie(x) 

 avalie(x) 

 arquive(x) 

i = 0 

enquanto (i < num_avaliações) 

 se rand() < pc 

  a = rand_mem(P) 

  b = rand_mem(P) 

  c = cruzamento(a, b) 

 senão 

  a = rand_mem(P) 

  c = a 

 c = mutação(c) 

 avalie(c) 

 se (c   a) 

  arquive(c) 

  P = P  c \ a 

 senão se ((j  N | j   a)  (k  N | k   c)) 

  P = P  c \ a 
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 senão se (¬j  N | j   c) 

  se ((g_pop(c) < g_pop(a))   (j  N | c   j)) 

   arquive(c) 

   P = P  c \ a 

 i = i + 1 

retorne (N) 

 

A função rand() retorna um número dentro do intervalo [0, 1) com probabilidade 

uniforme. rand_mem(P) retorna, com probabilidade uniforme, um membro da população 

atual, P. A função arquive(c) atualiza o arquivo de soluções não dominadas N com c, ou seja, 

c é adicionada a N caso seja uma solução não-dominada em relação às outras soluções 

contidas em N, e, se c domina quaisquer membros de N, os mesmos são removidos. 

O arquivo N tem uma capacidade finita tam_arq e no caso de adicionar c a N causa 

|N| > tam_arq, uma solução na região mais cheia em N é removida. Esta estratégia de 

arquivamento é a mesma apresentada por Knowles e Corne (2000a) para o algoritmo PAES. 

A função g_pop(x) retorna o número de soluções na mesma região no espaço de objetivos da 

solução x. As funções inicie(x), avalie(x), cruzamento(a, b) e mutação(c) são dependentes da 

codificação usada no algoritmo, nesse caso, a codificação direta (com inicialização via RPM). 

 

3.2.2.3 Knowles e Corne (2000b) 

 

O algoritmo memético M-PAES, apresentado por Knowles e Corne (2000b) é baseado 

no PAES (Pareto Archieved Evolution Strategy), um algoritmo genético previamente 

apresentado pelos mesmos autores (Knowles e Corne, 2000a). O M-PAES se baseia na busca 

local multiobjetivo, (1+1)-PAES, apresentada em Knowles e Corne (2000a) e utiliza uma 

população de soluções as quais são submetidas a cruzamento. Este algoritmo foi descrito em 

detalhes em Knowles (2002). O pseudo-código para o M-PAES é apresentado a seguir. 

 No M-PAES, dois arquivos são utilizados. O primeiro deles, G, é o arquivo global de 

soluções não-dominadas e contém todas as soluções não-dominadas encontradas durante a 

execução do algoritmo. O outro arquivo, H, é um arquivo local de soluções não-dominadas, 

utilizado para que cada busca local seja parcialmente independente da busca realizada pelo 

algoritmo como um todo. Nesse sentido, H é mantido e utilizado como um conjunto de 

comparação, ao passo que G é continuamente atualizado, mas não é utilizado na estimativa de 
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qualidade de novas soluções. O procedimento de busca local realizado por este algoritmo será 

discutido mais adiante. 

 

Algoritmo M-PAES 

1 Gere a população inicial P com n soluções randômicas e avalie. 

2 Adicione cada solução não-dominada em P no arquivo global G. 

3 Faça 

4  Para cada solução candidata c  P 

5   Faça o arquivo local H  . 

6   Preencha H com as soluções em G que não dominam c. 

7   Copie a solução c de G para H. 

8  Realize uma busca local utilizando o procedimento 

PAES (c, G, H). 

9   Substitua c em P pelo indivíduo obtido em 8. 

10  fim_para_linha_4. 

11  Esvazie a população intermediária: ni  0, P’  . 

12  faça 

13   faça #tentativas de recombinação r  0. 

14   faça 

15    Escolha aleatoriamente dois pais em P  G e os recombine 

para formar o descendente c. 

16    Compare c com as soluções em G. 

17    Atualize G com c se necessário. 

18    r++ 

19   enquanto (((c é dominado por G)  (c ocupa uma localização 

mais populosa que seus pais no grid))  (r < 

max_tentativas_recombinação)). 

20   se c é dominado por G então 

21    descarte c e use torneio binário para selecionar uma nova 

solução c de G. 

22   Adicione c na população intermediária P’, ni++. 

23  enquanto ni < n. 

24  Atualize a população P  P’. 

25 enquanto o critério de parada não é satisfeito. 

26 retorne o arquivo global G de soluções não-dominadas. 
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Na fase de recombinação, dois pais são selecionados aleatoriamente. O descendente só 

é aceito se for não-dominado com relação a todas as soluções no arquivo global de soluções G 

e se a região do grid que for ocupar for uma região menos populosa que a região do grid 

ocupada por, pelo menos, um de seus pais. Soluções dominadas por outras soluções em G ou 

que pertencem a regiões muito populosas do grid são descartadas e novos pais são 

selecionados para recombinação. Este procedimento se repete até que uma solução seja aceita 

ou que um limite máximo de recombinações seja atingido. As estratégias de recombinação e 

torneio binário empregadas são semelhantes às adotadas no algoritmo PAES (KNOWLES; 

CORNE, 2000a).  

O procedimento de busca utilizado no M-PAES é exibido nos pseudocódigos a seguir.  

 

Algoritmo Busca Local M-PAES 

1 enquanto ((#falhas < #l_falhas)  (#mov < l_opt)) 

2  Realize uma mutação em c para produzir m e avalie m. 

3  se c domina m então 

4   Descarte m. 

5   #falhas++ 

6  senão se m domina c 

7   Substitua c por m. 

8   Adicione m a H. 

9   #falhas  0. 

10  senão 

11   Aplique o procedimento Teste (c, m, H) para determinar qual 

será a nova solução corrente e se m será adicionado ao 

arquivo. 

12  Adicione m ao arquivo global G, se for o caso. 

13  #mov++ 

14 fim_enquanto_linha_1. 

 

O procedimento de busca local utilizado no M-PAES também é semelhante ao 

proposto para o PAES (KNOWLES; CORNE, 2000), diferindo, em especial, quanto ao 

critério de término do algoritmo. O M-PAES termina sua execução quando (i) o número 

máximo de movimentos de busca local (#l_opt) é excedido ou (ii) o número máximo de falhas 

da busca local (#l_falhas) é excedido. Para atingir (ii), a variável #falhas, inicialmente com 

valor zero, é incrementada a cada vez que a solução obtida pela busca local (mutante) for 
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dominada pela solução atual. Se o mutante é aceito, o contador de falhas #falhas é atualizado 

para zero. Se #falhas atinge o limite #l_falhas, a busca termina.  

O algoritmo Teste mencionado na busca local do M-PAES decide sobre a inserção ou 

não de uma solução encontrada pela busca local no arquivo de soluções não-dominadas 

passado por parâmetro (no caso, H). Este procedimento também define qual será a próxima 

solução corrente. Como se pode ver pelo pseudocódigo exibido abaixo, Teste prefere, como 

solução corrente, uma solução que esteja em uma região pouco populosa do grid. Assim, o 

algoritmo tenta encontrar soluções em uma região da fronteira de Pareto com poucas soluções 

não-dominadas já encontradas. 

 

Algoritmo Teste 

1 se o arquivo não está cheio então 

2  Adicione m ao arquivo. 

3  se m está uma região menos populosa do grid que c então 

4   Aceite m como a nova solução corrente. 

5  senão 

6   Mantenha c como a solução corrente. 

7 senão 

8  se m está em uma região do grid menos populosa que x, em que x 

é uma solução qualquer no grid, então 

9    Adicione m ao arquivo e remova do arquivo um membro da 

região mais populosa do grid. 

10   se m está em uma região menos populosa que c então 

11     Aceite m como a nova solução corrente. 

12   senão 

13     Mantenha c como a solução corrente. 

14  senão 

15   se m está em uma região menos populosa que c então 

16     Aceite m como a nova solução corrente. 

17   senão 

18     Mantenha c como a solução corrente. 
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3.2.2.4 Rocha et al. (2006) 

 

O algoritmo memético proposto por Rocha et al. (2006) emprega busca tabu como 

forma de intensificação da busca. Abaixo, apresenta-se o pseudo-código desse algoritmo. 

 

Algoritmo Memético Rocha et al (2006) 

1  P  gerar_população (#tamPop) 

2  para i  1 até #max_gen 

3   para cada p  P 

4    LocalArq  {s|s  GlobalArq e s   p} 

5    p  BuscaTabu (p, LocalArq) 

6   P_aux =  

7   para j  1 até #tamPop 

8    q  0 

9    repita 

10     Escolha randomicamente p1, p2, p3, p4 de P 

11     pai1  torneioBinário (p1, p2, objetivo1) 

12    pai2  torneioBinário (p3, p4, objetivo2)  

13     descendentej  cruzamento (pai1, pai2) 

14     se pertence(descendentej, GlobalArq) ou 

15    (grid (GlobalArq, descendentej , pai1) e 

16     grid (GlobalArq, descendentej , pai2) ) 

17      q  #maxDescendentes + 1 

18      atualizar (GlobalArq, descendentej) 

19     senão 

20      q  q + 1 

21    até q  #maxDescendentes 

22    se q = #maxDescendentes 

23     descendentej  random (GlobalArq) 

24    P_aux  P_aux  {descendentej} 

25   P  P_aux 

26   se |GlobalArq| não mudar em, no máximo, #maxItr iterações 

27    diversificar (P) 

28  retorne GlobalArq 
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No memético de Rocha et al. (2006), os indivíduos são codificados com a 

representação direta proposta por Raidl e Julstrom (2000). A população é inicializada em duas 

fases. Na primeira, utiliza-se o rmcKruskal (ROCHA et al., 2006) com o intuito de tentar 

gerar soluções não suportadas. Na segunda, emprega-se RandomWalk (RAIDL; JULSTROM, 

2000). O rmcKruskal é uma versão do algoritmo de Kruskal (1956) randomizada e adaptada 

para o caso multiobjetivo. O algoritmo memético mantém um arquivo de soluções 

não-dominadas gerenciado de acordo com a estratégia de grid adaptativo proposta por 

Knowles (2002). Esse arquivo não possui limite máximo de armazenamento. 

No início de cada iteração do algoritmo, um procedimento de Busca Tabu é executado 

para cada indivíduo da população. Esse método recebe dois parâmetros, uma solução s e um 

arquivo com as soluções do arquivo global que não dominam s. O algoritmo implementa uma 

estratégia em que duas arestas são removidas de s e os vértices terminais são religados de 

forma semelhante ao que ocorre no 2-opt. Essa estratégia é adotada pela estrutura de 

vizinhança da Busca Tabu para definir a vizinhança. Se o vizinho encontrado domina s, s é 

atualizado com a nova solução corrente. Caso contrário, o algoritmo verifica se alguma das 

duas arestas que foram inseridas tem status “tabu” e se a solução está situada em uma região 

pouco populosa do grid que armazena o arquivo local de soluções não dominadas. Se essas 

condições forem satisfeitas, s também é atualizada com a nova solução. Para acelerar a busca, 

Rocha et al. (2006) propõem que a cada passo um parâmetro com valor fixo controle o 

número máximo de soluções geradas na vizinhança, bem como que as arestas a deixarem a 

árvore sejam escolhidas de forma randômica. A modificação de s implica a inserção das 

arestas removidas na lista tabu por um número pré-determinado de iterações. Se necessário, os 

arquivos de soluções não-dominadas são atualizados. 

Uma população auxiliar, inicialmente vazia, é criada para manter a descendência da 

geração atual. O número de indivíduos que compõem a descendência é igual ao da geração 

atual. O algoritmo realiza um procedimento de seleção que é uma variação do torneio binário 

(GOLDBERG; DEB, 1991 apud ROCHA et al., 2006). Nessa seleção, dois pares de 

indivíduos são randomicamente escolhidos da população atual. O primeiro par compete com 

relação ao primeiro objetivo. O mesmo ocorre com relação ao segundo par. Os vencedores 

serão os pais escolhidos para reprodução. Essa estratégia está implementada na função 

torneioBinário() (ROCHA et al., 2006). 

O operador de cruzamento de arestas proposto em Raidl (2000) foi empregado por 

Rocha et al. (2006) para gerar a descendência. A inserção do indivíduo gerado na população 

auxiliar está sujeita a duas condições. Primeiramente, o cromossomo deve representar uma 
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árvore não-dominada em relação ao arquivo global. A função pertence(x, arq) retorna 

“verdadeiro” caso esta condição seja satisfeita para a solução x com relação ao arquivo global 

arq. A segunda condição impõe que o indivíduo gerado esteja em uma região do grid menos 

populosa que ambos os pais. A função grid(arq, x, y) retorna “verdadeiro” caso x esteja em 

uma região menos populosa que y com relação ao arquivo arq. Essa estratégia foi inicialmente 

proposta por Knowles e Corne (2000a). Caso ambas as condições sejam satisfeitas, o arquivo 

global é atualizado pela função atualizar(). Caso contrário, o descendente gerado é descartado 

e as tentativas prosseguem até um determinado limite. Se nenhum descendente atendeu às 

condições e o limite foi atingido, uma solução randômica do arquivo global é copiada para o 

descendente, o qual é inserido na população auxiliar. A população é completamente 

substituída pela população criada para armazenar a descendência. Rocha et al. (2006) 

implementa ainda uma estratégia de diversificação que substitui 50% da população por 

indivíduos gerados com RandomWalk (RAIDL; JULSTROM, 2000). 

 

3.2.2.5 Chen et al. (2007) 

 

O trabalho de Chen et al. (2007) traz várias contribuições para a literatura sobre árvore 

geradora multiobjetivo. A princípio, os autores apresentam uma justificativa para a falha no 

algoritmo de enumeração de soluções proposto por Zhou e Gen (1999), bem como uma 

sugestão de algoritmo que conseguiria superar os problemas apontados. Além disso, 

mostra-se uma correção para o gerador de instâncias anticorrelated de Knowles (2002). 

O foco do trabalho, porém, se encontra no algoritmo genético descrito. Nesse 

contexto, os cromossomos representam árvores geradoras, as quais são codificadas por meio 

de números de Prüfer. Os procedimentos de codificação/decodificação são realizados com 

base em Zhou e Gen (1999). 

A estratégia de seleção adotada emprega o modelo elitista. Os autores propõem um 

operador de cruzamento deslocado. Esse operador seleciona 2 posições, uma em cada pai 

selecionado. O valor do descendente é o resultado da aplicação de uma operação nas posições 

selecionadas. No caso, os autores adotaram cruzamento uniforme, de maneira que são gerados 

dois filhos. O primeiro é igual ao pai1, exceto pela posição escolhida j, que possui o valor da 

posição i de pai2. Analogamente, o segundo filho é semelhante ao pai2, exceto pela posição 

escolhida i, cujo valor é igual ao do pai1 na posição j. O trabalho em referência adota o 

operador de mutação uniforme. 
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Os autores testaram esse algoritmo para instâncias pequenas, de 10 e 15 nós, 

considerando uma população de 400 indivíduos e um máximo de 20000 gerações. Apesar de 

simples, o algoritmo consegue bons resultados para as instâncias testadas. 

 

3.2.2.6 Arroyo et al. (2008) 

 

 Arroyo et al. (2008) propõem um algoritmo GRASP para a árvore geradora 

multicritério, denominado GRA neste trabalho. A cada iteração, uma solução é construída 

utilizando um procedimento construtivo guloso randomizado. Na tentativa de melhorar a 

solução encontrada, a mesma é submetida a uma busca local. A vizinhança drop-and-add é 

empregada. As árvores geradoras são representadas por números de Prüfer. Arroyo et al. 

aplicaram seu algoritmo a problemas com dois e três objetivos, para grafos completos e não 

completos contendo até 50 nós. O pseudocódigo básico deste algoritmo segue abaixo. 

 

mc-GRASP (N_iter, , u) 

1 lPareto =  

2 defina um conjunto de vetores de escalarização  = {i =(1,..., 

r); i = 1, ..., N_iter} 

3 para i = 1 até N_iter faça 

4  T = Greedy_Randomized_Kruskal (,i) 

5  Atualize_a_Lista_de_Pareto (T, lPareto) 

6  Busca_Local (T, i, u(T), lPareto) 

 

 Neste algoritmo, levam-se em conta r objetivos. No procedimento 

Greedy_Randomized_Kruskal, obtém-se um ordenamento das arestas do grafo de entrada a 

partir da aplicação do vetor de escalarização i gerado. A seguir, uma lista restrita de 

candidatos (LRC) é montada. Esta lista contém as melhores arestas que ainda não estão na 

árvore e seu tamanho é  vezes a cardinalidade do conjunto de arestas candidatas. 

O algoritmo clássico que fundamenta este método construtivo é o de Kruskal (1956). 

Neste algoritmo, a aresta de menor peso ainda não inserida é escolhida para entrar na árvore, 

desde que sua inserção seja possível. Esse processo ocorre iterativamente, até que n-1 arestas 

tenham sido adicionadas. No caso do Greedy_Randomized_Kruskal, ao invés de sempre 

escolher a aresta de menor custo, escolhe-se uma aresta aleatória da LRC acima mencionada. 
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Depois de gerar a árvore T, a lista de Pareto é atualizada. Esta lista armazena todas as 

soluções não-dominadas encontradas. 

Na tentativa de melhorar a solução gerada com a randomização do Kruskal, aplica-se 

uma busca local. Neste procedimento, uma árvore geradora T é representada por um número 

de Prüfer (vetor com n-2 nós) e por uma permutação B de n nós. P e B são construídos usando 

o algoritmo a seguir, em que V é o conjunto de vértices em T. 

Para encontrar um vizinho T* de T, seleciona-se um índice j  {1, ..., n-2}. A aresta 

e = (bj, pj)  T é eliminada. Esta eliminação cria duas sub-árvores, T1 e T2, com raízes em bj e 

pj, respectivamente. A nova árvore, T*, é obtida adicionando-se a aresta e* = (bj, k), k  T2, 

k  pj. 

O algoritmo GRA de Arroyo et al. (2008) é uma abordagem recente que apresenta 

excelentes resultados. Neste trabalho, GRA foi escolhido como um dos algoritmos com os 

quais os resultados obtidos pelo transgenético desenvolvido são comparados. 

 

Algoritmo Codificar (T) – Arroyo et al. (2008) 

1 P = , B = . 

2 Rotule todas as arestas da árvore T como temporárias. 

3 Construa um conjunto D1  V formado pelos nós com grau 1, 

considerando o conjunto de arestas temporárias de T. 

4 Escolha o nó k de menor índice em D1. 

5 Considere a aresta (k, j)  T. B = B + k e P = P + j. 

6 Rotule a aresta (k, j)  T como permanente. Se houver apenas uma 

aresta (u, v) com o rótulo de temporária, adicione u e v a B, 

retorne P e B e pare. Senão, vá para o passo 3. 

 

3.2.2.7 Davis-Moradkhan et al. (2009) 

 

Davis-Moradkhan et al. (2009) propõem uma extensão do algoritmo KEA (do inglês, 

Knowledge-based Evolutionary Algorithm), anteriormente apresentado por Davis-Moradkhan 

e Browne (2008), que melhora a qualidade da informação do ponto intermediário, eliminando 

deficiências no que diz respeito ao custo computacional. 

O algoritmo KEA-W, tal como é denominado pelos autores, compreende quatro fases. 

Na primeira fase, o algoritmo de Kruskal é empregado para obter as soluções extremas com 
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relação a cada um dos objetivos isoladamente. As soluções são codificadas pela representação 

por conjunto de arestas proposta por Raidl (2000). 

Em uma segunda fase, os pontos intermediários são calculados por um método 

geométrico, com base nos pontos extremos obtidos. Para o caso bi-objetivo, emprega-se o 

método descrito em Ramos et al. (1998). Os autores propõem uma generalização desse 

método para aplicação em mais de 2 objetivos. 

Uma população de elite inicial é calculada na terceira fase. Nesta fase, as soluções 

extremas e os pontos intermediários encontrados são submetidos a transformações 

elementares, tal como descrito em Christofides (1975). Os primeiros vizinhos obtidos 

constituirão a população de elite. 

A quarta fase é responsável pela execução do algoritmo evolucionário. O algoritmo é 

executado g vezes. A cada iteração, um indivíduo é selecionado para ser o pai de todos os 

descendentes da geração. A descendência é obtida por meio da aplicação de um operador de 

mutação baseado em conhecimento. 

Os experimentos computacionais apresentados por Davis-Moradkhan et al. (2009) 

mostram que o algoritmo é bastante eficiente com relação ao KEA e EPDA no que diz 

respeito ao hiper-volume, ao -binário aditivo e ao gráfico da superfície de alcance. 
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4 Algoritmos Transgenéticos 

 

A abordagem metaheurística é uma ferramenta da Otimização Combinatória que tem 

se mostrado muito eficiente na solução de problemas. Dentro deste contexto, destaca-se a 

Computação Evolucionária, bioinspirada nas teorias evolutivas. Além disso, as técnicas 

metaheurísticas associadas à Computação Evolucionária se caracterizam pelas seguintes 

condições: (a) baseada em população, (b) possui arquitetura de processamento paralelizável e 

(c) apresenta mecanismo de busca estocástica com viés (GOLDBARG; GOLDBARG, 2007). 

Os algoritmos transgenéticos são enquadrados na classe dos Algoritmos 

Evolucionários. Sua inspiração advém da concepção da endossimbiose e da transferência 

horizontal de genes como duas grandes forças evolutivas. 

A seguir, discorrer-se-á brevemente sobre algumas teorias evolutivas mais conhecidas, 

que já serviram de inspiração para o desenvolvimento de técnicas metaheurísticas. A Teoria 

Serial da Endossimbiose e a transferência horizontal de genes ganham destaque nas seções 4.2 

e 4.3, respectivamente. Enfim, a Transgenética Computacional é apresentada na seção 4.4. 

 

4.1 Teorias Evolutivas 

 

A evolução das espécies é alvo de estudos e discussões contínuas. Duas teorias 

principais de destacam, a de Jean Baptiste Lamarck e a de Charles Darwin. Lamarck defendia 

a teoria da herança dos caracteres adquiridos, enquanto Darwin acreditava na seleção natural, 

na evolução através da luta pela sobrevivência. A teoria de Darwin, especialmente após a sua 

reformulação, o Neodarwinismo, é a mais aceita. Entretanto, ambas as teorias são 

questionáveis, pois há alguns processos da natureza os quais não podem ser explicados por 

elas. 

 

4.1.1 Teoria de Lamarck 

 

A teoria de Lamarck, apresentada nos livros “Filosofia Zoológica” e “História Natural 

dos Invertebrados”, é baseada em duas leis fundamentais: a lei do uso ou desuso e a lei da 

transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso ou desuso defende que o uso/desuso de 

determinadas partes do organismo é responsável pelo desenvolvimento/atrofia destas partes. 
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Por sua vez, a Lei da transmissão dos caracteres adquiridos enfatiza que as alterações 

provocadas pelo uso/desuso são transmitidas aos descendentes (LOPES, 2002). 

De acordo com Humphreys (1996), dois fatores cruciais motivaram Lamarck a definir 

sua teoria com base nessas duas leis. O primeiro deles era a crença de que a evolução era 

conduzida por uma tendência de herança que aumentasse os seres em tamanho e 

complexidade ao longo do tempo geológico. Ele também acreditava que, de outra forma, a 

evolução mais suave de formas mais avançadas de vida estaria sujeita aos caprichos da 

mudança ambiental. As mudanças ambientais criariam novas necessidades e demandariam 

novos comportamentos, o que teria um impacto no uso ou desuso de estruturas e levaria ao 

desenvolvimento ou atrofia das mesmas. Nesse sentido, Lamarck acreditava que os fatores 

essenciais para a adaptação dos indivíduos eram o ambiente e o modo de vida. 

A teoria evolutiva Lamarckiana foi rapidamente refutada. Inicialmente, porque a idéia 

de evolução ainda não era bem aceita à época. Em seguida, experimentos refutaram a herança 

dos caracteres adquiridos. O biólogo alemão Weissman, no período de 1868 a 1876, por 

exemplo, cortou a cauda de ratos durante várias gerações, e os seus filhotes continuavam a 

nascer com cauda. Assim, Weissman provou que a característica “ausência de cauda” 

adquirida pelos ratos não foi transmitida a outras gerações. Ora, uma pessoa que pratica 

atividade física terá musculatura mais desenvolvida, mas essa condição não é transmitida aos 

seus descendentes (LOPES, 2002). 

Embora principalmente lembrado por sua crença errônea na herança de caracteres 

adquiridos, Lamarck deve ser reconhecido como responsável pela primeira teoria científica da 

evolução geral, na qual se considera que todas as espécies vivas e fósseis surgiram por 

descendência com modificações a partir de organismos simples originais. Outra importante 

contribuição de Lamarck foi o desenvolvimento do conceito de adaptação ao meio. Para 

propor sua teoria evolutiva, Lamarck baseou-se na sua ampla experiência nas ciências 

naturais, e ao fazê-lo criou uma ciência nova, que ele chamou de “Biologia” (HUMPHREYS, 

1996). 

 

4.1.2 Teoria da Seleção Natural 

 

Conforme Lopes (2002), a teoria Darwiniana, proposta na obra “On the Origin of 

Species by Means of Natural Selection”, em 1859, é baseada nos seguintes princípios: 

 A população tende a crescer de forma exponencial, tendo em vista que todos os 

indivíduos têm potencial reprodutivo. 
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 O número de indivíduos de uma espécie se mantém mais ou menos constante ao 

longo das gerações. 

 O aumento da disponibilidade de recursos naturais não acompanha o crescimento 

populacional. 

 Os indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos. Portanto, apresentam 

variação nos seus caracteres. 

 Parte dessa variação pode ser transmitida aos descendentes. 

 Parte dessa variação ocorre em caracteres que afetam as chances de sobrevivência 

e reprodução dos organismos. 

Em outras palavras, se a quantidade de recursos disponíveis não é suficiente para a 

quantidade de indivíduos da população, há uma competição natural por estes recursos. Há 

organismos que apresentam variações genéticas mais favoráveis às condições do ambiente 

onde vivem. Estes indivíduos, portanto, têm mais chance de sobreviver à seleção natural e 

também de deixar descendentes. A eterna competição entre os indivíduos em um cenário de 

luta pela sobrevivência seria, então, o motor da evolução, permitindo que apenas os mais 

aptos sobrevivam. Assim, a seleção natural atua mantendo ou melhorando o grau de 

adaptação dos indivíduos ao meio ao longo das gerações (LOPES, 2002). 

As novas informações advindas de estudos em evolução e genética agregaram 

informações às idéias lançadas na obra de Darwin. Esse fato conduziu ao surgimento de uma 

nova formulação para os estudos evolutivos – a Teoria Sintética da Evolução, ou 

Neodarwinismo (CLICKCIÊNCIA-UFSCAR, 2009). 

Apesar de ser considerada fundamentalmente uma atualização da teoria evolucionista, 

a teoria sintética trouxe algumas modificações conceituais para os estudos sobre evolução. As 

principais diferenças entre as teorias mencionadas podem ser resumidas como a seguir. 

A teoria sintética admite a mudança genética aleatória como um mecanismo da 

evolução importante, juntamente com o mecanismo da seleção natural; assume que os 

caracteres são herdados através dos genes e que as variações da população devem-se à 

presença de múltiplas variações de um gene; e, finalmente, supõe que a especiação 

(surgimento de novas espécies) se deve, normalmente, a pequenas mudanças aleatórias na 

informação genética (CLICKCIÊNCIA-UFSCAR, 2009). 

A teoria clássica, em sua forma original, reconhecia, mas ainda de forma embrionária, 

que fatores aleatórios estavam associados aos processos de mutação. Além disso, apenas após 

os estudos de Mendel sobre genética foi possível explicar os mecanismos de herança, por 

exemplo, da cor dos olhos e do cabelo. E quanto à especiação, Darwin considerava o fator de 
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separação geográfica como preponderante nesse processo. Nesse sentido, diferentes ambientes 

possuiriam diferentes fatores mutagênicos e aleatórios que mudam o DNA de uma forma 

específica numa e noutra população. Além disso, as mudanças seriam filtradas pelo 

mecanismo de seleção natural, que define os indivíduos mais ou menos adaptados ao meio 

(CLICKCIÊNCIA-UFSCAR, 2009). 

Diante das diferenças expostas, percebe-se que o Neodarwinismo é fruto do 

enriquecimento da Teoria Darwiniana com base nas informações que ainda não eram 

conhecidas pelos pesquisadores e cientistas à época de Darwin. 

À luz da Teoria Sintética da Evolução (Neodarwinismo), as principais forças 

evolutivas são: mutação e recombinação (que tendem a aumentar a variabilidade genética), 

migração, deriva (ou oscilação) genética e seleção natural (que atuam sobre a variabilidade 

genética já estabelecida).  

A mutação é considerada uma fonte primária de variabilidade genética, uma vez que 

consiste na alteração de um gene e, pois, pode dar origem a novas informações genéticas. 

Esse processo ocorre por acaso. A seleção natural se encarrega de manter ou não o resultado 

da mutação com base na adaptação. O processo de recombinação genética, por sua vez, é 

resultado da reprodução sexuada e promove a reorganização de informações genéticas já 

existentes nos cromossomos. A interação entre os genes é fator essencial para a evolução, 

uma vez que a atuação de um gene depende dos genes que interagem com ele e com o meio 

(LOPES, 2002). 

O fenômeno da migração consiste na entrada e saída de indivíduos em uma população, 

o que pode introduzir novos genes em uma população. Outra conseqüência da migração é a 

diminuição das diferenças genéticas entre as populações. A deriva genética ou oscilação 

genética ocorre quando há uma mudança na freqüência dos genes que se deve ao acaso e não 

à seleção natural. Catástrofes naturais como grandes incêndios ou enchentes podem modificar 

o meio e atingir determinada população de forma que esse processo de modificação genética 

tenha uma probabilidade de ocorrência maior (LOPES, 2002). 

Por fim, a seleção natural é o principal fator evolutivo que atua sobre a variabilidade 

genética da população. Pode-se dizer que a evolução é conseqüência da atuação da seleção 

natural. Esse fenômeno consiste na seleção de indivíduos que possuem características 

genéticas mais favoráveis (adaptadas) a determinada condição ecológica, eliminando aqueles 

desvantajosos para as mesmas condições. Nesse contexto, o conceito de adaptação está 

intimamente relacionado à capacidade de sobrevivência no meio. Quanto mais intensa a 

seleção natural, menor a variabilidade genética da população, pois apenas um grupo restrito 
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de diferentes perfis genéticos é selecionado. A seleção natural tem atuação constante sobre 

todas as populações, ainda que com caráter estabilizador das informações genéticas. (LOPES, 

2002). 

A teoria Neodarwiniana sobre a evolução das espécies tem sido aceita no meio 

acadêmico. Entretanto, as discussões acerca deste assunto nunca foram mitigadas e há autores 

que contestam veementemente a referida teoria. Behe (1996) chega a dizer que “[...] há razões 

convincentes, com base na estrutura dos próprios sistemas [biológicos] para pensar que uma 

explicação darwiniana dos mecanismos da vida será sempre enganosa”. 

Uma das grandes críticas feitas à Teoria de Darwin diz respeito ao gradualismo. De 

acordo com Lopes (2002), a teoria da evolução de Darwin pressupõe e defende que a 

especiação é um evento lento e gradual que ocorre pelo acúmulo de pequenas mudanças ao 

longo do tempo. Isto é, a evolução darwiniana exige que as variações individuais e funcionais 

sejam sempre de pequena amplitude, o que pode ser sintetizado pela famosa frase “a natureza 

não dá saltos”. Outra questão se refere ao fato de a evolução sempre ocorrer positivamente, na 

direção de uma situação melhor, pelo acúmulo de adaptações úteis. Essa suposição fica 

evidente por meio do próprio mecanismo de seleção natural, que determina que apenas os 

mais aptos e com modificações que promovam melhor adaptação irão sobreviver. 

Todavia, o conhecimento atual sobre as estruturas moleculares permitiu a Behe (1996) 

contestar a teoria Darwiniana. Behe defende que o real trabalho da vida não ocorre no nível 

do animal ou órgão como um todo, e que as partes mais importantes da vida são muito 

pequenas para serem vistas. A vida é vivida nos detalhes, e é nas moléculas que a vida é 

controlada em detalhes. 

Fundamentando-se em conhecimentos de bioquímica das estruturas moleculares, Behe 

(1996) mostra que a vida é baseada em máquinas, máquinas de moléculas, as quais realizam 

as mais diversas tarefas, tais como “ligar” e “desligar” células, matando-as ou fazendo-as 

crescer; e capturar e armazenar energia dos fótons. Em suma, Behe explica que cada processo 

celular é controlado por máquinas moleculares altamente sofisticadas. Tudo isso se constitui 

em um “maquinário da vida altamente complexo”. A questão apontada é: pode a teoria de 

Darwin explicar tudo sobre a evolução da vida, inclusive os aspectos moleculares conhecidos 

atualmente? 

Segundo Behe, toda essa estrutura molecular de alta complexidade constitui os 

chamados Sistemas de Complexidade Irredutível (SCI). Os SCIs são sistemas compostos de 

mecanismos bem sincronizados e interativos os quais contribuem para uma funcionalidade 

básica, de forma que a remoção de qualquer uma das partes de um SCI faz com que o sistema 
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efetivamente deixe de funcionar. Os SCIs estão em presentes na estrutura de várias células, 

sendo abundantes na natureza. Exemplos de SCI incluem a estrutura da visão humana bem 

como um simples flagelo em uma bactéria, que a permite se locomover. 

Conforme Behe (1996), o problema da teoria de Darwin com os SCIs é que a 

formação de um SCI representa um alto investimento biológico, que demora gerações para se 

concretizar. Ao longo das gerações intermediárias em que o SIC ainda não está completo, o 

sistema não funciona, o que significa um acúmulo de adaptações inúteis (impossível de ser 

aceito pelo modelo evolucionista de Darwin). Com a formação do sistema e o correto 

funcionamento do SIC, um grande salto positivo ocorre na adaptação, fato que o gradualismo 

da Teoria de Darwin não é suficiente para explicar. Assim, a formação de um SIC, 

supostamente, ocorre de forma alheia ao processo de seleção natural. Behe afirma ainda que 

os estudos para tentar explicar esses fenômenos por meio da Teoria de Darwin parecem não 

dar resultados, haja vista não haver publicações científicas relatando avanços nesse sentido. 

Tendo em vista o reducionismo da Teoria (Neo)Darwiniana a um contexto 

macroevolutivo, os estudiosos da evolução passaram a admitir que outros fatores guiam a 

evolução, e não apenas a mutação e a herança de genes em um processo de seleção natural. 

 

4.2 Teoria Serial da Endossimbiose 

 

O modelo de evolução proposto por Darwin foi baseado na observação de seres vivos 

e animais durante suas viagens, em especial uma viagem de volta ao mundo que durou 5 anos 

(LOPES, 2002). À época, não se tinha o conhecimento de hoje acerca dos seres 

microscópicos, tais como bactérias, fungos, parasitas, etc, nem a bioquímica da vida era tão 

evoluída. Entretanto, os microorganismos são os principais constituintes da biomassa da 

Terra. Estes seres também são os que habitam o planeta Terra há mais tempo e, pois, 

conseguiram sobreviver às mais severas condições. Nesse sentido, é fundamental que as 

teorias sobre evolução consigam fornecer explicações para a evolução considerando um 

contexto microscópico. 

Como já descrito na seção anterior, a teoria evolutiva de Darwin, todavia, tem 

dificuldades para explicar a evolução da maioria destes seres, haja vista a pouca influência 

dos mecanismos de reprodução e mutação no contexto dos seres microscópicos e da vida 

molecular. 

Fritjof Capra defende que: 
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Na história da vida na Terra, a co-evolução entre o macrocosmo e o microcosmo é 

de particular importância. Abordagens convencionais da origem da vida, em geral, 

descrevem o surgimento de formas mais avançadas de vida na microevolução, 

negligenciando aspectos macroevolutivos. Entretanto, esses são dois aspectos 

complementares de um mesmo processo evolucionário. De uma perspectiva 

microscópica, a vida cria as condições macroscópicas para a futura evolução. De 

uma perspectiva macroscópica, a biosfera se encarrega de criar sua própria vida 

microscópica. O desdobramento da complexidade não decorre da adaptação dos 

organismos a um dado meio, mas sim da co-evolução de organismo e ambiente em 

todos os níveis do sistema (CAPRA, 1983). 

 

Nessa perspectiva, emerge a Teoria Serial da Endossimbiose, defendida por Lynn 

Margulis (1991, 2002) que explica fenômenos em um contexto de aplicação mais amplo que a 

perspectiva darwiniana de evolução. 

A simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos vivos 

de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os organismos agem ativamente em conjunto 

para proveito mútuo, o que pode acarretar em especializações funcionais de cada espécie 

envolvida. Os organismos atuam juntos em prol da sobrevivência de ambos. Nesse sentido, o 

paradigma da cooperação é preponderante sobre o panorama da competição e da 

sobrevivência do mais forte. 

A endossimbiose, por sua vez, diz respeito às relações biológicas nas quais um 

organismo vive no interior de sua célula hospedeira em uma relação de simbiose. A natureza é 

abundante em exemplos de endossimbiose, como, por exemplo, as bactérias que habitam o 

sistema digestivo dos seres humanos. 

Margulis (1991) mostra que uma relação endosimbiótica que traz grandes benefícios 

para ambos os organismos pode ser de tal relevância para a sobrevivência de ambos que pode 

culminar na completa integração entre ambos. Neste momento, não é mais possível distinguir 

entre os dois seres. Surge um novo organismo da fusão dos anteriormente mencionados e as 

características “herdadas” de ambos os organismos são transmitidas aos descendentes. Por 

este aspecto, Margulis (2002) ressalta que a evolução endossimbiótica possui um componente 

“lamarckista” ao viabilizar a herança de conjuntos genômicos adquiridos. 

A autora afirma ainda que “a evolução do genoma no longo prazo é muito mais 

influenciada por interações extra-intracelulares do que pela mutação ou seleção natural”. Tais 

interações ocorrem por meio da endossimbiose e da transferência horizontal de genes. Nas 
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interações extracelulares por endossimbiose, o endossimbionte está dentro do organismo do 

hospedeiro, porém reside externamente às células do mesmo. No caso de interações 

intracelulares de natureza endossimbiótica, o endossimbionte reside no interior de uma célula 

do hospedeiro. 

A Teoria Serial da Endossimbiose consegue fornecer explicação para vários eventos 

importantes para a evolução da vida no planeta Terra e para os quais a evolução 

(Neo)Darwiniana não apresenta justificativa plausível. A comunidade científica já aceita a 

tese de que o surgimento dos organismos eucariontes (célula com núcleo, DNA centralizado 

no interior do núcleo) se deu a partir da absorção de um procarionte (célula sem núcleo, DNA 

disperso no citoplasma) por outro procarionte. De relações endossimbióticas, também teriam 

surgido várias estruturas intra-celulares, tais como as mitocôndrias (presente nas células de 

animais e vegetais, responsáveis pela quebra de proteína e liberação de energia) e os 

cloroplastos (presentes nas células de vegetais, responsáveis pela síntese de proteína). 

Na endosimbiose, a competição não representa a única via promotora do 

aperfeiçoamento, tão pouco a sobrevivência e reprodução dos mais aptos. A abordagem 

enfatiza a cooperação que pode ser traduzida por ações coordenadas e troca de informações 

genéticas (SCHMIDT, 2007). 

A endossimbiose permeia a evolução de seres microscópicos e macroscópicos, uma 

vez que indivíduos desses dois contextos são personagens de relações endosimbióticas 

intensas. O ser humano pode ser considerado uma colônia ambulante de bactérias. Nossa 

digestão, por exemplo, é resultado de interações com bactérias que vivem no interior do nosso 

organismo. Outras bactérias nos auxiliam na defesa contra microorganismos prejudiciais ao 

nosso corpo. Como mostrado pelos exemplos da evolução celular no tocante ao surgimento de 

estruturas internas das células (tais como as mitocôndrias e os cloroplastos), a teoria serial da 

endossimbiose também é capaz de explicar fenômenos no contexto intracelular/microscópico. 

Sendo assim, essa teoria é uma abordagem sobre a evolução mais abrangente que a proposta 

de Darwin. 

Este paradigma da evolução, proposto por Margulis, foi inicialmente rejeitado por 

falta de comprovação científica. Contudo, à medida que se obtém melhores informações sobre 

a evolução microbial, esta abordagem se torna mais aceita. 

 

Segundo Goldbarg et al.: 
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A comprovação da proposta de Margulis tem sido corroborada por sucessivas 

descobertas de mecanismos evolucionários naturais voltados para o 

compartilhamento direto de DNA entre microorganismos / células (Hadfield & 

Axton, 1999). Tais mecanismos são muito primitivos e foram constituídos no 

sentido de permitirem a ocorrência de alterações permanentes no código genético de 

células e microorganismos, facilitando a emergência de saltos de adequação 

(GOLDBARG et al., 2008). 

 

Nesse sentido, a Teoria Serial da Endossimbiose não se prende ao gradualismo de 

Darwin e contribui para a evolução das espécies em todos os níveis do sistema, tanto no 

microscópico quanto no macroscópico. 

 

4.3 Transferência Horizontal de Genes 

 

A transferência horizontal de genes é um conjunto de processos que promove alteração 

permanente do código genético a partir de interações extra-intracelulares. Existem vários 

“veículos de transferências de genes”, a saber: plasmídios, plasmídios recombinados, 

transposons, dentre outros. 

Os plasmídios são partículas genéticas móveis (anéis de DNA) que podem se replicar 

independentemente do cromossomo. Eles são compostos por DNA e podem ser entendidos 

como “mini-cromossomos”. 

Os plasmídios podem ocorrer naturalmente, como, por exemplo, em bactérias e, mais 

raramente, em organismos eucariontes. Entretanto, os plasmídios também podem ser 

construídos com DNA criado artificialmente, por meio do emprego de técnicas de engenharia 

genética. Goldbarg e Goldbarg (2008) definem que se o DNA artificial que dá origem ao 

plasmídio advém de mais de uma fonte, este plasmídio é chamado recombinado. 

Em 1950, Barbara Mcclintock observou a mudança de posição de genes do milho. 

Entretanto, sua pesquisa só teve o devido reconhecimento muitos anos depois, o que resultou 

nos estudos sobre transposons. 

Elementos de transposição, ou transposons, são regiões de DNA que podem se 

transferir de uma região para outra do genoma, deixando ou não uma cópia no local antigo 

onde estavam. A transposição pode ser para o mesmo cromossomo, para outro cromossomo 

ou para um plasmídio (COELHO, 2009). Para que a transposição ocorra, a enzima 

transponase deve estar presente. Geralmente, esta enzima é codificada pelo próprio elemento 

de transposição. 
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De acordo com o mecanismo de transposição, os transposons podem ser divididos em 

duas classes: retrotransposons e transposons DNA. Os retrotransposons atuam se copiando e 

colando de volta no genoma em múltiplos lugares. O mecanismo utilizado pelos transposons 

DNA se assemelha mais a um recortar-e-colar que a um copiar-colar (GOLDBARG; 

GOLDBARG, 2008). 

A Transferência horizontal de genes entre endossimbiontes e hospedeiro tem um papel 

relevante na endossimbiose, uma vez que assume características próprias (GOLDBARG; 

GOLDBARG, 2008). No complexo processo de transferência endossimbiótica de genes, há 

sistemas os quais permitem a identificação e aquisição de genes e outros que promovem a 

incorporação do DNA às células receptoras. É necessária, também, a existência de processos 

que permitam o transporte da informação genética pelo meio celular sem que tal informação 

seja destruída ou corrompida. 

De acordo com Goldbarg e Goldbarg: 

 

O cenário descrito acima provê uma alternativa instigante para o conceito de 

evolução baseado na lógica do “DNA egoísta” e abre a possibilidade de utilizar 

agentes ou operações inspirados nos vetores celulares intra, inter e extra-celulares 

com o objetivo de guiar e acelerar a busca realizada por um algoritmo evolucionário. 

Esta é a característica na qual os algoritmos transgenéticos se inspiram. É importante 

notar que os mecanismos acima descritos também são formas de selecionar, 

compartilhar e misturar informações genéticas que sejam independentes de 

reprodução (GOLDBARG; GOLDBARG, 2008:5). 

 

 Com base nesta concepção será abordada a transgenética computacional. 

 

4.4 Equilíbrio Pontuado 

 

Outra teoria que tem influência sobre o algoritmo transgenético proposto é o 

Equilíbrio Pontuado, proposto por Gould e Eldredge em 1972. 

O equilíbrio pontuado contrapõe o gradualismo de Darwin. Segundo o gradualismo, a 

especiação é proveniente de um processo lento e gradual (passo a passo) que ocorre pelo 

acúmulo de pequenas mudanças ao longo do tempo. (LOPES, 2002). Essa evolução lenta e 

gradual, entretanto, não foi observada nos registros fósseis coletados até o presente momento. 

À época, Darwin justificou que essa lacuna nos registros fósseis se devia ao fato de não haver 

ainda muitos fósseis coletados e estudados. Porém, a quantidade de registros fósseis 



73 

 

atualmente é vasta e o que se observa são súbitas aparições de espécies fósseis seguidas de 

longo período sem que esses seres sofressem mudanças (GOULD; ELDREDGE, 1993). 

A proposta de Gould e Eldredge é, pois, que tanto a aparição repentina de várias 

espécies quanto os períodos sem mudança existem de fato e não são resultado de falha de 

registro fóssil. Assim, o processo de evolução se daria em um cenário de equilíbrio constante 

em que ocorrem mudanças rápidas e pontuais, por isso o nome Equilíbrio Pontuado (LOPES, 

2002). 

 

4.5 Algoritmos Transgenéticos 

 

Algoritmos transgenéticos são técnicas de computação evolucionária baseadas em 

processos de vida em que a cooperação é a principal estratégia de evolução (GOLDBARG et 

al., 2009). Os Algoritmos Transgenéticos realizam a pesquisa no espaço de soluções de 

problemas de otimização por meio de um contexto computacional inspirado na troca de 

informações entre uma célula hospedeira e uma população de endossimbiontes. Ou seja, a 

busca realizada nos algoritmos transgenéticos mimetiza as interações intracelulares ocorridas 

via endossimbiose e transferência horizontal de genes. Segundo Goldbarg e Goldbarg (2008), 

três contextos de informação são considerados nos Algoritmos Transgenéticos: 

 Soluções, representadas pelos cromossomos, também chamados cromossomos 

endossimbiontes; 

 Informações sobre o problema em questão e informações sobre a busca 

evolucionária que o algoritmo realiza, chamadas informações do hospedeiro; 

 Entidades que são utilizadas para modificar as soluções candidatas, chamadas 

vetores transgenéticos. 

Os algoritmos transgenéticos mimetizam a evolução de endossimbiontes em uma 

célula hospedeira em consonância com o paradigma da evolução proposto por Lynn Margulis 

em sua Teoria Serial da Endossimbiose. Nesse contexto, os endossimbiontes são interpretados 

como os indivíduos da população de soluções candidatas, as quais constituem a população de 

cromossomos endossimbiontes. 

As informações sobre o problema e sobre a busca evolucionária constituem a 

informação genética do hospedeiro. A informação é dita a priori se existir independentemente 

da busca que o algoritmo realiza. Este tipo de informação é, em geral, inerente ao problema 

ou à instância que está sendo tratada, tais como: limites superiores e inferiores, soluções 
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heurísticas e resultados de análise estatística da estrutura do problema. Informações a 

posteriori são obtidas durante a execução do algoritmo e estão relacionadas à busca. Por 

exemplo, novas e melhores soluções ou soluções parciais podem emergir da população de 

cromossomos. Informações a priori e a posteriori são armazenadas em um repositório 

chamado repositório do hospedeiro. 

A evolução artificial promovida pelo algoritmo transgenético é guiada pela otimização 

da população de soluções candidatas. De acordo com o exposto na seção 4.2, um novo 

indivíduo pode emergir da fusão de dois ou mais indivíduos em função de uma relação 

endossimbiótica de grande relevância para a sobrevivência destes seres. A partir deste 

momento, o código genético a ser transmitido aos descendentes advém dos organismos que se 

fundiram. Na abordagem proposta pela transgenética computacional, esta interação entre a 

informação genética dos endossimbiontes e a informação genética do hospedeiro é o único 

mecanismo utilizado para promover a evolução e, conseqüentemente, a busca evolucionária. 

Assim, as informações do repositório do hospedeiro são utilizadas pelos vetores 

transgenéticos para modificar as soluções na população de endossimbiontes. 

Os vetores transgenéticos são inspirados em mecanismos de transferência horizontal 

de genes e são nomeados como tais. Sua função é modificar as soluções representadas nos 

cromossomos endossimbiontes, gerando a variação necessária para efetuar a busca. Os vetores 

transgenéticos são as únicas ferramentas que realizam as tarefas de intensificação e 

diversificação nos algoritmos transgenéticos (GOLDBARG; GOLDBARG, 2008). Os vetores 

transgenéticos implementados no algoritmo apresentado neste trabalho são os plasmídios, os 

plasmídios recombinados e os transposons. 

Um vetor transgenético λ = (I, Φ) é composto por uma cadeia de informação I e por 

um método de manipulação de cromossomos Φ = (p1, ..., ps), pj, j = 1, ..., s, são procedimentos 

que definem a ação do vetor, ou seja, a forma com que cada vetor vai atuar sobre os 

endossimbiontes com base em sua cadeia de informação. Esses procedimentos são pré-

definidos de forma genérica. Assim, a depender da natureza do problema, diversas 

implementações de cada procedimento podem ser propostas e, obviamente, terem resultados 

distintos. A tabela 4.1 lista os procedimentos que compõem os métodos de manipulação de 

um vetor transgenético, de acordo com Goldbarg e Goldbarg (2008). 

 

 

Tabela 4.1: Procedimentos dos vetores transgenéticos. 
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Procedimento Nome Descrição 

p1 Ataque 
Verifica, de acordo com um dado critério, se o cromossomo C 

é suscetível, ou não, à manipulação pelo vetor transgenético. 

p2 Transcrição 

Define como a cadeia de informação de λ é transcrita em C. A 

transcrição é executada apenas se o procedimento p1 retorna 

“verdadeiro”. 

p3 Bloqueio 

Estabelece um período de tempo (isto é, um número de 

iterações) no qual a informação transcrita não pode ser 

alterada em C. 

p4 Identificação 
Identifica as posições em C que vão ser utilizadas para limitar 

a operação de λ. 

 

A cadeia de informação I de um vetor transgenético pode conter (a) fragmentos de 

DNA obtidos do repositório de informações genéticas ou (b) regras abstratas de rearranjo 

genético. 

Em consonância com a inspiração biológica, há quatro tipos de vetores transgenéticos: 

plasmídios, plasmídios recombinados, vírus e transposons. Neste trabalho, enfatizam-se os 

vetores utilizados no algoritmo desenvolvido, a saber: plasmídios, plasmídios recombinados e 

transposons. 

No caso dos plasmídios e plasmídios recombinados, a cadeia de informação é uma 

seqüência de genes que representa uma solução parcial. Plasmídios e plasmídios 

recombinados diferem apenas quanto à maneira com que suas cadeias de informação são 

obtidas. Plasmídios obtêm sua cadeia de informação de uma fonte do repositório do 

hospedeiro. A cadeia de informação de um plasmídio recombinado pode ser obtida da 

combinação de duas ou mais fontes do repositório do hospedeiro, pode ser gerada por uma 

heurística ou método exato, ou ainda, pode ser o resultado da combinação de informações 

obtidas do repositório do hospedeiro com informações obtidas por algum método 

(GOLDBARG; GOLDBARG, 2008). 

 O método de manipulação dos plasmídios, recombinado ou não, é composto pelos 

procedimentos de ataque (p1) e transcrição (p2). O tamanho de um plasmídio é obtido pelo 

número de genes na sua cadeia de informação. 

 A cadeia de informação de um transposon apresenta regras para rearranjo de genes no 

cromossomo do endossimbionte. Por exemplo, estas regras podem refletir uma ação do 
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transposon no sentido de permutar os genes de um determinado intervalo do cromossomo. Os 

procedimentos de manipulação utilizados são ataque (p1), transcrição (p2) e identificação (p4) 

(GOLDBARG; GOLDBARG, 2008). No âmbito deste trabalho, não são considerados 

transposons que lidam com mais de um cromossomo. 

O algoritmo TC (Transgenética Computacional) exibido a seguir apresenta um 

framework genérico para a abordagem da transgenética computacional. Uma população inicial 

de cromossomos é iniciada e avaliada. O repositório do hospedeiro é inicializado com 

informações a priori e, se há alguma informação interessante na população, então ela também 

é incluída no referido repositório. Os passos de 3 a 8 são repetidos até que um critério de 

parada seja satisfeito. No passo 4, os vetores transgenéticos são criados e, no passo 5, um 

conjunto de cromossomos é escolhido para ser manipulado. Se a ação dos vetores 

transgenéticos nos cromossomos produz novas informações, então o repositório do 

hospedeiro é atualizado no passo 7. 

 

Algoritmo TC 

1 Gerar e avaliar a população de cromossomos. 

2 Inicializar o repositório do hospedeiro (RH). 

3 Repita 

4  Gere vetores transgenéticos. 

5  Selecione cromossomos para manipulação. 

6  Manipule os cromossomos selecionados. 

7  Atualize RH. 

8 Até que um critério de parada seja satisfeito. 

 

Goldbarg e Goldbarg (2008) defendem que, em um algoritmo transgenético, vários 

tipos de informações são combinadas, por meio de contextos de informação interdependentes, 

porém autônomos. Assim, o aninhamento destes contextos resulta em um comportamento 

complexo. Em virtude desta característica, a abordagem transgenética se caracteriza pelo 

gerenciamento de informações. Nesse sentido, se o problema é capaz de fornecer informação 

de qualidade, esta metaheurística tem grande probabilidade de obter resultados competitivos 

quando comparada a outras abordagens. 

Tendo em vista que o problema da árvore geradora mínima apresenta excelentes 

algoritmos em tempo polinomial, informações de qualidade podem ser facilmente geradas 

para auxiliar o algoritmo transgenético na solução da árvore geradora bi-objetivo. Esse fator, 
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aliado ao sucesso da transgenética quando aplicada a outros problemas, influenciou para que 

essa metaheurística fosse adotada neste trabalho. 

No capítulo a seguir, apresentar-se-á o estado da arte da Transgenética Computacional 

aplicada ao problema da Árvore Geradora Biobjetivo e sua relação com a história desse 

trabalho. Em seguida, no capítulo 6, será apresentado o algoritmo ATIS-NP, resultado do 

aperfeiçoamento dos outros algoritmos já desenvolvidos, com inclusão de novas idéias e 

aprofundamento da mimetização proposta pela Transgenética Computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Estado da Arte de Algoritmos Transgenéticos para a 

AG-bi 
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A pesquisa para concretização desse mestrado iniciou-se bem antes da admissão no 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação. Ainda cursando Engenharia de 

Computação e aluna de iniciação científica do Laboratório de Algoritmos Experimentais – 

DIMAp – UFRN desde o semestre 2006.1, em 2007.2 comecei a trabalhar com Algoritmos 

Transgenéticos aplicados ao problema da AG-bi. A atividade inicial nesse tema foi estudar o 

algoritmo desenvolvido por Rocha et al. (2007), realizar ajustes de parâmetros e tentar 

encontrar formas de melhorar o desempenho desse transgenético que já apresentava 

excelentes resultados quando comparado a outros algoritmos da literatura. Aliás, o algoritmo 

delineado em Rocha et al. (2007) também é fruto da nossa base de pesquisa. 

Tendo em vista que a abordagem metaheurística ainda era uma novidade, dediquei-me 

continuamente ao estudo das metaheurísticas e suas inspirações, em especial, a Transgenética 

Computacional, inspirada na Teoria Serial da Endossimbiose e a Transferência Horizontal de 

genes. 

Durante as experimentações, analisei o algoritmo de Rocha et al. (2007) e propus 

algumas modificações, de forma que o tempo computacional fosse substancialmente reduzido 

mantendo a qualidade de solução. Com isso, nasceu o algoritmo AT-Plas, apresentado na 9th 

European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation 

(EvoCOP, 2009), publicado em Monteiro et al. (2009) e apresentado como trabalho de 

conclusão de curso de graduação em 2009.1. 

Com o intuito de tentar aproximar cada vez mais os resultados obtidos pela abordagem 

da Fronteira de Pareto Ótima, continuamos a modificar o algoritmo, propondo novos agentes 

e novas formas de manipular e gerar informação relevante para a busca. Desse esforço, 

resultou o T-NP, que já inclui o paradigma do equilíbrio pontuado, como será visto adiante. A 

versão final do T-NP foi implementada e publicada já durante o mestrado. O T-NP foi 

apresentado no IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC, 2010) e publicado 

em Monteiro et al. (2010). 

A partir dessas duas abordagens desenvolvidas, observamos que a literatura do 

problema é muito rica em informações que ainda não estavam sendo introduzidas 

eficientemente no algoritmo. Implementamos, pois, um pré-processamento que fornece 

soluções suportadas além de outras informações. Aperfeiçoamos o algoritmo com o 

desenvolvimento de novos agentes que utilizam essa informação. Introduzimos mais 

conhecimento do domínio no algoritmo. Melhoramos alguns agentes já existentes na medida 
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em que eles também foram adaptados para considerar as novas informações introduzidas no 

algoritmo. Enfim, surgiu um novo algoritmo, o ATIS-NP, que será apresentado como 

contribuição principal desse trabalho de pesquisa, embora os algoritmos desenvolvidos 

durante essa longa caminhada tenham contribuição significativa para o estado da arte da 

AG-bi, uma vez que apresentam resultados comparáveis ou superiores a outros algoritmos 

propostos na literatura. 

Nas sessões a seguir, apresentaremos brevemente os algoritmos de Rocha et al. (2007), 

Monteiro et al. (2009) e Monteiro et al. (2010). Alguns detalhes comuns a esses algoritmos 

serão melhor descritos durante a apresentação do ATIS-NP, por exemplo a questão do 

arquivamento de soluções não-dominadas de acordo com a proposta de Knowles (2002). 

 

5.1 Rocha et al. (2007) 

 

O algoritmo transgenético de Rocha et al. (2007) para a AG-bi obteve excelentes 

resultados quando comparado a outros algoritmos da literatura, tais como um algoritmo 

memético proposto pelos mesmos autores em 2006 e que já superava o AESSEA. 

Denominaremos tal algoritmo por AT-RGG. 

O AT-RGG segue o framework geral definido para a Transgenética Computacional. A 

população inicial do AT-RGG é gerada com base nos métodos rmc-Kruskal, proposto por 

Rocha et al. (2006), e RandomWalk, desenvolvido por Raidl e Julstrom (2000). As soluções 

não-dominadas são armazenadas em um arquivo de tamanho limitado, assim como proposto 

por Knowles e Corne (2000a). Os indivíduos da população são representados com a 

codificação direta apresentada por Raidl (2000). 

O algoritmo AT-RGG apresenta o pseudo-código do algoritmo proposto em Rocha et 

al. (2007). A cada geração, um transposon é escolhido para atacar cada indivíduo da 

população. Rocha et al (2007) implementaram dois tipos de transposons: ciclo e 2-troca. O 

primeiro insere uma aresta que não está na árvore e que apresenta baixo custo (considerando 

um determinado vetor de escalarização). O ciclo gerado é eliminado pela remoção da aresta 

do ciclo que possui maior custo e que pode ser eliminada da árvore. O transposon 2-troca 

retira duas arestas da árvore e religa os vértices terminais de forma a não gerar ciclo. As 

arestas removidas ficam impedidas de entrar novamente na árvore por três gerações. 

 

Algoritmo AT-RGG 

1 gere_população_inicial(P={C1,...,C#tamPop}) 



80 

 

2 crie_arquivo(A_G,P) 

3 para i  1 até #numGer 

4    crie_o_conjunto_de_plasmídios(#numPlas) 

5    para j  1 até #tamPop 

6       t  random(1, 2) 

7       Cresultado  transposon(Cj, t) 

8       se (melhor (Cresultado,Cj)) 

9          Cj  Cresultado 

10      senão cont[j]  cont[j] + 1 

11      se (cont[j] = 2) 

12         t  random (1, #numPlas)  

13  Cresultado  plasmid(Cj, t) 

14         cont[j]  0 

15         se (melhor(Cresultado,Cj)) 

16            Cj  Cresultado 

17      fim_se_linha_11 

18      atualize(A_G,Cj) 

19   fim_para_j 

20 fim_para_i 

 

O ataque de um transposon só tem efeito em caso de melhoria do indivíduo. Caso tal 

ataque falhe, um contador de falhas associado a cada indivíduo é incrementado. Se o número 

máximo de falhas é atingido, um plasmídio é selecionado para atacar o indivíduo. 

Estes plasmídios estão armazenados em um banco que é renovado a cada geração e 

que possui plasmídios e plasmídios recombinados. Os plasmídios obtêm sua cadeia de 

informação a partir de um trecho de árvore do arquivo de soluções não-dominadas. Os 

plasmídios recombinados geram suas cadeias de informação com o método rmc-Kruskal 

(ROCHA et al., 2006). 

 A cada geração, se a atuação dos vetores transgenéticos promove a melhoria de um 

indivíduo, tenta-se inserir este indivíduo no arquivo global de soluções não-dominadas, de 

acordo com a proposta de Knowles e Corne (2000a). 

 

 

5.2 Monteiro et al. (2009) 
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O algoritmo proposto em Monteiro et al. (2009) consiste em uma modificação do 

algoritmo apresentado por Rocha et al. (2007). A nova versão difere da anterior no que se 

refere aos vetores transgenéticos adotados. 

Apesar de a estratégia por meio de contador de falhas ser mantida, o vetor 

transgenético que atua sobre a população é, por padrão, um plasmídeo escolhido 

aleatoriamente do conjunto de plasmídeos. 

Os transposons adotados em Rocha et al. (2007) não são empregados. Testes 

computacionais exaustivos mostraram que esses agentes não contribuíam de forma 

significativa para a qualidade do conjunto de aproximação gerado. Ou seja, estatisticamente, 

para as instâncias testadas, os conjuntos de aproximação gerados pelo algoritmo com e sem 

os agentes transposon eram incomparáveis. Além disso, os transposons eram os agentes de 

maior impacto para o tempo computacional do transgenético, pois suas implementações 

levavam em conta estratégias dispendiosas para selecionar (ou rejeitar a seleção de) arestas, 

inspiradas, por exemplo, na lógica da busca tabu. Pelos motivos evidenciados, a retirada 

desses agentes foi uma medida benéfica para o algoritmo. 

Um novo agente foi proposto para atuar sempre que o contador de falhas atingisse o 

limite máximo permitido. Esse agente é um plasmídeo cuja cadeia de informação se baseia no 

método mc-Prim (KNOWLES, 2002). 

Os algoritmos também diferem quanto ao conjunto de parâmetros adotados, haja vista 

que os autores da nova versão realizaram testes de parâmetros que levaram a configurações 

otimizadas. 

O transgenético proposto por Monteiro et al. (2009) foi comparado ao transgenético de 

Rocha et al. (2007) bem como ao GRASP de Arroyo et al. (2008) com base no indicador de 

qualidade -binário aditivo. Os testes estatísticos gerados confirmaram que o algoritmo obtém 

resultados comparáveis aos da literatura, superando os algoritmos de comparação para as 

instâncias adotadas. O tempo computacional do transgenético de Monteiro et al. (2009) 

também se revelou significativamente inferior ao dos demais algoritmos. 

 

 

5.3 Monteiro et al. (2010) 

 

Abaixo, segue o pseudo-código do T-NP, apresentado em Monteiro et al. (2010). 
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Algoritmo T-NP (Monteiro et al. 2010) 

1 gere_população_inicial(P={C1,...,C#tamPop}) 

2 crie_arquivo(A_G,P) 

3 para i  1 até #numGer 

4    ajuste_probabilidades() 

5    crie_o_conjunto_de_plasmídios(#numPlas) 

6    para j  1 até #tamPop 

7       prob  random (0, 1) 

8       se prob < probPlasm 

9          t  int_random (1,#numPlas) 

10         Cresultado  plasmídio(Cj, t) 

11         se (melhor (Cresultado,Cj)) 

12            Cj  Cresultado 

13      senão 

14         prob  random (0, 1) 

15         se prob < probRemTransp 

16            Cresultado  remTransp(Cj) 

17            se (melhor (Cresultado,Cj)) 

18               Cj  Cresultado 

19         senão 

20            Cresultado  primTransp(Cj) 

21            se (melhor (Cresultado,Cj)) 

22               Cj  Cresultado 

23      atualize(A_G,Cj) 

 

O algoritmo de Monteiro et al. (2010) apresenta uma nova estratégia de atuação dos 

vetores transgenéticos para solucionar o problema da AG-bi quando comparado aos 

algoritmos de Monteiro et al. (2009) e Rocha et al. (2007). Os agentes da transgenética atuam 

sobre a população com base em patamares (níveis) de probabilidades. Essa abordagem 

consiste na definição de probabilidades iniciais de atuação de cada vetor/grupo de vetores. 

Com o passar das iterações do algoritmo, tais probabilidades têm seus valores ajustados. No 

caso, esse ajuste ocorre por meio da adição de um fator fixo. Na implementação de Monteiro 

et al. (2010), para o conjunto de plasmídeos, o fator é positivo; para o grupo dos transposons, 

negativo. 

A inspiração para a adoção de níveis de probabilidade decorre do equilíbrio pontuado 

de Gould, uma vez que insere no algoritmo o seguinte comportamento para a evolução: 
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probabilidade de atuação de vetores transgenéticos constante por um determinado intervalo de 

tempo (intervalo de equilíbrio) com pontuais mudanças repentinas nessas probabilidades. 

Depois de escolhido, com base nos patamares, que tipo de agente irá manipular o 

endossimbionte, resta definir exatamente que agente atuará. Caso o conjunto de plasmídeos 

seja selecionado, um elemento do conjunto é escolhido aleatoriamente com probabilidade 

uniforme. Monteiro et al. (2010) implementam dois transposons, PrimTransp e RemTransp, 

os quais possuem, cada um, uma probabilidade fixa de serem escolhidos no caso de 

transposons serem selecionados. A escolha entre os transposons ocorre, portanto, com base 

nessas probabilidades. 

Neste algoritmo, uma solução é codificada em um cromossomo pelo conjunto de 

arestas que a constitui, de acordo com a proposta de Raidl (2000). Dois métodos são 

utilizados para gerar os cromossomos da população inicial (passo 1). O primeiro é uma versão 

do algoritmo de Prim (1957) para múltiplos objetivos que apresenta elemento de 

aleatoriedade, denominado rmc-Prim. Mais indivíduos são gerados com o método 

RandomWalk (Raidl, 2000). 

O algoritmo mantém um arquivo de soluções não-dominadas limitado a 300 soluções, 

inicializado e gerenciado de acordo com a proposta de Knowles (2002), assim como ocorre do 

transgenético de Rocha et al. (2007) e em Monteiro et al. (2009). 

Um conjunto de plasmídeos é criado para atuar sobre a população a cada iteração. 

Esses agentes são criados de acordo com os mesmos procedimentos descritos em Rocha et al. 

(2007). 

Dois agentes transposon são utilizados em T-NP. O primeiro deles, denominado 

RemTransp seleciona um trecho com #tamTrechoRem arestas do indivíduo a ser atacado. 

Estas arestas são seqüencialmente retiradas do indivíduo e uma nova aresta é escolhida para 

completar a árvore geradora (passo 16). O segundo agente transposon, denominado 

PrimTransp,  seleciona arestas que devem permanecer na árvore e manipula o trecho restante 

do cromossomo, adicionando arestas com o método mcPrim (Knowles e Corne, 2001). 

Para qualquer agente que realize a tentativa de manipulação do endossimbionte, o 

novo cromossomo gerado é aceito na população se é não-dominado com relação ao arquivo 

de soluções ou se domina o endossimbionte original (antes da manipulação). 

O T-NP foi comparado ao algoritmo de Rocha et al. (2007), ao transgenético de 

Monteiro et al. (2009) e ao GRASP de Arroyo et al. (2008). Em todos os casos, os algoritmo 

se mostrou competitivo, obtendo excelente performance quando comparado aos outros 
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algoritmos com base no indicador de qualidade -binário aditivo. Além disso, o tempo 

computacional despendido se mostrou significativamente inferior ao dos demais algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Abordagem transgenética para a AG-bi 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a pesquisa que deu origem a esse trabalho se 

iniciou ainda na graduação e já rendeu dois frutos, os algoritmos AT-Plas e o T-NP. Este 

capítulo é destinado à descrição do algoritmo ATIS-NP, proposta deste trabalho para a 

solução da AG-bi que representa uma evolução do T-NP (MONTEIRO et al., 2010). Por isso, 

ao longo dessa descrição, referir-se-á às diferenças existentes entre esses dois algoritmos. A 
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denominação ATIS-NP decorre do fato de ser um Algoritmo Transgenético Inicializado com 

soluções Suportadas cujos agentes atuam de acordo com Níveis de Probabilidade. 

Três tipos de vetores transgenéticos atuam no algoritmo desenvolvido, a saber: 

plasmídio, plasmídio recombinado e transposon, os quais foram explicados em detalhes no 

capítulo 4. De forma abrangente, ATIS-NP segue a estrutura geral para algoritmos 

transgenéticos anteriormente proposta. 

Neste algoritmo, uma solução, isto é, uma árvore geradora, é codificada em um 

cromossomo pelo conjunto de arestas que a constitui, de acordo com a proposta de Raidl 

(2000). Sendo assim, um cromossomo é um vetor com tamanho n – 1 (em que n representa o 

número de vértices do grafo) que armazena, em cada posição, uma aresta. Uma aresta pode 

ser representada por um único número que seja mapeado para o conjunto de arestas ou pelo 

par (a, b) o qual indica que a aresta conecta os vértices a e b do grafo. Quando necessário, a 

adequação de um cromossomo é medida pontualmente utilizando um vetor de escalarização. 

Além disso, um cromossomo é considerado mais adequado que outro se o domina ou se 

representa uma solução não-dominada dentre todas as soluções já pesquisadas. 

No algoritmo desenvolvido, a atuação dos vetores transgenéticos ocorre de acordo 

com níveis (ou patamares) de probabilidade. Os agentes transgenéticos estão organizados em 

grupos e, a cada iteração, cada grupo/agente tem uma probabilidade de ocorrência a qual é 

ajustada de tempos em tempos na tentativa de guiar o processo de busca estocástica. A 

inspiração para a adoção de patamares de probabilidade advém da teoria do Equilíbrio 

Pontuado apresentada no capítulo 4, conforme poderá ser compreendido em seção específica. 

A atuação dos transposons é mais intensa num primeiro momento. A partir de então, a 

infiltração de informações do repositório do hospedeiro, por meio da atuação dos plasmídios, 

tem maior relevância para que soluções eficientes não-suportadas sejam encontradas. 

 

O pseudo-código do ATIS-NP é exibido a seguir. 

 

Algoritmo ATIS-NP 

 

1 inicializaRepositorioHospedeiro (arqG) 

2 geraPopulacao (P={C1,...,C#tamPop},arqG) 

3 para i ← 1 até #numGer 

4  se (i - 1 mod #intGer = #intGer-1) 

5   ajustaProbabilidades() 
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6  criaPlasmidios(#numPlas) 

7  para j ← 1 até #tamPop 

8   prob ← random(0, 1) 

9   se (prob < #probPlasm) 

10    t ← escolherPlasmidio(1,#numPlas) 

11    Cresultado ← transcricaoPlasmidio(Cj, t) 

12   senão se (prob < #probPlasm + #probRemTrocaTransp) 

13    prob = random(0, 1); 

14    se (prob < 0.55) 

15     Cresultado ← transcricaoRemTransp(Cj) 

16    senão 

17     Cresultado ← transcricaoTrocaTransp(Cj) 

18   senão 

19    Cresultado ← transcricaoPrimTransp(Cj) 

20   se (melhor(Cresultado,Cj)) 

21    Cj ← Cresultado 

22   atualiza(arqG, Cj) 

 

No passo 1, ocorre a inicialização do banco de informações do hospedeiro, o qual 

serve como fonte de informações para a obtenção das cadeias de informação dos plasmídios. 

Uma versão iterativa da primeira fase do algoritmo de Steiner e Radzik (2003) é empregada 

para inicializar o repositório com soluções suportadas distribuídas uniformemente ao longo da 

fronteira de Pareto. O banco de informações do hospedeiro é representado por um arquivo de 

soluções não-dominadas, arqG, limitado a 300 soluções (independentemente do tamanho da 

instância), inicializado e gerenciado segundo a estratégia de arquivamento por grid adaptativo 

proposta por Knowles (2002). Detalhes sobre a inicialização e o gerenciamento do repositório 

do hospedeiro são apresentados na seção 6.1. 

A população de #tamPop endossimbiontes é gerada no passo 2. Dois métodos são 

utilizados para gerar os cromossomos da população inicial. O primeiro método é uma versão 

do algoritmo de Prim (1957) para múltiplos objetivos que apresenta elemento de 

aleatoriedade, denominado rmcPrim. Mais indivíduos são gerados com um método aleatório. 

Estes procedimentos são descritos na seção 6.2. 

ATIS-NP executa um número fixo de iterações #numGer. A função de ajuste de 

probabilidades (passo 5) regula o patamar de probabilidades de acordo com um intervalo de 

gerações (#intGer) entre um ajuste e outro. Um fator aditivo é definido para variar essas 
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probabilidades. A seção 6.3 descreve o procedimento de ajuste de probabilidades utilizado. As 

demais seções explicam os agentes transgenéticos e outros aspectos relevantes acerca do 

algoritmo desenvolvido. 

 

6.1 Inicialização do Repositório do Hospedeiro 

 

O primeiro passo do algoritmo é a inicialização do repositório do hospedeiro (RH). Na 

abordagem proposta, o RH é representado por um arquivo global (arqG) de soluções não-

dominadas, limitado a 300 soluções. 

A estratégia de arquivamento por grid adaptativo proposta por Knowles (2002) é 

empregada na organização, gerenciamento e atualização do arqG. Em consonância com o 

referido autor, o espaço de objetivos k-dimensional ocupado pelos vetores do arquivo é 

dividido em regiões retangulares iguais chamadas regiões ou células do grid. O número de 

regiões do grid é fixo, porém o tamanho delas varia para se adaptar ao conjunto de 

aproximação armazenado. 

A região do espaço de objetivos coberta pelo grid é definida em função dos valores 

limítrofes armazenados para cada objetivo (máximos ou mínimos, a depender da natureza do 

problema, se maximização ou minimização). Assim sendo, cada vez que um vetor não-

dominado é adicionado ao arquivo arqG e está fora do espaço de objetivos que o grid abrange, 

o grid sofre um procedimento de expansão (aumento da escala) e tem suas regiões 

atualizadas. A estratégia de Knowles (2002) tem como um dos princípios não permitir a 

remoção de soluções que armazenam esses valores limitantes, para que o espaço de objetivos 

coberto pelo grid nunca sofra redução na direção do ótimo. 

Uma vez que se considera uma capacidade máxima de soluções não-dominadas, faz-se 

necessário o estabelecimento de regras para inserção/remoção de soluções do arquivo. Nesse 

contexto, se o arquivo não estiver lotado, uma nova solução não-dominada deverá ser aceita 

sem restrições. Para o caso em que o arquivo já se encontra no limite de armazenamento, 

Knowles (2002) define que um novo vetor não-dominado deve ser aceito se: 

(i) domina alguma solução do grid; 

(ii) aumenta a escala do grid no espaço de objetivos; 

(iii) a região que supostamente será ocupada tiver uma população menor que alguma 

outra célula do grid; 
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No caso (i), a solução dominada é removida, liberando espaço de armazenamento. Em 

(ii) e (iii), um vetor de uma das mais populosas células do grid é escolhido aleatoriamente 

para ser removido. Vale salientar que é proibida a remoção de qualquer vetor não-dominado 

que seja o único a possuir um valor limitante para pelo menos um objetivo. 

Essa técnica de arquivamento possui diversas vantagens, entre elas: (i) baixo custo 

quando comparada a outras estratégias de arquivamento, por exemplo, por listas lineares; (ii) 

não requer determinação de limites ou pontos de referência; (iii) mantém boa distribuição e 

diversidade dos vetores não-dominados armazenados (KNOWLES, 2002). 

O RH é inicializado com o conjunto de soluções suportadas, obtidas em uma fase de 

pré-processamento. Tais soluções são geradas conforme uma versão iterativa da primeira fase 

do algoritmo exato descrito em Steiner e Radzik (2003). Esse método, tal como definido pelos 

autores, é capaz de encontrar todas as soluções suportadas com base em relações geométricas. 

A descrição detalhada do procedimento pode ser encontrada na seção referente ao estado da 

arte. 

O pré-processamento realizado tem por objetivo gerar todas as soluções suportadas 

possíveis para a instância, bem como os vetores de escalarização que deram origem a cada 

uma dessas soluções e a respectiva ordenação das arestas do grafo.  

Se o algoritmo de Steiner e Radzik fosse aplicado tal como proposto, devido a sua 

natureza recursiva, as soluções suportadas obtidas até um dado momento da execução do 

procedimento não estariam bem distribuídas na fronteira. O procedimento iterativo proposto 

utiliza uma fila para que as soluções geradas estejam, a qualquer momento, uniformemente 

espalhadas na fronteira de Pareto. Sendo assim, a diferença entre os dois algoritmos é a ordem 

de visitação dos intervalos para realização da busca por soluções, o que possibilita testes com 

a geração de subconjuntos de soluções suportadas mantendo a distribuição uniforme na 

fronteira.  

 

 

A seguir, pode-se observar o pseudo-código do procedimento utilizado. 

 

Inicialização de RH 

1 RH  ; F   

2 Gere s1 e s2, as árvores geradoras mínimas para os objetivos 1 e 2 

respectivamente 

3 RH  RH  {s1,s2} 
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4 F  F  {(s1,s2)} 

5 Enquanto (limite de solução não é atingido e |F| > 0) 

6  (a,b)  solução mais antiga em F 

7  F  F \ {(a,b)} 

8  c  GerarSolucaoIntermediaria (a,b) 

9  se (c  a e c  b) 

10   RH  RH  {c} 

11   F  F  {(a,c),(c,b)} 

 

Em um primeiro momento, encontram-se s1 e s2, as melhores soluções com respeito 

aos objetivos um e dois respectivamente. Essas soluções são inseridas no RH e definem um 

intervalo de busca (s1, s2), o qual é adicionado à fila F de intervalos. A partir de então, inicia-

se um laço de repetição no qual o intervalo mais antigo (que está há mais tempo) é retirado de 

F e tem sua solução intermediária s calculada. Esse cálculo consiste em executar o algoritmo 

de Kruskal (1956) para uma ponderação dos objetivos definida de acordo com a equação 

apresentada em Steiner e Radzik (2003). Se s  s1 e s  s2, os intervalos (s1, s) e (s, s2) são 

inseridos em F e RH é atualizado com s, com o vetor de escalarização que gerou s a partir de 

s1 e s2 e com a ordenação das arestas obtida pela aplicação do referido vetor. O algoritmo 

prossegue até que todas as soluções suportadas sejam encontradas ou que o limite máximo 

seja atingido. 

O T-NP apresentado em Monteiro et al. (2010) não possui inicialização do RH. Dessa 

forma, o RH é preenchido apenas com informação obtida durante a busca. 

 

6.2 População de Endossimbiontes 

 

A representação por conjunto de arestas proposta por Raidl (2000) é empregada para 

codificar árvores geradoras nos cromossomos endossimbiontes. No trabalho em referência, 

Raidl apresenta estruturas de dados e operações sobre o conjunto de arestas que possibilitam a 

construção de uma árvore geradora de forma eficiente. 

A população de endossimbiontes se constitui de #tamPop indivíduos e é gerada em 

duas fases. Na primeira fase, escolhe-se aleatoriamente um vetor de escalarização armazenado 

a partir do pré-processamento para mapear o vetor de pesos das arestas para um peso único. 

Considera-se a ordenação gerada no conjunto de arestas do grafo pela aplicação do vetor de 
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escalarização escolhido, a qual também é armazenada durante o pré-processamento. Para cada 

ordenação (advinda de uma escalarização), obtém-se uma árvore geradora pela aplicação de 

uma versão randomizada do algoritmo de Prim (1957) descrita a seguir. A relevância de se 

imprimir caráter randômico ao Prim é que isso torna possível a obtenção de soluções 

eficientes não-suportadas, apesar de também permitir a geração de soluções que não estão na 

fronteira de Pareto. 

O procedimento, denominado rmcPrim, se inicia pela escolha aleatória de um nó. A 

partir de então o algoritmo se comporta de forma semelhante ao Prim, exceto pelo fato de a 

aresta escolhida para ser adicionada à arvore em cada iteração ser randomicamente 

selecionada de uma lista restrita de candidatos (LRC), como na fase construtiva do GRASP 

(FEO; RESENDE, 1995). A cada iteração, a LRC é construída com base na aresta e que seria 

escolhida pelo algoritmo de Prim, ou seja, a de menor custo escalarizado. A LRC é composta 

pelas arestas cujo custo escalarizado é, no máximo, #perTol% maior que o de e. A aresta 

adicionada à arvore é escolhida randomicamente da LRC com probabilidade uniforme. 

O rmcPrim é executado várias vezes com o objetivo de gerar 90% da população. 

Definiu-se por esse percentual, haja vista o desejo de tentar gerar o maior número possível de 

soluções não suportadas e também de gerar algumas informações aleatoriamente, em uma 

segunda fase da inicialização da população, com fins de diversificação. Para aumentar a 

chance de a meta de 90% ser atingida, o algoritmo é executado até o máximo de 

1,5*0,9*#tamPop iterações. Caso a meta seja atingida durante as tentativas, a versão 

randomizada do Prim pára de executar. A aplicação repetida desse método pode gerar a 

mesma árvore mais de uma vez. Nesse caso, apenas um exemplar permanece na população, 

sendo o outro descartado.  

Para que uma solução obtida pelo rmcPrim seja inserida na população, a mesma deve 

passar por um teste de aceitação. O critério de avaliação empregado é baseado nas relações de 

dominância. Se a solução gerada é não-dominada quando comparada aos elementos de arqG, 

ela é aceita como um endossimbionte da população inicial e é também inserida em arqG. 

Caso contrário, a solução é aceita na população com uma probabilidade de 60%. Os 

experimentos mostraram que, para as instâncias adotadas, o número de soluções dominadas 

gerado pelo rmcPrim é significativamente baixo, representando menos de 10% das soluções 

não-dominadas obtidas pelo método. Também se pôde perceber pelos experimentos que são 

raros os casos em que o rmcPrim não consegue gerar os 90% da população. 

Caso o rmcPrim não seja capaz de gerar os 90% da população, esse percentual da 

população é completado com soluções escolhidas aleatoriamente do conjunto de soluções 
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suportadas obtido do pré-processamento. Antes de ser inserida na população, essa solução é 

manipulada pelo RemTrans, transposon a ser detalhado em seção posterior. O objetivo dessa 

manipulação é tentar imprimir uma leve modificação na solução, na tentativa de evitar 

convergência e promover leve diversificação. 

O restante da população (10%) é construído em uma segunda fase com um método 

aleatório. Os vértices são divididos em dois conjuntos: A, o conjunto de vértices que está na 

árvore e V, o conjunto de vértices que ainda não foi inserido na árvore. Inicialmente, todos os 

vértices pertencem à V. Um nó n0 é randomicamente escolhido para ser incluído em A e 

removido de V. O algoritmo prossegue selecionando iterativamente um par de nós (v, a), v  

V, a  A, de forma aleatória. A aresta que conecta v e a é adicionada à solução em construção. 

A seguir, o nó v é removido de V e adicionado à A. Essa operação é repetida até que todos os 

vértices estejam em A. 

O método randômico descrito é executado em O(n), porém é limitado a grafos 

completos. Caso se deseje adaptar o algoritmo para instâncias de grafos não completos, 

sugere-se que o método descrito seja substituído pelo RandomWalk (RAIDL; JULSTROM, 

2000), que possui complexidade assintótica ligeiramente maior que a do algoritmo exposto. O 

RandomWalk é o método empregado na segunda fase da geração da população em Monteiro 

et al. (2010). Todos os indivíduos gerados na segunda fase são adicionados à população. O 

objetivo é diversificar a população, provendo uma fonte de informação diferenciada para os 

agentes transgenéticos. 

 

6.3 Níveis de Probabilidade 

 

O algoritmo executa um número fixo de iterações, #numGer. Em cada iteração, todos 

os endossimbiontes são manipulados por um vetor transgenético. Os agentes implementados 

estão organizados em grupos, descritos a seguir. A escolha do agente que vai manipular um 

endossimbionte depende das probabilidades definidas para cada grupo de vetores. As 

probabilidades mudam durante a execução do algoritmo, permanecendo fixas por um número 

pré-determinado de iterações. O período no qual as probabilidades permanecem fixas é 

chamado nível de probabilidade. 

A inspiração para a adoção de patamares de probabilidade advém da teoria do 

Equilíbrio Pontuado apresentada no capítulo 4. Uma vez que os agentes transgenéticos são as 

únicas ferramentas que manipulam/modificam a população endossimbionte, infere-se que 
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modificar a forma com que os agentes atuam sobre a população implica promover mudanças 

na mesma. A idéia, então, é fazer com que os agentes atuem sobre a população com uma 

probabilidade fixa por um determinado período, correspondente ao período de estabilidade da 

população. De tempos em tempos, a probabilidade de atuação dos agentes é modificada. Uma 

vez que os diversos agentes promovem modificações de naturezas diferentes sobre a 

população, espera-se que modificar a probabilidade de atuação dos agentes implique a 

modificação da evolução da população, o que equivaleria às mudanças pontuais repentinas da 

teoria do Equilíbrio Pontuado. 

Em cada iteração, um dos três grupos de vetores transgenéticos é escolhido. 

Plasmídios simples e recombinantes são agrupados no conjunto de plasmídios. Uma escolha 

aleatória a posteriori é feita dentro do grupo para decidir qual plasmídio vai, de fato, realizar 

a manipulação. Os dois outros grupos são definidos por transposons: um para o PrimTransp e 

o outro para o RemTransp e TrocaTransp. Todos os vetores implementados serão explicados 

posteriormente neste capítulo. 

Experimentos preliminares mostraram que PrimTransp é mais efetivo nas iterações 

iniciais. Isso porque esse transposon promove modificação em grande parte do cromossomo, 

sendo capaz de gerar facilmente uma diversidade de soluções cuja qualidade poderá ser 

aprimorada pelos outros agentes. 

Por outro lado, quanto maior a instância, maior o impacto dos plasmídios nas iterações 

finais. A partir de determinado momento, a infiltração de informações do repositório do 

hospedeiro, por meio da atuação dos plasmídios, tem maior relevância para que soluções 

eficientes não-suportadas sejam encontradas. Essa constatação decorre do fato de que, com o 

passar das iterações, a qualidade do banco de informações genéticas do hospedeiro é 

aprimorada e, pois, a qualidade da cadeia de informação dos plasmídeos também melhora em 

qualidade, fazendo com que as manipulações dos plasmídeos tenham maior taxa de sucesso. 

Também é natural que a qualidade dos indivíduos da população aumente com o passar das 

iterações e, neste caso, as pequenas mudanças provocadas pelos plasmídeos no cromossomo 

endossimbionte tendem a ter melhor resultado que as mudanças de grandes proporções 

provocadas pelo PrimTransp já mencionado. 

O RemTransp e o TrocaTransp apresentam um papel especial, na medida em que 

implementam mecanismos que tentam aproximar os indivíduos em relação à Fronteira de 

Pareto Ótima, com base na minimização da distância euclidiana. Por esse motivo, a 

probabilidade de atuação dos agentes desse segundo grupo de transposons foi definida como 

constante ao longo de todo o algoritmo. 



93 

 

A probabilidade de escolher o grupo de plasmídios é determinada por #probPlasm. O 

grupo do RemTransp e do TrocaTransp tem uma probabilidade fixa de 

#probRemTrocaTransp. Como conseqüência, a probabilidade de escolha do grupo 

PrimTransp é dada por 1 - #probPlam - #probRemTrocaTransp. 

O número de iterações que define o nível de probabilidade é dado por #intGer. 

Portanto, depois de cada grupo de #intGer iterações, #probPlasm é incrementado por 

#fatorProb. Isto é feito no procedimento ajustarProbabilidades(), passo 5 do ATIS-NP. 

O T-NP (MONTEIRO et al., 2010) também emprega níveis de probabilidade para a 

escolha do agente que irá atuar sobre o endossimbionte. Apesar de seguir o mesmo princípio 

de aumentar a probabilidade dos plasmídeos e reduzir a probabilidade dos transposons, no 

T-NP há uma diferença na estrutura geral de aplicação dos níveis de probabilidade. No T-NP, 

os 2 transposons se situam no mesmo patamar de probabilidade. Cada transposon apresenta 

uma segunda probabilidade, fixa, que determina a chance de o transposon ser escolhido para 

atuação em uma segunda etapa de seleção. Os parâmetros envolvidos na inicialização e ajuste 

dos níveis de probabilidade também são diferenciados. 

 

6.4 Plasmídios 

  

 Os plasmídios implementados neste trabalho podem ter sua cadeia de informação 

obtida por meio de quatro métodos diferentes. Nessa perspectiva, os plasmídios podem ser 

classificados de acordo com sua cadeia de informação em: 

 plasmídios grid, referidos como PlasG, cuja cadeia de informação é obtida a partir de 

soluções do grid de soluções não-dominadas em arqG; 

 plasmídios cuja cadeia de informação é obtida a partir de soluções suportadas do 

pré-processamento, PlasS; 

 plasmídios recombinantes PlasP, cuja cadeia de informação é gerada por um método 

derivado do algoritmo de Prim e 

 plasmídios recombinates PlasGP, que obtém sua cadeia de informação a partir da 

combinação de informações do grid com informações geradas por um método 

derivado do Prim. 

O tamanho do vetor de informação de cada um dos vetores transgenéticos é escolhido 

aleatoriamente no intervalo [0,25n; 0,50n], em que n é o número de vértices do grafo de 

entrada. 
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 Dois métodos distintos de transcrição também estão disponíveis. O primeiro foi 

proposto por Rocha et al. (2007) e é chamado CommonManip (CM) enquanto que o segundo é 

chamado UnionManip (UM). 

Plasmídios são pré-configurados para obterem sua cadeia de informação de 

determinada forma e para executar um determinado tipo de transcrição. Dessa forma, da 

combinação dos quatro métodos de geração da cadeia de informação com os dois tipos de 

transcrição, deu-se origem a sete tipos de plasmídios, a saber: PlasG-CM, PlasG-UM, PlasP-

CM, PlasP-UM, PlasGP-CM, PlasGP-UM e PlasS-UM. O motivo pelo qual não se 

implementou o PlasS-CM será discutido na seção destinada a esse agente. A quantidade de 

cada tipo de plasmídio no conjunto é definida por meio dos parâmetros a seguir: 

#quantPlasG-CM, #quantPlasG-UM, #quantPlasP-CM, #quantPlasP-UM, #quantPlasGP-

CM, #quantPlasGP-UM e #quantPlasS-UM.  

Foi desenvolvido também um plasmídeo cuja cadeia de informação era constituída por 

um subconjunto das arestas de maior freqüência presentes nas soluções suportadas. 

Entretanto, os testes computacionais mostraram que esse agente não estava sendo capaz de 

introduzir melhoria nos endossimbiontes já existentes na população (taxa de sucesso no 

procedimento de manipulação era zero). Nesse sentido, esse plasmídeo foi descontinuado. 

 Quando o grupo de plasmídios é escolhido para manipular um endossimbionte (passo 

9), um plasmídio aleatório é selecionado a partir do conjunto (passo 10) para realizar a 

manipulação (passo 11), empregando o vetor de informação e o método de transcrição 

herdados. O conjunto de plasmídios é criado no passo 6 com #numPlas elementos. 

Essa escolha aleatória de qual plasmídio irá atuar não é uniformemente distribuída. 

Isso porque a escolha do plasmídio apresenta as duas características descritas a seguir. O 

PlasS-UM tem probabilidade de escolha 0 nas 80% iterações iniciais do algoritmo. Esse 

agente só tem probabilidade de atuação nas iterações finais, representando 20% do total de 

iterações. Isso porque as informações no conjunto de soluções suportadas advindas do pré-

processamento são fixas ao longo de todo o algoritmo e, portanto, o uso contínuo dessas 

informações poderia levar o algoritmo a uma convergência prematura ou à ineficiência. Por 

outro lado, essa informação se mostra bastante útil no final do algoritmo, quando as soluções 

já estão suficientemente diferentes das soluções suportadas e a manipulação pode realmente 

injetar informação útil. De forma inversa, o PlasP-CM tem sua probabilidade de atuação 

zerada nas 20% de iterações finais. Isso porque diante de todo o processo evolutivo pelo qual 

já passou a população endossimbionte, plasmídeos cuja cadeia de informação aproveite as 

informações obtidas durante a busca têm uma probabilidade de sucesso bem superior a do 
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PlasP-CM. Se considerarmos apenas os agentes plasmídicos com probabilidade de atuação 

maior que 0, a escolha de que plasmídio irá atuar sobre o endossimbionte pode ser 

considerada uniforme. 

A seguir, os diferentes métodos implementados para obter o vetor de informação dos 

plasmídios são descritos. Os dois métodos possíveis de transcrição também são explicados. 

Os plasmídeos adotados no trabalho de Monteiro et al. (2010) representam um 

subconjunto dos plasmídeos apresentados nesta dissertação. Mais especificamente, os 

plasmídeos adotados pelo T-NP equivalem ao PlasG-CM e ao PlasP-CM. 

 

6.4.1 PlasG 

 

 A cadeia de informação destes agentes transgenéticos é obtida exclusivamente a partir 

do repositório do hospedeiro, o arquivo arqG de soluções não-dominadas. O algoritmo gera a 

cadeia de informação com base em uma solução escolhida randomicamente que está situada 

em uma célula pouco populosa do grid (ROCHA et al., 2007). Esta célula também é 

selecionada aleatoriamente. A informação do plasmídio é construída com k arestas aleatórias 

da solução não-dominada selecionada. As escolhas são realizadas com distribuição uniforme 

de probabilidade. 

 

6.4.2 PlasS 

 

O plasmídio PlasS obtém sua cadeia de informação a partir do repositório do 

hospedeiro, do arquivo de soluções suportadas geradas durante o pré-processamento. O 

algoritmo seleciona uma solução randomicamente. A informação do plasmídio é construída 

com k arestas aleatórias da solução suportada selecionada. As escolhas são realizadas com 

distribuição uniforme de probabilidade. Plasmídios com a cadeia de informação gerada por 

esse método são aplicados apenas nas iterações finais do algoritmo, conforme já mencionado. 

Nesse contexto, a população já evoluiu bastante e, pois, em geral, apresenta informação de 

qualidade. Tendo em vista esse fator, bem como o fato de os PlasS serem obtidos a partir de 

uma informação que não varia, optou-se por não forçar a inserção de toda a informação de 

plasmídios PlasS nos indivíduos. Por isso, empregou-se apenas o PlasS-UM.  
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6.4.3 PlasP 

 

 A informação desses plasmídios recombinantes é uma solução parcial (parte de uma 

árvore) gerada com o método rmcPrim, o qual é modificado para terminar depois da 

construção de uma sub-árvore com o número de arestas previamente estabelecido como o 

tamanho do vetor de informação. Diferentes vetores de escalarização são selecionados 

aleatoriamente a partir das informações do pré-processamento, e nós iniciais distintos são 

utilizados sempre que a informação para um plasmídio recombinante é criada. 

 

6.4.4 PlasGP 

 

 Este tipo de plasmídio combina informação obtida a partir do repositório do 

hospedeiro com a informação gerada pelo método mcPrim. A princípio, uma solução 

proveniente de uma célula com poucas soluções é aleatoriamente escolhida. 40% do vetor de 

informação dos plasmídios PlasGP é gerado da mesma maneira que no plasmídio PlasG. A 

seguir, um vetor de escalarização e sua respectiva ordenação das arestas do grafo são obtidos 

aleatoriamente a partir das informações do pré-processamento. O método de Prim é então 

executado com base nos pesos escalarizados das arestas para completar o vetor de 

informação. 

 

6.4.5 CommonManip 

 

O procedimento de transcrição CommonManip constrói uma árvore com informação 

do plasmídio e da solução que está sendo manipulada. A figura 6.1 mostra um exemplo desse 

tipo de transcrição plasmídica. 

A princípio, todas as arestas da cadeia de informação do plasmídio são inseridas na 

nova árvore. As arestas da solução manipulada são então adicionadas à nova árvore na 

seqüência em que aparecem no cromossomo. Essa inserção é condicionada a não formação de 

ciclo. Esse procedimento ocorre até que se tenha testado a inserção de todas as arestas da 

solução original ou até que a nova árvore esteja completa. Se necessário, arestas aleatórias são 

adicionadas à árvore até que uma árvore geradora seja obtida. (ROCHA et al., 2007). 
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Figura 6.1 Exemplo de transcrição CommonManip de plasmídio em endossimbionte 

 

 

6.4.6 UnionManip 

 

Esse método de manipulação escolhe um vetor de escalarização aleatório  a partir do 

resultado do pré-processamento e ordena, em ordem crescente, as arestas da cadeia de 

informação do plasmídio e as arestas do cromossomo endossimbionte em duas listas 

separadas, lPlas e lEndo. Em seguida, o custo escalarizado do primeiro elemento de lPlas, 

lPlasw1 , é comparado ao custo do primeiro elemento de lEndo, lEndow1 . Se lPlasw1  < lEndow1 , a 

aresta correspondente a lPlasw1  é adicionada à nova árvore. Caso contrário, a referida aresta 

ainda poderá ser inserida na árvore a depender de uma probabilidade #plasInfoProb. Se a 

aresta correspondente a lPlasw1  não for aceita para entrar na árvore, a aresta correspondente a 

lEndow1  é inserida. Vale salientar que essas inserções não violam a restrição de ciclo. Sendo 

assim, arestas que provocam ciclo são removidas da respectiva lista. As arestas examinadas, 

que não induzem ciclo, são removidas da respectiva lista quando são inseridas na nova árvore 

ou quando a adição de outra aresta as torna incompatíveis com a restrição de ciclo. Esse 

processo continua até que uma nova árvore seja gerada ou até que ambas as listas estejam 

vazias. Se apenas uma lista não está vazia, as suas arestas são adicionadas à nova árvore, 

desde que não induzam o surgimento de ciclos. Se necessário, arestas são selecionadas 

randomicamente para completar a árvore geradora. A figura 6.2 abaixo mostra um pequeno 

exemplo dessa transcrição. Os números nas arestas indicam a ordem crescente de pesos. Por 

ser melhor, a aresta 1 do endossimbionte foi a primeira a ser adicionada a nova árvore. Em 
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seguida, a aresta 1 do plasmídio. A aresta 2 do endossimbionte não pôde ser adicionada por 

gerar ciclo. Por fim, a aresta 3  do endossimbionte foi adiciona à solução. 

 

 

 

 

Figura 6.2 Exemplo de transcrição UnionManip de plasmídio em endossimbionte 

 

A proposta desde método de manipulação é que a modificação do cromossomo 

endossimbionte seja capaz de preservar as melhores arestas da solução original. Esse método 

de transcrição não obriga que todas as arestas da cadeia de informação do plasmídio sejam 

incluídas na nova árvore geradora, embora seja favorável à priorização dessas arestas. 

 

6.5 Transposons 

 

Três diferentes transposons são usados no algoritmo proposto. O primeiro transposon é 

chamado RemTransp, uma vez que sua manipulação está calcada na remoção e substituição 

de arestas. O segundo transposon denomina-se PrimTransp, em virtude de se utilizar de uma 

versão do algoritmo de Prim (1957) para reconstruir parte da árvore. O TrocaTransp é o 

terceiro agente transposon e possui essa denominação porque consiste na troca de uma aresta 

por outra. Esses agentes serão descritos em detalhes nas subseções a seguir. 

 

 

 

 

 

6.5.1 RemTransp 

 

A regra de manipulação do vetor de informação consiste na remoção de arestas. As 

arestas consideradas para remoção são definidas no procedimento p3 do RemTransp. Um 

trecho de arestas com tamanho #tamRem é escolhido aleatoriamente com distribuição 

uniforme de probabilidade para compor as arestas de p3. 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Exemplo de transcrição com RemTransp. 

 

  O método de manipulação do RemTransp remove uma aresta do conjunto definido 

por p3 por vez. Uma vez que uma das arestas pré-definidas é removida, o método de 

manipulação completa a árvore com a melhor aresta do grafo original que reconstrói a árvore. 

Para avaliar qual é a melhor aresta entre todas que reconectam a árvore, um vetor de 

escalarização (e sua respectiva lista de arestas do grafo ordenadas) é escolhido dentre os 

obtidos via pré-processamento. Uma vez que a lista de arestas já é previamente ordenada, não 

há custo computacional despendido pelo agente com ordenação das arestas do grafo. A partir 

da ordenação, é fácil indicar qual a melhor aresta que pode substituir aquela que está sendo 

retirada: a primeira aresta da lista que não gere ciclo. 

Se, durante a manipulação de  RemTransp, é gerada uma solução não-dominada em 

relação à original, tal solução é armazenada em um arquivo temporário de soluções não-

dominadas. O arquivo temporário é limitado a, no máximo, #tamRem soluções. 
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Uma solução do arquivo temporário é escolhida como resultado da manipulação do 

RemTransp. O critério para selecionar essa solução é a minimização da distância euclidiana 

ao ponto ideal, obtido a partir das soluções p1 e p2 da inicialização do repositório do 

hospedeiro. Essas soluções representam, respectivamente, a melhor árvore geradora para os 

objetivos um e dois. O ponto ideal é, pois, composto pelo valor de p1 para o primeiro objetivo 

e o valor de p2 para o segundo objetivo. Este critério tem a intenção de aproximar as novas 

soluções geradas da fronteira de Pareto. Um teste interessante para versões futuras do 

algoritmo seria possibilitar a inserção de todas as soluções intermediárias não-dominadas em 

arqG, mesmo que elas não tenham sido escolhidas para substituir o endossimbionte da 

população. 

A ilustração 6.3 exibe um exemplo da transcrição realizada pelo RemTransp. A figura 

mostra a solução original, a seqüência de soluções geradas em sentido anti-horário, e a 

aceitação ou não dessas soluções no arquivo local de soluções não-dominadas. 

O RemTransp foi inicialmente descrito em Monteiro et al. (2010). Essa versão, 

entretanto, guarda algumas diferenças em relação à original. A primeira delas é que, no T-NP, 

não havia o pré-processamento realizado no ATIS-NP. Sendo assim, o algoritmo armazenava 

uma determinada quantidade fixa de listas (10). Tais listas eram pré-ordenadas, metade de 

acordo com um grupo de vetores de escalarização fixo e metade em consonância com um 

grupo de vetores de escalarização escolhido aleatoriamente no intervalo [0, 1]. Como 

destacado, no ATIS-NP as listas ordenadas e os vetores de escalarização correspondentes são 

obtidos do pré-processamento, o qual gera todas as possibilidades de ordenações de arestas 

que geram soluções suportadas (as únicas que podem ser obtidas via ponderação dos 

objetivos). Além disso, a escolha da solução do repositório local que será retornada como 

resultado da manipulação é realizada de forma aleatória no T-NP. Como pode ser observado 

nesta seção, o ATIS-NP escolhe a solução a ser retornada com base na distância euclidiana 

para o ponto ideal, imprimindo uma pressão sobre a população em direção a esse ponto e, 

pois, à Fronteira de Pareto Ótima. 

6.5.2 PrimTransp 

 

Assim como em RemTransp, a regra no vetor de informação de PrimTransp também 

aplica a idéia de remoção de arestas da solução manipulada. Entretanto, em PrimTransp, p3 

seleciona arestas aleatoriamente com uma probabilidade que depende do peso escalarizado de 

cada aresta (obtido a partir de uma lista ordenada escolhida aleatoriamente do 

pré-processamento).  
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O número de arestas é escolhido aleatoriamente no intervalo [0,7n; 0,9n]. As arestas 

são escolhidas para remoção de forma que quanto maior o peso da aresta, maior a 

probabilidade de ela ser removida, assim como no método da roleta. O algoritmo de Prim é 

então aplicado para reconstruir a árvore com base no mesmo vetor de escalarização (que dá 

origem à lista selecionada) usado para avaliar as arestas removidas.  

Este transposon tem uma característica conservadora uma vez que as melhores arestas 

de acordo com o vetor de escalarização são mantidas. Entretanto, uma parte significativa do 

indivíduo é modificada, o que causa a exploração de diferentes regiões do espaço de busca. 

À exceção do intervalo que define o número de arestas a serem removidas da árvore, o 

PrimTransp se assemelha ao proposto em Monteiro et al. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Exemplo de transcrição com PrimTransp. 

 

6.5.3 TrocaTransp 

 

O TrocaTransp é um agente novo, delineado para o ATIS-NP. Sua inspiração vem das 

idéias de transformações elementares em árvores (CHRISTOFIDES, 1975) com utilização de 

critérios advindos de algoritmos k-best, tal como proposto em Davis-Moradkhan et al. (2009). 

Segundo Christofides (1975) uma transformação elementar em uma árvore consiste 

em remover uma aresta de uma árvore e inserir uma aresta de outra árvore que não está na 

primeira. De forma mais generalizada que o proposto por Christofides, o TrocaTransp 

substitui uma aresta do endossimbionte por uma aresta que está fora dele. 

Davis-Moradkhan et al. (2009) mostra que empregar as relações de dominância para 

selecionar arestas é uma forma de introduzir conhecimento de domínio do problema na 

solução. Os autores ressaltam ainda que essa estratégia é empregada em diversos algoritmos 
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k-best para a árvore geradora com múltiplos objetivos. O TrocaTransp foi inspirado no 

operador de mutação baseado em conhecimento proposto por Davis-Moradkhan et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Exemplo de transcrição com TrocaTransp. 

 

O TrocaTransp inicia sua manipulação pelo procedimento de identificação da aresta a 

ser removida (procedimento p3). Tal aresta, denominada e, é escolhida aleatoriamente com 

probabilidade uniforme. Em seguida, um vetor de escalarização (e seu respectivo conjunto 

ordenado de arestas do grafo) é selecionado dentre as informações obtidas do pré-

processamento. A partir desse momento, o conjunto de arestas ordenadas escolhido é visitado 

em seqüência, da melhor aresta para a pior aresta. Tal visitação tem por objetivo identificar e 

separar as arestas candidatas a substituírem e. O conjunto de arestas candidatas tem tamanho 

#numTentativas, indicando que se terá #numTentativas tentativas de substituir e por uma 

aresta fora do endossimbionte. O conjunto de arestas candidatas é formado, pois, pelas 

#numTentativas primeiras arestas do conjunto ordenado de arestas que satisfizerem as 

seguintes restrições: 
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 possui custo escalarizado menor que e; 

 não gera ciclo; 

 não é dominada por e. 

Assim sendo, são geradas #numTentativas árvores, cada uma consistindo da árvore 

original com a aresta e substituída por uma aresta candidata. Essas árvores resultantes são 

colocadas em um arquivo local, que segue as mesmas regras de arqG e é gerenciado de 

acordo com a proposta de Knowles (2002). A figura 6.5 abaixo ilustra esse processo. A aresta 

que liga os vértices 10 e 11 foi a removida. As arestas em verde indicam as arestas candidatas. 

O arquivo local é inicializado com a solução original, para garantir que apenas 

soluções não dominadas ou dominantes com relação à original sejam mantidas. A solução 

retornada como resultado da transcrição é escolhida dentre as soluções resultantes 

remanescentes no arquivo local. Com 70% de probabilidade, escolher-se-á a solução que está 

mais próxima do ponto ideal no espaço de objetivos, tomando como base a distância 

euclidiana. Com 30% de probabilidade, a escolha é randômica, com distribuição uniforme. O 

número de tentativas é proporcional ao número de vértices da instância, tendo sido 

estabelecido em 5 vezes o número de vértices. 

 

6.6 Critério de aceitação 

 

O mesmo procedimento p1, implementado em melhor(), é usado para verificar se uma 

manipulação deve ser aceita ou não. Os dados de entrada para melhor() são a solução original 

(Cj) e a solução gerada depois da manipulação (Cresultado). O endossimbionte Cresultado substitui 

Cj na população atual se Cresultado dominar Cj ou se Cresultado é uma solução não-dominada 

considerando as soluções em arqG. Se a manipulação resultar em uma solução não-dominada 

em relação à arqG, o arquivo é atualizado (passo 18). 

 

7 Experimentos Computacionais - Transgenéticos 

 

Neste capítulo, relatam-se três experimentos computacionais, os quais comparam o 

desempenho do ATIS-NP aos outros transgenéticos existentes na literatura do problema. Os 

experimentos são denominados EC1, EC2 e EC3 e se referem, respectivamente, à comparação 

com Rocha et al. (2007) e Monteiro et al. (2009, 2010). Duas razões principais contribuíram 
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para a escolha destes algoritmos para comparação com o proposto, a saber: são algoritmos 

transgenéticos e possuem excelentes resultados descritos na literatura. 

Antes de relatar cada um dos experimentos realizados, apresentam-se os conjuntos de 

instâncias utilizadas para os testes, bem como a metodologia para comparação empregada e os 

parâmetros adotados para o algoritmo ATIS-NP. 

 

7.1 Instâncias 

 

Os experimentos computacionais relatados neste capítulo consideram dois bancos de 

instâncias. Os dois bancos são constituídos por instâncias construídas com o método proposto 

por Knowles (2002), como grafos completos com 2 objetivos. A correção de Chen et al. 

(2007) para o método de geração do Knowles é considerada. Denominaremos os bancos, 

respectivamente, por BIG1 e BIG2, por serem bancos de instâncias gerados para os 

experimentos. 

O BIG1 é dividido em três grupos, cada um contendo 21 instâncias. Cada grupo é 

composto por instâncias pertencentes, respectivamente, às classes concave (conc), correlated 

(corr) e anti-correlated (anticorr). As classes correlated e anticorrelated são assim 

denominadas haja vista a relação de correlação estabelecida entre os pesos de cada aresta pelo 

gerador do Knowles (2002). Para obter instâncias correlated ou anticorrelated, Knowles 

(2002), a princípio, obtém o primeiro peso de cada aresta a partir de uma distribuição 

uniforme. O segundo peso obtido é positivamente ou negativamente correlacionado ao 

primeiro em função de um fator de correlação β passado por parâmetro para o gerador. As 

instâncias concave são assim denominadas em função da característica da fronteira de Pareto 

da instância gerada. Instâncias concave têm como característica a existência de uma larga 

região côncava em suas fronteiras de Pareto (KNOWLES, 2002). Para gerar as instâncias 

concave, primeiramente, definem-se os pesos de alguns vértices especiais, com base em dois 

parâmetros, ζ e η (KNOWLES, 2002). Os pesos dos outros vértices do grafo são obtidos a 

partir de uma distribuição uniforme de valores entre ζ e η. A tabela 7.1 mostra os parâmetros 

utilizados para criar o conjunto de instâncias em BIG1. Tais parâmetros são os mesmos 

adotados em Rocha et al. (2007). 

Cada classe contém uma instância com 50 vértices e 10 pares de instâncias com o 

número de vértices n no intervalo [100, 1000]. Esse conjunto de instâncias foi escolhido por 
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já ter sido adotado nos outros trabalhos de transgenéticos aplicados à AG-bi, a saber: 

Monteiro et al. (2009, 2010) e Rocha et al. (2007). 

 

Tabela 7.1 – Parâmetros para geração de instâncias em BIG1. 

Id 
Conc Corr Anticorr 

  β β 

50 0.03 0.125 0.7 -0.7 

100.1 0.01 0.02 0.3 -0.3 

100.2 0.02 0.1 0.7 -0.7 

200.1 0.05 0.2 0.3 -0.3 

200.2 0.08 0.1 0.7 -0.7 

300.1 0.03 0.1 0.3 -0.3 

300.2 0.05 0.125 0.7 -0.7 

400.1 0.025 0.125 0.3 -0.3 

400.2 0.04 0.2 0.7 -0.7 

500.1 0.02 0.1 0.3 -0.3 

500.2 0.03 0.15 0.7 -0.7 

600.1 0.0016 0.1 0.125 -0.125 

600.2 0.002 0.02 0.95 -0.95 

700.1 0.0014 0.03 0.35 -0.35 

700.2 0.001 0.008 0.7 -0.7 

800.1 0.00125 0.035 0.45 -0.45 

800.2 0.0015 0.03 0.05 -0.05 

900.1 0.0011 0.009 0.15 -0.15 

900.2 0.002 0.01 0.85 -0.85 

1000.1 0.001 0.2 0.4 -0.4 

1000.2 0.0005 0.1 0.9 -0.9 

O BIG2 foi gerado de forma semelhante ao BIG1. Nesse sentido, suas instâncias 

também estão dividas nas 3 classes: correlated, anticorrelated e concave. Foram geradas 55 

instâncias de cada classe, totalizando 165 instâncias. Cada classe contém 5 instâncias 

diferentes associadas a grafos de mesmo número de vértices. São gerados grafos cujos 

números de vértices variam de 50 a 1000, num total de 11 tamanhos diferentes. Nesse sentido, 

há 5 instâncias com 50 vértices, 5 com 100 vértices, 5 com 200 vértices e assim por diante até 
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as instâncias de 1000 vértices. O BIG2 foi construído com o objetivo de viabilizar a 

comparação com o GRASP de Arroyo et al. (2008), conforme será detalhado no capítulo 8. 

Os parâmetros utilizados na geração das instâncias de BIG2 são exibidos nas tabelas 

7.2, 7.3 e 7.4. Tal como em BIG1, especificam-se o fator de correlação β para a geração das 

instâncias correlated e anticorrelated e dois parâmetros, ζ e η, para a geração das instâncias 

concave. Os valores β exibidos na tabela 7.2 são relativos às instâncias correlated. Os 

parâmetros para geração das instâncias anticorrelated são o oposto dos valores definidos para 

as correlated, ou seja, -β. Os valores dos parâmetros foram definidos de acordo com as 

recomendações em Knowles (2002). 

 

Tabela 7.2 – Parâmetro β para geração das instâncias correlated/anticorrelated em BIG2. 

Id 1 2 3 4 5 

50 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

100 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

200 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

300 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

400 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

500 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

600 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

700 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

800 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

900 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

1000 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

 

 

 

 

Tabela 7.3 – Parâmetro ζ para geração das instâncias concave em BIG2. 

Id 
Ζ 

1 2 3 4 5 

50 0.01 0.01 0.02 0.0035 0.0049 

100 0.007 0.0085 0.01 0.02 0.03 

200 0.001 0.005 0.005 0.0084 0.01 
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300 0.001 0.002 0.003 0.0047 0.0065 

400 0.0001 0.0015 0.0025 0.004 0.006 

500 0.001 0.002 0.005 0.007 0.01 

600 0.0007 0.0016 0.002 0.0027 0.0035 

700 0.00075 0.001 0.0014 0.0027 0.0034 

800 0.0009 0.00125 0.0015 0.002 0.004 

900 0.0006 0.0011 0.002 0.003 0.0035 

1000 0.0003 0.0006 0.001 0.003 0.007 

 

 

Tabela 7.4 – Parâmetro η para geração das instâncias concave em BIG2. 

Id 1 2 3 4 5 

50 0.04 0.15 0.125 0.15 0.2 

100 0.04 0.09 0.07 0.1 0.2 

200 0.0125 0.013 0.07 0.056 0.12 

300 0.0009 0.015 0.01 0.015 0.02 

400 0.0085 0.01 0.017 0.05 0.09 

500 0.09 0.05 0.09 0.06 0.1 

600 0.05 0.1 0.02 0.15 0.07 

700 0.02 0.008 0.03 0.1 0.01 

800 0.01 0.035 0.03 0.045 0.07 

900 0.005 0.009 0.01 0.045 0.03 

1000 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

 

 

 

 

7.2 Metodologia de Comparação 

 

Os algoritmos transgenéticos foram implementados em C++ e, para todos os 

experimentos, foram executados em uma HP Z400, com processador Intel Xeon QuadCore 

W3520 de 2.8 GHz, 8Gb de RAM. Utilizou-se o compilador g++ e o sistema operacional 
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Fedora na versão 32bits. Para cada instância, 30 execuções independentes de cada um desses 

algoritmos foram realizadas. 

O indicador de qualidade ε-binário aditivo, Iε+, proposto por Zitzler et al. (2003), foi 

adotado para comparar a performance do algoritmo transgenético implementado. Além do 

indicador já mencionado, empregou-se, também, o R2 (HANSEN; JASZKIEWICZ, 1998). A 

função de utilidade empregada no R2 foi a de Tchebycheff. Esses indicadores foram descritos 

no capítulo 2. 

O teste estatístico de Mann-Whitney (U-teste) é utilizado para verificar a significância 

estatística dos resultados (CONOVER, 2001). O U-teste é um teste não-paramétrico que 

avalia se duas amostras de observações independentes advêm da mesma distribuição. Este é 

um dos testes de significância mais conhecidos. A hipótese nula do Mann-Whitney é que as 

duas amostras foram obtidas da mesma população. 

O teste envolve o cálculo de uma estatística cuja distribuição na hipótese nula seja 

conhecida. A partir de 20 amostras, os resultados do U-teste têm elevada precisão, haja vista o 

emprego da distribuição normal. Para conjuntos de amostras menores, o resultado do Mann-

Whitney é uma aproximação. 

Como resultado do teste de Mann-Whitney, obtém-se p-valores. O nível de 

significância adotado é de 5% (0,05). Assim, se um algoritmo apresentar p-valor menor ou 

igual a 0,05, o resultado é favorável a este algoritmo. Os p-valores exibidos nos experimentos 

computacionais são considerados 0 quando são inferiores a 10
-7

. 

Além da qualidade dos conjuntos de aproximação encontrados, a comparação entre 

algoritmos envolve, também, o tempo computacional despendido. 

Uma vez que haja abordagens exatas para o problema de otimização, há métricas 

específicas para comparar algoritmos com base na Fronteira de Pareto Ótima fornecida pelo 

exato. Essas métricas verificam, por exemplo, a porcentagem de soluções ótimas que cada 

algoritmo consegue obter; a distribuição dessas soluções na fronteira de Pareto; a quantidade 

de soluções obtidas que não fazem parte da fronteira, etc. 

A literatura relata alguns algoritmos exatos para o problema da AG-bi. Os trabalhos de 

Ramos et al. (1998), Steiner e Radzik (2003) e Sourd e Spanjaard (2008) foram descritos no 

capítulo 3 dessa dissertação. O primeiro algoritmo mencionado foi implementado e o código 

C# do terceiro algoritmo foi obtido junto aos autores, a quem agradecemos. Entretanto, não 

foi possível executar esses algoritmos para os bancos de instâncias relatados neste trabalho. A 

implementação realizada do algoritmo do Ramos et al (1998) só consegue terminar para 

instâncias de grafos completos com até 10 nós. O algoritmo do Sourd e Spanjaard (2008), por 
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sua vez, apresenta como limitação o fato de todos os pesos das arestas deverem ser inteiros, 

ao passo que na maioria das instâncias adotadas neste trabalho o valor do peso é um número 

real entre 0 e 1. O algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) ainda foi executado para uma 

versão do banco de instâncias em que todos os valores dos pesos foram multiplicados por 

100000 tornando-se inteiros. O resultado final era dividido por 100000 para ficar equivalente 

aos resultados obtidos pelos outros algoritmos, que já haviam sido testados e executados para 

as instâncias com pesos reais. Problemas com arredondamento, entretanto, fizeram com que 

os resultados dessa estratégia não fossem considerados válidos. Sendo assim, os experimentos 

computacionais relatados nesse trabalho ainda não consideram a comparação com base em 

algoritmos exatos. 

 

7.3 Configuração dos Parâmetros de ATIS-NP 

 

 Os valores adotados para os parâmetros empregados no ATIS-NP em todos os 

experimentos são exibidos na tabela abaixo. 

 

Tabela 7.5 – Parâmetros do ATIS-NP. 

#tamPop = 150 #probPlasm = 0,35 #quantPlasG-CM = 4 

#numGer = 30 #probRemTrocaTransp = 0,20 # quantPlasG-UM = 2 

#intGer = #numGer/10 #probPrimTransp = 0,45 #quantPlasP-CM = 4 

#numPlas = 18 #plasmInfoProb = 0,2 #quantPlasP-UM = 2 

#perTol = 0,03 (3%) #tamRem = 0,05n #quantPlasGP-CM = 1 

#fatorProb = 0,05 #quantPlasS-UM = 3 #quantPlasGP-UM = 2 

 

 

 Com relação ao modo com que as probabilidades de atuação dos agentes são 

atualizadas, percebeu-se, por meio de testes exaustivos que, para os agentes desenvolvidos, a 

atuação dos plasmídeos se faz mais eficiente na parte final da execução do algoritmo. Por 

outro lado, os transposons implementados se mostram mais eficientes nas iterações iniciais. 

No caso do RemTransp e TrocaTransp, preferiu-se a estratégia de fixar a probabilidade de 

atuação desses vetores, tendo em vista a execução de um esforço constante no sentido de 

aproximar as soluções encontradas no ponto ideal. Tal aproximação é desejável pois, muitas 

vezes, significa a própria aproximação da Fronteira de Pareto. 



110 

 

 A idéia por trás da adoção de tantos tipos diferentes de plasmídeos é que, quanto maior 

a diversidade de maneiras com a qual se varre o espaço de busca, mais chance se tem de 

encontrar soluções de qualidade. Neste caso, em especial, tenta-se atingir as soluções não-

suportadas. Embora sejam simples em sua concepção, os agentes plasmídicos desenvolvidos 

são essenciais para o equilíbrio entre diversificação e intensificação da busca. 

 

7.4 EC1 – Comparação do ATIS-NP com o AT-RGG 

 

Essa seção trata da comparação do ATIS-NP ao algoritmo proposto por Rocha et al. 

(2007), o AT-RGG. O EC1 está dividido em duas partes. Na primeira delas, trata-se da 

comparação quanto ao conjunto de instâncias BIG1. A segunda parte compara o ATIS-NP ao 

AT-RGG considerando o conjunto de instâncias BIG2. 

 

7.4.1 EC1 considerando BIG1 

 

A tabela 7.6 sumariza o desempenho do ATIS-NP quando comparado ao AT-RGG 

para a AG-bi no que se refere ao conjunto de instâncias BIG1. Os p-valores exibidos são em 

favor do ATIS-NP. Os valores em verde se referem a instâncias para as quais o ATIS-NP 

obteve resultado melhor que o outro algoritmo de acordo com o nível de significância e com o 

indicador de qualidade adotados. A cor vermelha indica que o resultado foi favorável ao outro 

algoritmo. A cor preta indica que estatisticamente não é possível indicar diferença entre os 

dois algoritmos para esta instância. 

Como pode ser observado, o ATIS-NP supera o AT-RGG para a grande maioria das 

instâncias adotadas (p-valores em verde) com relação ao -binário aditivo, ao R2 e ao 

hipervolume. ATIS-NP é superado pelo AT-RGG para 6 das 21 instâncias concave quanto ao 

-binário aditivo. Como o hipervolume para estas mesmas instâncias possui resultado 

favorável ao ATIS-NP (contrariando o -binário aditivo), para estas instâncias ATIS-NP e 

AT-RGG são incomparáveis. O R2 apresenta resultado favorável ao ATIS-NP para 57 das 63 

instâncias do conjunto BIG1. Para apenas 3 instâncias da classe anticorrelated, o R2 aponta 

que o AT-RGG é melhor que o ATIS-NP. Segundo o hipervolume, o ATIS-NP supera o AT-

RGG para todas as instâncias. 

 

Tabela 7.6 – p-valores: ATIS-NP e AT-RGG para BIG1. 
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-binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0 0 0 0.039 0.009 0 0 0 0 

100.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100.2 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

200.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

500.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600.1 0 0 0.999 0 0.999 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0 0.999 0 0 0 0 

700.1 0 0 1 0 0.127 0 0 0 0 

700.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

800.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0 0.003 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 0 0 0.903 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0.999 0 0 0 0 

 

A tabela 7.7 mostra os tempos computacionais despendidos pelos algoritmos AT-RGG 

e ATIS-NP. Os dados são fornecidos em segundos, para 1 execução de cada algoritmo. Como 

pode ser observado, o ATIS-NP apresenta um tempo computacional significativamente 

inferior ao AT-RGG. Nesse sentido, com relação ao conjunto de instâncias BIG1, o ATIS-NP 

se mostra superior ao AT-RGG, tanto em qualidade de solução, de acordo com os indicadores 

de qualidade empregados, quanto em termos de tempo computacional. 

 

Tabela 7.7 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e AT-RGG para BIG1. 

 corr anticorr conc 
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ATIS-NP AT-RGG ATIS-NP AT-RGG ATIS-NP AT-RGG 

50.1 0.2 1.5 0.5 6.8 0.2 2.1 

100.1 0.8 3.7 0.8 5.7 0.6 3.1 

100.2 0.6 3.5 1.0 13.1 0.6 3.9 

200.1 2.1 10.9 2.4 15.9 2.0 8.6 

200.2 2.0 9.7 2.7 22.8 2.0 7.4 

300.1 3.8 19.9 4.1 25.1 3.7 16.7 

300.2 3.7 19.6 4.5 28.8 3.7 16.2 

400.1 6.3 31.7 6.8 38.7 6.3 27.7 

400.2 6.2 33.1 7.4 38.3 6.3 28.4 

500.1 9.5 46.8 10.0 53.6 9.5 43.2 

500.2 9.4 43.8 10.9 50.7 9.5 41.4 

600.1 13.7 64.9 14.1 64.1 13.6 60.4 

600.2 13.5 61.1 23.1 57.8 13.6 59.1 

700.1 18.7 83.2 19.9 87.8 18.6 81.3 

700.2 18.6 78.6 21.1 81.8 18.6 78.2 

800.1 23.5 105.4 25.0 109.4 23.6 107.4 

800.2 23.6 104.3 24.0 112.6 23.6 106.4 

900.1 30.8 128.2 31.5 141.8 31.1 131.2 

900.2 30.8 128.7 36.6 114.6 31.0 129.4 

1000.1 38.1 157.9 40.7 159.2 38.1 152.9 

1000.2 38.2 150.4 47.8 134.5 38.2 160.2 

 

 

7.4.2 EC1 considerando BIG2 

 

A tabela 7.8 sumariza o desempenho do ATIS-NP quando comparado ao AT-RGG 

para a AG-bi no que se refere ao conjunto de instâncias BIG2. Os p-valores exibidos são em 

favor do ATIS-NP. 

Tabela 7.8 – p-valores: ATIS-NP e AT-RGG para BIG2. 

 -binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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50.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.3 0 0 0 0.158 0.020 0 0 0 0 

50.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

50.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

100.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100.4 0 0 0 0.076 0 0 0 0 0 

100.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

300.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.5 0 0 0.993 0 0 0 0 0 0 

500.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

500.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.4 0 0 0.146 0 0 0 0 0 0 

500.5 0 0 0.264 0 0 0 0 0 0 

600.1 0 0 0.946 0 0 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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600.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.5 0 0 0.124 0 0 0 0 0 0 

700.1 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0 

700.2 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

700.3 0 0 0.998 0 0 0 0 0 0 

700.4 0 0 0.946 0 0 0 0 0 0 

700.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.1 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

800.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.5 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 0.710 0 0 0 0 0 0 

900.3 0 0 0.964 0 0 0 0 0 0 

900.4 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

900.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

De forma resumida, a tabela de 7.8 mostra que o ATIS-NP é superior ao AT-RGG nas 

classes correlated e anticorrelated no que diz respeito aos três indicadores usados. ATIS-NP 

também se mostra competitivo ao AT-RGG na classe concave quanto aos indicadores R2 e 

hipervolume. Quanto ao -binário aditivo, o ATIS-NP é superior ao AT-RGG nas instâncias 

de 50 a 400 nós. A partir de então, passa a haver um equilíbrio entre os dois algoritmos. O 

AT-RGG obtém melhores resultados que o ATIS-NP para as instâncias de 500, 600, 900 e 

1000 nós. O ATIS-NP ainda supera o AT-RGG segundo esse mesmo indicador para as 

instâncias de 800 nós. O empate predomina nas instâncias de 700 nós. A contradição do 

-binário aditivo com o hipervolume para um subconjunto das instâncias concave evidencia 

que, para este subconjunto, os conjuntos de aproximação obtidos pelos dois algoritmos são 
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incomparáveis. De qualquer modo, o ATIS-NP ainda se mostra superior ao AT-RGG para 29 

das 55 instâncias concave quanto a todos os indicadores adotados. 

A tabela 7.9 exibe os tempos computacionais gastos pelos dois algoritmos na execução 

das instâncias em BIG2. Como pode ser percebido, o ATIS-NP apresenta um tempo 

computacional significativamente inferior ao AT-RGG para o conjunto de instâncias em 

referência. 

 

Tabela 7.9 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e AT-RGG para BIG2. 

 corr anticorr conc 

ATIS-NP AT-RGG ATIS-NP AT-RGG ATIS-NP AT-RGG 

50.1 0.3 1.8 0.4 2.7 0.1 2.3 

50.2 0.2 1.5 0.4 3.1 0.2 2.0 

50.3 0.2 1.5 0.5 4.4 0.2 2.2 

50.4 0.1 1.4 0.5 8.1 0.3 2.3 

50.5 0.1 0.9 0.7 17.1 0.2 2.1 

100.1 0.8 3.7 0.8 4.7 0.6 3.6 

100.2 0.8 4.2 0.8 6.1 0.6 3.6 

100.3 0.7 3.8 0.9 8.9 0.6 3.7 

100.4 0.6 3.8 1.0 14.4 0.6 4.0 

100.5 0.3 3.2 1.2 18.0 0.7 3.7 

200.1 2.2 11.1 2.3 12.4 1.8 9.6 

200.2 2.2 11.4 2.4 16.8 1.8 8.5 

200.3 2.1 11.5 2.5 23.4 1.9 10.1 

200.4 2.0 10.4 2.7 24.6 1.9 9.31 

200.5 1.8 10.2 3.2 24.7 2.0 10.0 

300.1 3.8 19.2 4.0 23.1 3.5 17.2 

300.2 3.8 21.2 4.1 28.3 3.6 16.9 

300.3 3.8 21.0 4.3 32.3 3.5 15.8 

300.4 3.7 20.5 4.6 31.4 3.6 16.3 

300.5 3.5 19.0 5.5 31.6 3.6 16.7 

400.1 6.4 32.3 6.6 34.8 6.0 27.1 

400.2 6.4 33.9 6.9 41.8 6.1 27.2 

400.3 6.3 33.9 7.1 39.7 6.1 26.8 
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400.4 6.3 31.2 7.6 38.1 6.2 29.1 

400.5 6.1 31.7 9.0 36.5 6.3 28.6 

500.1 9.7 49.6 10.0 48.0 9.6 42.7 

500.2 9.7 48.6 10.2 54.2 9.6 43.8 

500.3 9.6 48.6 10.6 53.7 9.6 42.5 

500.4 9.6 47.2 11.2 50.0 9.5 43.9 

500.5 9.4 47.0 13.1 47.3 9.6 42.3 

600.1 14.1 68.0 14.4 64.1 13.9 59.8 

600.2 14.0 67.8 14.6 68.7 14.0 60.5 

600.3 14.0 66.2 15.2 67.7 13.9 57.0 

600.4 14.0 64.4 16.1 65.1 14.2 59.2 

600.5 13.8 63.2 18.3 59.0 13.9 59.3 

700.1 19.3 87.8 19.8 82.0 19.0 76.1 

700.2 19.1 85.8 20.0 90.2 18.4 73.9 

700.3 19.5 86.8 20.8 83.9 19.6 79.1 

700.4 19.2 86.1 22.0 81.1 19.2 78.8 

700.5 19.0 84.8 25.4 74.5 18.6 71.5 

800.1 24.2 115.7 24.7 111.2 23.8 97.3 

800.2 24.5 114.9 25.3 111.5 24.5 102.4 

800.3 24.4 117.2 26.1 107.6 24.5 101.7 

800.4 24.1 113.2 27.2 98.7 24.2 105.4 

800.5 23.9 112.4 31.2 92.3 24.1 104.6 

900.1 31.4 140.3 32.5 132.9 31.3 120.1 

900.2 31.8 145.4 32.4 135.1 31.0 121.8 

900.3 31.5 139.7 34.0 133.4 31.1 121.0 

900.4 31.9 137.8 35.1 119.7 32.1 127.9 

900.5 31.8 134.3 40.3 107.9 32.1 124.3 

1000.1 39.5 176.6 40.2 163.6 39.2 161.2 

1000.2 38.8 174.9 40.2 162.4 39.5 160.1 

1000.3 39.2 172.7 40.9 150.4 39.3 159.5 

1000.4 39.0 175.8 39.6 146.5 39.0 163.8 

1000.5 38.2 171.6 44.2 136.7 39.2 161.2 
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 A análise dos resultados apresentados mostra que o ATIS-NP apresenta um 

desempenho significativamente superior ao AT-RGG para os dois conjuntos de instâncias 

testado tanto no que diz respeito à qualidade do conjunto de aproximação gerado quanto no 

que se refere ao tempo computacional despendido pelos algoritmos. 

 

 

7.5 EC2 – Comparação do ATIS-NP com o AT-Plas 

 

Essa seção trata da comparação do ATIS-NP ao algoritmo que apresentamos em 

Monteiro et al. (2009), o AT-Plas. Assim como o EC1, o EC2 está dividido em duas partes, as 

quais correspondem à comparação com cada um dos bancos de instâncias considerado: BIG1 

e BIG2. 

 

7.5.1 EC2 considerando BIG1 

 

A tabela 7.10 sumariza o desempenho do ATIS-NP quando comparado ao AT-Plas 

para a AG-bi no que se refere ao conjunto de instâncias BIG1. Os p-valores exibidos são em 

favor do ATIS-NP. 

Como pode ser observado, o ATIS-NP supera o AT-Plas para a grande maioria das 

instâncias adotadas (p-valores em verde) com relação ao -binário aditivo, ao R2 e ao 

hipervolume, em especial nas classes correlated e anticorrelated. Os resultados na classe 

concave são favoráveis ao ATIS-NP tanto com relação ao R2 quanto com relação ao 

hipervolume. Entretanto, o -binário aditivo é favorável ao AT-Plas para a maioria das 

instâncias dessa classe. A contradição com o hipervolume leva à conclusão de que o ATIS-NP 

e o AT-Plas são incomparáveis com relação às instâncias dessa classe.  

 

Tabela 7.10 – p-valores: ATIS-NP e AT-Plas para BIG1. 

 
-binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0 0 0.980 0.158 0 0 0 0 0 

100.1 0 0 0.520 0 0 0 0 0 0 

100.2 0 0 0.999 0.5 0 0 0 0 0 

200.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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200.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.2 0 0 0.015 0 0 0 0 0 0 

400.1 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 0.938 0 0 0 0 0 0 

500.1 0 0 0.997 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

600.1 0.707 0.697 0.999 0 0.999 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0 0.992 0 0 0 0 

700.1 0 0 1 0 0.069 0 0 0 0 

700.2 0 0 0.983 0 0 0 0 0 0 

800.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

800.2 0.958 1 1 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0.044 0.999 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 0.304 0 0.895 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0.999 0 0 0 0 

 

A tabela 7.11 mostra os tempos computacionais despendidos pelos algoritmos AT-Plas 

e ATIS-NP. Os dados são fornecidos em segundos, para 1 execução de cada algoritmo. Como 

pode ser observado, o ATIS-NP apresenta um tempo computacional significativamente 

inferior ao AT-Plas. Nesse sentido, com relação ao conjunto de instâncias BIG1, o ATIS-NP 

se mostra superior ao AT-Plas nos quesitos tempo de processamento e qualidade de solução. 

 

Tabela 7.11 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e AT-Plas para BIG1. 

 corr anticorr conc 

ATIS-NP AT-Plas ATIS-NP AT-Plas ATIS-NP AT-Plas 

50.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 

100.1 0.7 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 

100.2 0.6 0.6 1.0 0.9 0.6 0.7 

200.1 2.1 2.6 2.4 2.8 2.0 2.6 

200.2 2.0 2.5 2.7 3.0 2.0 2.4 

300.1 3.8 5.7 4.1 5.9 3.7 5.7 
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300.2 3.7 5.5 4.5 5.7 3.7 5.7 

400.1 6.3 10.4 6.8 10.3 6.3 10.5 

400.2 6.2 10.0 7.4 9.8 6.3 10.4 

500.1 9.5 16.9 10.0 16.4 9.5 16.7 

500.2 9.4 16.3 10.9 15.1 9.5 16.7 

600.1 13.7 24.7 14.1 24.3 13.6 24.4 

600.2 13.5 22.1 23.1 18.8 13.6 24.4 

700.1 18.7 34.9 19.9 32.8 18.6 34.5 

700.2 18.6 33.9 21.1 30.5 18.6 34.4 

800.1 23.5 45.5 25.0 42.6 23.6 45.6 

800.2 23.6 45.2 24.0 45.5 23.6 45.8 

900.1 30.8 58.2 31.5 56.8 31.1 58.2 

900.2 30.8 54.3 36.6 47.8 31.0 53.8 

1000.1 38.1 72.2 40.7 67.8 38.1 58.3 

1000.2 38.2 67.5 47.8 58.6 38.2 67.7 

 

 

7.5.2 EC2 considerando BIG2 

 

O desempenho do ATIS-NP em relação ao AT-Plas para as instâncias do banco BIG2 

é evidenciado pela tabela abaixo. Os p-valores exibidos são em favor do ATIS-NP. 

Tabela 7.12 – p-valores: ATIS-NP e AT-Plas para BIG2. 

 -binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0.988 0.132 0.999 0 0 0 0 0 0.136 

50.2 0.032 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.3 0 0 0.924 0.5 0 0 0 0 0 

50.4 0.004 0 0.157 0.5 0 0 0 0 0 

50.5 0.666 0 0.998 0.5 0 0 0 0 0 

100.1 0.011 0.740 0.999 0 0 0 0.999 0 0 

100.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

100.3 0 0 0.957 0 0 0 0 0 0 
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100.4 0 0 0.794 0.5 0 0 0 0 0 

100.5 0.999 0 0.996 0 0 0 0 0 0 

200.1 0.999 0 0.958 0 0 0 0 0 0 

200.2 0.735 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.3 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

200.4 0.441 0 0.999 0 0 0 0 0 0 

200.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

300.1 0.941 0 1 0 0 0 0 0 0 

300.2 0.020 0 1 0 0 0 0 0 0 

300.3 0 0 0.775 0 0 0 0 0 0 

300.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.5 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.1 0.995 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.3 0 0 0.987 0 0 0 0 0 0 

400.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.5 0.197 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.1 0.0051 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.1 0.898 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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800.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

800.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.3 0 0 0.112 0 0 0 0 0 0 

800.4 0 0 0.039 0 0 0 0 0 0 

800.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.5 0 0 0.547 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

A tabela 7.12 mostra que o ATIS-NP é superior ao AT-Plas nas classes correlated e 

anticorrelated no que diz respeito aos três indicadores usados. Os indicadores R2 e 

hipervolume evidenciam que o ATIS-NP também é melhor que o AT-Plas para as instâncias 

concave, o que é contrariado pelo -binário aditivo, indicando que, para esta classe, os 

conjuntos de aproximação obtidos pelos dois algoritmos são incomparáveis.  

A tabela 7.13 a seguir exibe os tempos de execução despendidos pelos dois 

algoritmos. Como pode ser percebido, o ATIS-NP apresenta um tempo computacional 

inferior ao AT-Plas para o conjunto de instâncias em referência, mostrando que o ATIS-NP é 

competitivo também com relação ao tempo, quando comparado ao AT-Plas. 

 

Tabela 7.13 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e AT-Plas para BIG2. 

 corr Anticorr conc 

ATIS-NP AT-Plas ATIS-NP AT- Plas ATIS-NP AT- Plas 

50.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 

50.2 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 

50.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 

50.4 0.1 0.1 0.5 0.3 0.3 0.2 
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50.5 0.1 0.1 0.7 0.5 0.2 0.3 

100.1 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 

100.2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 

100.3 0.7 0.6 0.9 0.8 0.6 0.7 

100.4 0.6 0.6 1.0 0.9 0.6 0.7 

100.5 0.3 0.5 1.2 1.0 0.7 0.7 

200.1 2.2 2.6 2.3 2.7 1.8 2.5 

200.2 2.2 2.6 2.4 2.8 1.8 2.3 

200.3 2.1 2.5 2.5 2.9 1.9 2.6 

200.4 2.0 2.5 2.7 2.9 1.9 2.6 

200.5 1.8 2.4 3.2 2.8 2.0 2.6 

300.1 3.8 5.7 4.0 5.9 3.5 5.1 

300.2 3.8 5.7 4.1 5.8 3.6 5.4 

300.3 3.8 5.6 4.3 5.8 3.5 4.9 

300.4 3.7 5.5 4.6 5.7 3.6 5.2 

300.5 3.5 5.2 5.5 5.3 3.6 5.3 

400.1 6.4 10.5 6.6 10.5 6.0 9.0 

400.2 6.4 10.4 6.9 10.5 6.1 9.1 

400.3 6.3 10.3 7.1 10.2 6.1 9.7 

400.4 6.3 10.1 7.6 9.8 6.2 10.5 

400.5 6.1 9.6 9.0 8.9 6.3 10.5 

500.1 9.7 17.1 10.0 16.9 9.6 16.9 

500.2 9.7 16.9 10.2 16.6 9.6 16.8 

500.3 9.6 16.7 10.6 16.2 9.6 16.9 

500.4 9.6 16.4 11.2 15.3 9.5 16.7 

500.5 9.4 15.7 13.1 13.8 9.6 17.0 

600.1 14.1 24.7 14.4 24.6 13.9 24.5 

600.2 14.0 24.6 14.6 23.9 14.0 24.7 

600.3 14.0 24.5 15.2 23.2 13.9 22.1 

600.4 14.0 24.0 16.1 22.0 14.2 24.8 

600.5 13.8 23.1 18.3 20.0 13.9 24.7 

700.1 19.3 35.6 19.8 34.7 19.0 31.7 
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700.2 19.1 35.4 20.0 33.7 18.4 29.0 

700.3 19.5 34.8 20.8 32.7 19.6 33.2 

700.4 19.2 34.2 22.0 31.2 19.2 34.9 

700.5 19.0 33.1 25.4 28.3 18.6 28.7 

800.1 24.2 46.7 24.7 45.4 23.8 38.1 

800.2 24.5 46.5 25.3 44.2 24.5 43.1 

800.3 24.4 45.4 26.1 42.9 24.5 42.3 

800.4 24.1 44.1 27.2 40.3 24.2 44.1 

800.5 23.9 42.5 31.2 37.1 24.1 45.3 

900.1 31.4 58.8 32.5 58.0 31.3 46.4 

900.2 31.8 58.3 32.4 55.9 31.0 48.1 

900.3 31.5 57.6 34.0 54.7 31.1 47.6 

900.4 31.9 56.6 35.1 51.4 32.1 54.2 

900.5 31.8 54.5 40.3 47.2 32.1 50.8 

1000.1 39.5 74.4 40.2 72.5 39.2 71.0 

1000.2 38.8 73.8 40.2 70.3 39.5 71.7 

1000.3 39.2 71.8 40.9 67.3 39.3 71.9 

1000.4 39.0 71.1 39.6 64.9 39.0 72.1 

1000.5 38.2 68.9 44.2 60.0 39.2 72.2 

 

 

 A análise dos resultados apresentados mostra que o ATIS-NP apresenta um 

desempenho competitivo com o AT-Plas para os dois conjuntos de instâncias testados no que 

se refere à qualidade dos conjuntos de aproximação encontrados e ao tempo computacional 

despendido nos experimentos.  

 

7.6 EC3 – Comparação do ATIS-NP com o T-NP 

 

O EC3 corresponde à comparação do ATIS-NP com o algoritmo que apresentamos em 

Monteiro et al. (2010), o T-NP. Assim como nos experimentos anteriores, essa seção está 

dividida em duas partes, nas quais se apresenta o desempenho do ATIS-NP quando 

comparado ao T-NP no que se refere a cada um dos conjuntos de instância adotados, BIG1 e 

BIG2. 
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7.6.1 EC3 considerando BIG1 

 

A tabela 7.14 sumariza o desempenho do ATIS-NP quando comparado ao T-NP para a 

AG-bi no que se refere ao conjunto de instâncias BIG1. Os p-valores exibidos são em favor 

do ATIS-NP. 

Como pode ser observado, o ATIS-NP supera o T-NP para as instâncias das classes  

correlated e anticorrelated (p-valores em verde) com relação ao -binário aditivo, ao R2 e ao 

hipervolume. 

De forma semelhante ao que já ocorreu nos outros experimentos, a classe de instâncias 

concave oferece maior dificuldade ao algoritmo. Ainda assim, o R2 e o hipervolume 

apresentam resultados favoráveis ao ATIS-NP. Apesar disto,o desempenho do algoritmo 

proposto com relação ao -binário aditivo não é positivo, o que o torna incomparável ao T-NP 

para as instâncias concave. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.14 – p-valores: ATIS-NP e T-NP para BIG1. 

 
-binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0 0 0.104 0.5 0 0.01 0 0 0 

100.1 0 0 0.001 0 0 0 0 0 0 

100.2 0 0 0.339 0.5 0 0 0 0 0 

200.1 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0 

200.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.1 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 

300.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.1 0 0.153 1 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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500.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.1 0 0.09 1 0 0.863 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0.832 0 0 0 0 0 

700.1 0 0 1 0 0.616 0 0 0 0 

700.2 0 0 0.998 0 0 0 0 0 0 

800.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

800.2 0.155 1 1 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0.4237 1 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 0.989 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 0 0 0.581 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0.334 0 0 0 0 

 

 

A tabela 7.15 mostra os tempos computacionais despendidos pelos algoritmos T-NP e 

ATIS-NP. Os dados são fornecidos em segundos, para 1 execução de cada algoritmo. Como 

pode ser observado, o T-NP apresenta um tempo computacional significativamente mais 

baixo que o ATIS-NP.  

 

 

 

Tabela 7.15 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e T-NP para BIG1. 

 corr anticorr conc 

ATIS-NP T-NP ATIS-NP T-NP ATIS-NP T-NP 

50.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 

100.1 0.7 0.2 0.8 0.4 0.6 0.1 

100.2 0.6 0.2 1.0 0.4 0.6 0.1 

200.1 2.1 0.6 2.4 0.9 2.0 0.5 

200.2 2.0 0.5 2.7 1.0 2.0 0.5 

300.1 3.8 1.0 4.1 1.3 3.7 0.9 

300.2 3.7 0.9 4.5 1.4 3.7 0.9 

400.1 6.3 1.6 6.8 1.9 6.3 1.5 

400.2 6.2 1.5 7.4 2.1 6.3 1.6 
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500.1 9.5 2.4 10.0 2.7 9.5 2.3 

500.2 9.4 2.2 10.9 2.9 9.5 2.3 

600.1 13.7 3.3 14.1 3.6 13.6 3.2 

600.2 13.5 3.1 23.1 4.2 13.6 3.2 

700.1 18.7 4.5 19.9 4.9 18.6 4.4 

700.2 18.6 4.3 21.1 5.2 18.6 4.4 

800.1 23.5 5.6 25.0 6.1 23.6 5.7 

800.2 23.6 5.7 24.0 6.0 23.6 5.6 

900.1 30.8 7.1 31.5 7.4 31.1 7.0 

900.2 30.8 6.9 36.6 7.9 31.0 7.1 

1000.1 38.1 8.7 40.7 9.2 38.1 8.5 

1000.2 38.2 8.6 47.8 9.6 38.2 8.6 

 

 

7.6.2 EC3 considerando BIG2 

 

O desempenho do ATIS-NP em relação ao T-NP para as instâncias do banco BIG2 é 

evidenciado pela tabela abaixo. Os p-valores exibidos são em favor do ATIS-NP. 

 

 

 

Tabela 7.16 – p-valores: ATIS-NP e T-NP para BIG2. 

 -binário aditivo R2 Hipervolume 

corr anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50.1 0.783 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.3 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

50.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

50.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 

100.1 0.334 0.033 0 0 0 0 0 0 0 

100.2 0 0 0.038 0 0 0 0 0 0 

100.3 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0 

100.4 0 0 0.377 0.5 0 0 0 0 0 
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100.5 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 

200.1 0.895 0 0 0 0 0 0 0 0 

200.2 0 0 0.014 0 0 0 0 0 0 

200.3 0 0 0.989 0 0 0 0 0 0 

200.4 0 0 1 0.011 0 0 0 0 0 

200.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

300.1 0 0 0.992 0 0 0 0 0 0 

300.2 0 0 0.788 0 0 0 0 0 0 

300.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300.4 0 0 0.952 0 0 0 0 0 0 

300.5 0 0 0.844 0 0 0 0 0 0 

400.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

400.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

500.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.3 0 0 0.441 0 0 0 0 0 0 

600.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

600.5 0 0 0.587 0 0 0 0 0 0 

700.1 0 0 0.017 0 0 0 0 0 0 

700.2 0 0 0.998 0 0 0 0 0 0 

700.3 0 0 0.998 0 0 0 0 0 0 

700.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

700.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

800.1 0 0 0.391 0 0 0 0 0 0 
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800.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.2 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 

900.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

900.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1000.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

A tabela 7.16 mostra que o ATIS-NP é superior ao T-NP nas classes correlated e 

anticorrelated no que diz respeito aos três indicadores usados. Os indicadores R2 e 

hipervolume evidenciam que o ATIS-NP também é melhor que o T-NP para as instâncias 

concave, o que é contrariado pelo -binário aditivo, indicando que, para esta classe, os 

conjuntos de aproximação obtidos pelos dois algoritmos são incomparáveis.  

A tabela 7.17 a seguir exibe os tempos de execução despendidos pelos dois 

algoritmos. Como pode ser percebido, o T-NP apresenta um tempo computacional 

significativamente inferior ao ATIS-NP para o conjunto de instâncias em referência, 

mostrando que o ATIS-NP não é competitivo com relação ao tempo, quando comparado ao T-

NP. 

 

Tabela 7.17 – Tempos computacionais despendidos por ATIS-NP e T-NP para BIG2. 

 Corr anticorr conc 

ATIS-NP T-NP ATIS-NP AT- NP ATIS-NP AT- NP 

50.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.05 

50.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.08 

50.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.07 

50.4 0.1 0.06 0.5 0.2 0.3 0.08 
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50.5 0.1 0.04 0.7 0.3 0.2 0.07 

100.1 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.15 

100.2 0.8 0.2 0.8 0.4 0.6 0.1 

100.3 0.7 0.2 0.9 0.4 0.6 0.1 

100.4 0.6 0.2 1.0 0.4 0.6 0.1 

100.5 0.3 0.1 1.2 0.6 0.7 0.2 

200.1 2.2 0.7 2.3 0.8 1.8 0.4 

200.2 2.2 0.6 2.4 0.9 1.8 0.4 

200.3 2.1 0.6 2.5 1.0 1.9 0.4 

200.4 2.0 0.5 2.7 1.1 1.9 0.4 

200.5 1.8 0.4 3.2 1.2 2.0 0.5 

300.1 3.8 1.1 4.0 1.2 3.5 0.8 

300.2 3.8 1.0 4.1 1.3 3.6 0.8 

300.3 3.8 1.0 4.3 1.4 3.5 0.8 

300.4 3.7 0.9 4.6 1.4 3.6 0.8 

300.5 3.5 0.8 5.5 1.6 3.6 0.8 

400.1 6.4 1.7 6.6 1.9 6.0 1.4 

400.2 6.4 1.6 6.9 2.0 6.1 1.5 

400.3 6.3 1.6 7.1 2.0 6.1 1.5 

400.4 6.3 1.5 7.6 2.1 6.2 1.5 

400.5 6.1 1.4 9.0 2.3 6.3 1.5 

500.1 9.7 2.4 10.0 2.7 9.6 2.3 

500.2 9.7 2.4 10.2 2.8 9.6 2.3 

500.3 9.6 2.3 10.6 2.9 9.6 2.3 

500.4 9.6 2.2 11.2 2.9 9.5 2.3 

500.5 9.4 2.2 13.1 3.0 9.6 2.4 

600.1 14.1 3.4 14.4 3.6 13.9 3.3 

600.2 14.0 3.3 14.6 3.7 14.0 3.3 

600.3 14.0 3.2 15.2 3.8 13.9 3.2 

600.4 14.0 3.2 16.1 3.8 14.2 3.3 

600.5 13.8 3.1 18.3 4.0 13.9 3.2 

700.1 19.3 4.5 19.8 4.8 19.0 4.4 
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700.2 19.1 4.5 20.0 5.0 18.4 4.4 

700.3 19.5 4.5 20.8 5.0 19.6 4.4 

700.4 19.2 4.3 22.0 5.2 19.2 4.5 

700.5 19.0 4.3 25.4 5.4 18.6 4.3 

800.1 24.2 5.7 24.7 6.0 23.8 5.6 

800.2 24.5 5.7 25.3 6.2 24.5 5.7 

800.3 24.4 5.6 26.1 6.3 24.5 5.7 

800.4 24.1 5.6 27.2 6.4 24.2 5.6 

800.5 23.9 5.6 31.2 6.6 24.1 5.7 

900.1 31.4 7.2 32.5 7.4 31.3 7.1 

900.2 31.8 7.1 32.4 7.6 31.0 7.0 

900.3 31.5 7.1 34.0 7.8 31.1 7.1 

900.4 31.9 7.0 35.1 7.8 32.1 7.1 

900.5 31.8 6.9 40.3 8.0 32.1 7.1 

1000.1 39.5 8.8 40.2 9.1 39.2 8.7 

1000.2 38.8 8.7 40.2 9.3 39.5 8.8 

1000.3 39.2 8.7 40.9 9.3 39.3 8.9 

1000.4 39.0 8.7 39.6 9.5 39.0 8.9 

1000.5 38.2 8.7 44.2 9.7 39.2  8.9  

 

 A análise dos resultados apresentados mostra que o ATIS-NP apresenta um 

desempenho competitivo com o T-NP para os dois conjuntos de instâncias testados no que se 

refere à qualidade dos conjuntos de aproximação encontrados. Entretanto, no quesito tempo 

computacional, o T-NP obtém melhores resultados. Informações mais conclusivas sobre a 

vantagem de um algoritmo em relação ao outro poderiam ser obtidas pela execução no T-NP 

no tempo gasto pelo ATIS-NP e pela execução do ATIS-NP limitado em tempo de execução 

pelos valores obtidos pelo T-NP. Assim, poder-se-ia conhecer melhor o desempenho relativo 

desses algoritmos. 
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8 Outros Experimentos Computacionais 

 

Neste capítulo, relatam-se mais dois experimentos computacionais, EC4 e EC5, os 

quais comparam o desempenho do ATIS-NP a dois recentes algoritmos publicados na 

literatura, a saber: o GRASP (GRA) de Arroyo et al. (2008) e o genético (GEN) de 

Davis-Moradkhan et al. (2009). A principal razão para a escolha desses algoritmos é que são 

os algoritmos não transgenéticos mais recentes com melhores resultados apresentados na 

literatura. 

Uma vez que os autores do GRA não puderam disponibilizar o código, esse algoritmo 

foi implementado, em C++, nas mesmas condições dos transgenéticos, para viabilizar as 

comparações por meio do conjunto de instâncias adotado nessa dissertação. Uma vez que a 

implementação original foi realizada em C puro, há uma diferença no tempo computacional 
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entre as duas versões do GRASP, devido ao fato de C ser uma linguagem mais eficiente em 

relação a C++. Ainda assim, os experimentos mostram que a complexidade assintótica do 

algoritmo GRASP proposto por Arroyo et al. (2008) faz com que o tempo consumido seja 

significativamente incrementado com o aumento no tamanho da instância, tornando a 

diferença na eficiência das linguagens aceitável. 

O algoritmo GRASP foi executado apenas uma vez para cada instância. Na seção 

sobre o experimento EC4 são fornecidos detalhes no procedimento de comparação para este 

caso específico. 

Os autores do algoritmo genético também não puderam disponibilizar seu código. 

Além disso, a implementação desse algoritmo exigia o conhecimento de certas peculiaridades 

do algoritmo que não estavam suficientemente descritas na literatura a ponto de que se 

pudesse assegurar a correspondência de uma implementação com o algoritmo original 

(DAVIS-MORADKHAN et al., 2009). Entretanto, os autores forneceram o conjunto de 

instâncias por eles utilizado, bem como os conjuntos de aproximação e os tempos 

computacionais obtidos. Nesse sentido, a comparação com o genético de Davis-Moradkhan et 

al. (2009) ocorrerá por meio das informações gentilmente cedidas pelos autores. 

 Antes de relatar cada um dos experimentos realizados, apresentam-se os conjuntos de 

instâncias utilizadas para os testes, bem como a metodologia para comparação empregada e os 

parâmetros adotados para o algoritmo ATIS-NP. 

 

8.1 Instâncias 

 

Os experimentos computacionais relatados neste capítulo consideram dois bancos de 

instâncias, o BIG2, já apresentado, e o BIGEN. 

O BIG2 foi construído justamente para viabilizar uma comparação do algoritmo 

desenvolvido com o algoritmo GRASP do Arroyo, o qual implementamos, de acordo com 

justificativa apresentada na seção referente à metodologia de comparação. 

O BIGEN, banco de instâncias gentilmente cedido por Davis-Moradkhan, também foi 

construído pelo método de Knowles (2002), empregando parâmetros definidos pela autora 

mencionada. O BIGEN é composto por 15 instâncias, classificadas em função do número de 

vértices em instâncias de 10, 20, 30, 50 ou 100 nós. Cada classe contém 3 instâncias. 

 

8.2 Metodologia de Comparação 
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Os experimentos relatados nesse capítulo foram desenvolvidos, executados e 

analisados nas mesmas condições descritas no capítulo 7, com algumas exceções. 

Uma vez que o GRASP só é executado uma vez, não era possível aplicar o teste 

estatístico de Mann-Whitney diretamente aos conjuntos de aproximação obtidos, tal como 

fizemos no capítulo anterior (em que cada algoritmo era executado 30 vezes). Nesse sentido, 

para comparar o ATIS-NP com o GRASP, as instâncias de mesmo tamanho e classe foram 

agrupadas. Assim, o Mann-Whitney é executado para um conjunto de 5 instâncias de cada 

tamanho, fornecendo um único resultado. 

No tocante à comparação com o GEN, empregamos a autora relatou 10 execuções para 

cada instância, ao invés das 30 execuções que foram adotadas nesse trabalho. Nesse sentido, 

para comparar com o GEN, o ATIS-NP também foi executado apenas 10 vezes para cada 

instância. 

Outra exceção relacionada ao GEN é quanto à comparação com o tempo 

computacional. Os experimentos relatados por Davis-Moradkhan et al. (2009) foram 

realizados em uma máquina com sistema operacional Windows e de configuração 

provavelmente inferior àquela em que nossos experimentos foram realizados. Nesse sentido, 

não será possível realizar uma comparação direta entre os tempos computacionais. Entretanto, 

é possível realizar uma análise do crescimento do tempo computacional em função do 

aumento no tamanho da instância, o que já permite inferir o comportamento dos algoritmos 

em relação ao tempo. 

 

 

8.3 Configuração dos Parâmetros de ATIS-NP 

 

 Os valores adotados para os parâmetros empregados no ATIS-NP nos experimentos 

EC4 e EC5 são os mesmos adotados no capítulo 7. A exceção ocorre para a comparação com 

o GEN, quando alguns parâmetros foram modificados, a saber: #tamPop=200, e 

#numGer = 500. Além disso, o tamanho do arquivo global que armazena as soluções não 

suportadas foi incrementado para 2000. Esses ajustes foram realizados experimentalmente, 

com o objetivo de permitir que o ATIS-NP pudesse despender uma maior quantidade de 

tempo na busca de soluções de qualidade a partir da análise simultânea de uma maior 

quantidade de soluções (aumento do arqG e de #tamPop) bem como pelo incremento no 
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número de iterações do algoritmo (#numGer). Outro fator relevante é que o aumento do arqG 

permite ao ATIS-NP encontrar uma quantidade maior de soluções. 

 

8.4 EC4 – Comparação do ATIS-NP com o GRA 

 

O experimento EC4 comparou o desempenho de ATIS-NP com o GRASP 

desenvolvido por Arroyo et al. (2008). Como já mencionado neste trabalho, o algoritmo GRA 

foi implementado em C++ para que se viabilizassem as comparações de acordo com o 

conjunto de instâncias adotado.  

O conjunto de instâncias adotado para a comparação com o GRA é o BIG2. Uma vez 

que apenas uma execução do algoritmo foi realizada para cada instância (tendo em vista a 

natureza do algoritmo), fez-se necessário agrupar as instâncias adotadas, para que os testes 

estatísticos de Mann-Whitney pudessem ser realizados. Nesse sentido, as instâncias de BIG2 

foram organizadas em 33 grupos, de acordo com a classe à qual pertence e com o tamanho da 

instância. Instâncias com mesmo tamanho e classe ficaram no mesmo grupo. 

A tabela 8.1 exibe os resultados da comparação de ATIS-NP com GRA. Os p-valores 

exibidos são em favor do ATIS-NP. O R2 e o hipervolume não apontam diferença 

significativa entre os algoritmos. Porém, como pode ser observado, para o -binário aditivo, o 

ATIS-NP supera o GRA para todo o conjunto de instâncias adotado. O GRA, por sua vez, 

também não se mostra superior ao ATIS-NP em nenhum dos casos apresentados. Nesse 

sentido, os experimentos indicam que o ATIS-NP apresenta melhores resultados que o GRA. 

 

Tabela 8.1 – p-valores: ATIS-NP e GRA para o BIG2 agrupado 

 -binário aditivo R2 Hipervolume 

corr Anticorr conc corr anticorr conc corr anticorr conc 

50 0.058 0.014 0.004 0.457 0.416 0.376 0.300 0.300 0.300 

100 0.173 0.300 0.173 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 

200 0.008 0.037 0.173 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 

300 0.004 0.037 0.004 0.232 0.125 0.300 0.232 0.300 0.300 

400 0.004 0.125 0.004 0.232 0.300 0.300 0.125 0.300 0.300 

500 0.004 0.058 0.004 0.232 0.232 0.300 0.232 0.300 0.300 

600 0 0.023 0.037 0.173 0.300 0.300 0.232 0.300 0.300 

700 0 0.037 0.036 0.232 0.300 0.300 0.232 0.300 0.300 
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800 0 0.014 0.004 0.235 0.300 0.300 0.173 0.300 0.300 

900 0 0.008 0.232 0.232 0.300 0.300 0.125 0.300 0.300 

1000 0 0.023 0.007 0.232 0.232 0.300 0.232 0.300 0.300 

 

A tabela 8.2 apresenta os tempos computacionais médios (em segundos) obtidos pelo 

ATIS-NP e pelo GRA. Vale salientar que o ATIS-NP foi executado 30 vezes e cada conjunto 

de aproximação do GRASP foi comparado ao conjunto das 30 execuções do ATIS-NP para a 

respectiva instância. Nesse sentido, o tempo do GRASP teria que ser dividido por 30 para ser 

comparado ao ATIS-NP em condições de igualdade. 

Ainda assim, é fácil perceber que, com o aumento no tamanho da instância, o tempo 

gasto pelo GRASP é bastante incrementado. Nesse sentido, o ATIS-NP apresenta um 

comportamento mais adequado, conseguindo ser cada vez mais eficiente que o GRASP em 

termos de tempo computacional, pois o aumento no tamanho da instância acarreta um 

aumento de ordem significativamente inferior no tempo despendido. 

Tendo em vista os tempos computacionais apresentados bem como os resultados dos 

indicadores de qualidade, em especial, o -binário aditivo, pode-se inferir que o ATIS-NP 

apresentou um comportamento melhor que o GRA para os experimentos realizados. 

 

 

Tabela 8.2 – Tempos médios de execução do ATIS-NP e GRA para o BIG2 agrupado. 

 corr anticorr conc 

ATIS-NP GRA ATIS-NP GRA ATIS-NP GRA 

50 0.18 0.80 0.5 0.85 0.2 0.73 

100 0.94 4.39 0.64 6.47 0.62 5.92 

200 2.06 60.01 2.62 79.01 1.88 72.89 

300 3.72 352.75 4.5 447.19 3.56 482.91 

400 6.3 1393.85 7.44 1238.93 6.14 1232.38 

500 9.6 2792.20 11.02 2933.92 9.58 2987.21 

600 13.98 2503.88 15.72 3072.01 13.98 2980.82 

700 19.22 5178.25 21.6 5742.39 18.96 5372.92 

800 24.22 8478.96 26.9 10832.82 24.22 8930.21 

900 31.68 14941.23 34.86 15270.93 31.52 14897.22 

1000 38.94 23067.02 41.02 22840.84 39.24 22982.07 
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8.5 EC5 – Comparação do ATIS-NP com o GEN 

 

Essa seção trata da comparação do ATIS-NP com o GEN, o algoritmo genético 

desenvolvido por Davis-Moradkhan et al. (2009). Como já mencionado, o conjunto de 

instâncias adotado para a comparação é o BIGEN, composto por 3 instâncias de 10, 20, 30, 50 

e 100 nós, num total de 15 instâncias. Os p-valores obtidos da comparação são exibidos a 

seguir, na tabela 8.3. 

 

Tabela 8.3 – p-valores: ATIS-NP e GEN para o BIGEN 

 -binário aditivo R2 Hipervolume 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

10 0 0 0.999 0 0 0 0 0 0.999 

20 0.999 0 0.143 0 0 0 0.040 0 0 

30 0.042 0 0.778 0.5 0 0 0.224 0 0 

50 0 0.999 0.004 0 0 0 0 0 0.001 

100 0 0 0 0 0 0.999 0 0 0 

 

 A tabela 8.3 mostra que o ATIS-NP consegue obter resultados mais significativos que 

o GEN com relação à qualidade de solução, de acordo com os três indicadores de qualidade 

empregados. Nesse sentido, o ATIS-NP pode ser considerado melhor que o GEN. 

A tabela 8.4 mostra os tempos computacionais despendidos nos experimentos. Apesar 

de não ser possível comparar diretamente os tempos computacionais, devido à grande 

divergência das máquinas e dos sistemas operacionais usados para executar o GEN e o 

ATIS-NP, é visível que, para as instâncias de até 30/50 nós, o GEN executa mais 

rapidamente, supondo que a configuração da máquina usada para executar o GEN seja 

inferior ou igual à adotada nos experimentos descritos neste trabalho. A grande diferença 

entre o tempo do ATIS-NP e do GEN pode residir também na mudança de parâmetros do 

algoritmo para executar para este conjunto de instâncias. Possivelmente, o tempo do ATIS-NP 

pode ser reduzido sem afetar substancialmente a qualidade das soluções encontradas, 

reduzindo-se o tamanho do arquivo global de soluções não dominadas bem como o número de 
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iterações do algoritmo. A execução de mais testes poderia determinar um ajuste fino para 

estes parâmetros. 

Apesar de o GEN ser melhor para as instâncias pequenas no que diz respeito ao tempo 

de execução, pode-se observar que o aumento no tempo computacional gasto pelo GEN em 

função do aumento no tamanho da instância é bastante significativo. Nesse sentido, os dados 

exibidos na tabela 8.5 também permitem inferir que, provavelmente, quanto maior o tamanho 

da instância, maior a diferença entre o tempo de execução do GEN e do ATIS-NP, em favor 

do ATIS-NP. O aumento do tempo computacional do ATIS-NP em função do aumento da 

instância é de ordem inferior ao que ocorre com o GEN. 

 

Tabela 8.4 – Tempos de execução do ATIS-NP e GEN para o BIGEN 

 ATIS-NP GEN 

1 2 3 1 2 3 

10 0.48 0.19 0.53 0.004 0.004 0.004 

20 7.62 0.65 5.71 0.71 0.01 0.57 

30 17.51 2.17 24.49 7.08 0.18 11.45 

50 20.87 14.44 74.35 472.18 5.41 181.52 

100 388.49 376.82 560.21 27483.38 874.0 11106.71 

 

 

9 Considerações Finais 

 

 Este trabalho propôs um novo algoritmo evolucionário para a solução do problema da 

árvore geradora biobjetivo. O algoritmo proposto se enquadra na classe dos algoritmos 

transgenéticos e foi submetido a experimentos computacionais que os comparavam a outros 

algoritmos transgenéticos (AT-RGG, ROCHA et al, 2007; AT-Plas, MONTEIRO et al., 2009; 

T-NP, MONTEIRO et al., 2010), a um algoritmo GRASP (GRA, Arroyo et al., 2008) 

implementado conforme descrito na literatura e a um algoritmo genético (GEN, Davis-

Moradkhan et al., 2009). 

 A viabilidade do algoritmo proposto foi confirmada pelos experimentos, uma vez que 

os resultados, expostos nos capítulos 7 e 8, são competitivos com os resultados obtidos pelas 

outras abordagens heurísticas mencionadas, as quais reportam excelentes resultados. Em 
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termos de qualidade dos conjuntos de aproximação encontrados, o algoritmo desenvolvido é 

considerado melhor para a maioria das instâncias testadas, levando em conta os indicadores 

de qualidade ε-binário aditivo, R2 e hipervolume. 

 O tempo computacional despendido pelo ATIS-NP é significativamente melhor 

quando comparado ao GRASP, ao AT-RGG e ao AT-Plas. O T-NP apresenta tempos 

computacionais melhores que o ATIS-NP. 

 Em relação ao GRASP, o ε-binário aditivo mostrou uma diferença significativa em 

favor do ATIS-NP quanto à qualidade das soluções obtidas. O ATIS-NP é superior ao 

GRASP quanto ao tempo computacional despendido. Já a comparação com o GEN revelou 

um ATIS-NP com melhor qualidade de solução e tempo computacional elevado para 

instâncias pequenas. A alta taxa de variação do tempo computacional do GEN, entretanto, 

mostra que, para instâncias maiores, o ATIS-NP tende a ter um tempo computacional 

significativamente inferior ao GEN, o que já ocorre para instâncias de 50 e 100 nós. 

 Os experimentos computacionais mostraram ainda que o ATIS-NP depende de vários 

parâmetros, tais como o tamanho da população, o número de gerações, o critério de seleção 

entre vetores transgenéticos, o tamanho do trecho de um indivíduo que será exposto à ação de 

um vetor, etc. Entretanto, tal dependência também se verifica para outras abordagens 

clássicas. Seria interessante analisar até que ponto a realização de mais testes de parâmetro 

poderia melhorar ainda mais o desempenho desses algoritmos. Isto é, como trabalho a ser 

realizado, espera-se analisar a influência das alterações dos valores dos parâmetros sobre os 

resultados obtidos pelo algoritmo desenvolvido. 

 Os testes realizados, bem como os bons resultados relatados na literatura da aplicação 

de algoritmos transgenéticos a outros problemas de otimização combinatória, corroboram para 

que a transgenética computacional seja considerada uma excelente ferramenta para a solução 

de problemas NP-árduos. A aplicação de vetores transgenéticos na manipulação de 

informações se mostra um eficiente mecanismo de busca guiada no espaço de soluções. Em 

especial, para problemas multiobjetivo cuja versão mono-objetivo é resolvida em tempo 

polinomial, os algoritmos da versão mono-objetivo são importantes fontes de informação para 

a metaheurística em referência, fazendo com que os algoritmos transgenéticos obtenham 

resultados bastante competitivos frente a outras abordagens. 

A transgenética computacional é rica em possibilidades de manipulação de 

informações, o que faz com que novas estratégias sempre possam ser criadas e testadas na 

tentativa de melhorar a eficiência do algoritmo e a qualidade dos conjuntos de aproximação 

obtidos. 
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10 Trabalhos Futuros 

 

 O algoritmo transgenético proposto neste trabalho representa uma contribuição 

significativa para a literatura, não só pela diversidade de agentes transgenéticos que utiliza, 

mas também pelos bons resultados obtidos quando comparado a outras abordagens. Apesar 

disso, como em toda pesquisa, sempre há novos caminhos que podem ser percorridos, bem 

como experimentos que podem ser realizados. 

 Nesse sentido, como trabalhos futuros pode-se sugerir uma análise detalhada da 

contribuição individual de cada agente para o resultado do algoritmo. Além disso, podem-se 

realizar testes que utilizem o mesmo conjunto de instâncias para todos os algoritmos. Os 

parâmetros que influenciam mais diretamente no tempo e no resultado do ATIS-NP devem ser 

finamente ajustados, a saber: número de iterações, tamanho do arquivo global e tamanho da 

população de endossimbiontes. Os experimentos realizados mostraram diferença entre os 

tempos dos algoritmos transgenéticos estudados. Sendo assim, seria interessante executar 
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esses algoritmo adotando como critério de parada o tempo, de forma que todos os 

transgenéticos fossem executados por um mesmo tempo computacional. Dessa forma, poder-

se-ia avaliar o desempenho dos algoritmos transgenéticos com o passar do tempo. 

 As comparações realizadas poderiam tomar como base as Fronteiras de Pareto Ótimas 

de cada uma das instâncias, desde que se executasse um algoritmo exato para resolvê-las. A 

comparação das abordagens metaheurísticas com as exatas não é essencial, haja vista que o 

tempo utilizado pelas abordagens exatas é várias vezes superior ao tempo gasto pela 

abordagem metaheurística. Entretanto, há indicadores de qualidade específicos para 

comparação entre algoritmos heurísticos quando se tem a Fronteira de Pareto Ótima. Além 

disso, a existência da fronteira poderia fornecer outras informações, tais como número de 

soluções não-suportadas encontradas, porcentagem de soluções não-dominadas do conjunto 

de aproximação que se encontra (e que não se encontra) na Fronteira de Pareto Ótima, etc. 

 Nesse sentido, esse trabalho revelou vários aspectos da aplicação de algoritmos 

transgenéticos na resolução da árvore geradora bi-objetivo, mas ainda há pesquisas que 

podem ser realizadas neste tema. Muitas experimentações ainda podem ser realizadas o que 

nos forneceria uma gama maior de informações acerca da eficiência do ATIS-NP quando 

comparado a outras abordagens, bem como sobre a eficiência dos algoritmos transgenéticos 

para a resolução deste problema. 
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