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RESUMO 

COSTA, R. R. L. Algoritmo genético aplicado à formulação de ração para frangos de 

corte. 2017. 58 f. Dissertação – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 

Este projeto teve por objetivo a implementação de software para formulação de ração de 

frangos de corte utilizando Algoritmo Genético (AG). A geração da população inicial foi 

direcionada, impedindo a geração de indivíduos que possuíam características restritivas. 

Realizou-se três experimentos, sendo o primeiro para definição do tamanho da população, 

número de gerações e método de seleção de pais, o segundo para comparar a formulação de 

ração do AG com a do Simplex e o terceiro para verificar a variabilidade de resultados do 

AG. O experimento 1 foi realizado em delineamento inteiramente ao acaso, com tratamentos 

arranjados em esquema fatorial 2 x 5 x 19, sendo os fatores: métodos de seleção de pais 

(roleta e torneio de três), tamanho de população (200, 360, 500, 1.000 e 1.500 indivíduos) e 

número de geração (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900 e 1.000), totalizando 190 tratamentos, com 20 repetições resultando em 3.800 

observações. A cada observação registrou-se o fitness que foi submetido a análise de variância 

e quando significativa (P<0,05) aplicou-se o teste de Scott-Knott (5%). No experimento 2 

foram formuladas três rações, sendo uma ração pelo método Simplex e duas pelo AG. As 

rações formuladas com AG utilizaram os parâmetros de tamanho de população, método de 

seleção de pais e número de gerações definidos no experimento 1. Os resultados obtidos pelo 

AG proporcionaram rações que apresentam uma diferença média no atendimento das 

necessidades nutricionais de 0,34% para a ração formulada pelo método roleta e de 0,16% 

pelo método torneio de três, sendo essas diferenças pequenas e que provavelmente não 

impactam sobre o desempenho animal e sobre as características de carcaça. A variação de 

resultados existente no AG, devido a sua característica heurística, foi testada no experimento 

3 por intermédio de 100 execuções para cada método de seleção de pais, roleta e torneio de 

três, utilizando os mesmos parâmetros de tamanho de população e número de gerações das 

rações formuladas no experimento 2. Os resultados obtidos demonstram baixa dispersão nos 

dados. Conclui-se que o AG é uma estratégia de otimização eficiente para formulação de 

rações para frangos de corte, pois aproxima-se do atendimento exato da exigência nutricional, 

com variação pequena, e com mínimo custo. 

Palavras-chave: Avicultura. Computação evolutiva. Programação linear. Simplex.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

COSTA, R. R. L. Genetic algorithm applied to feed formulation for broiler chickens. 

2017. 58 f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 
The objective of the present project was to implement software for the formulation of broiler 

chicken feed using a Genetic Algorithm (GA). The generation of the initial population was 

directed, preventing the production of individuals with restrictive characteristics. A total of 

three experiments were carried out: the first one to define the population size, number of 

generations, and the method of parent selection; the second to compare ration formulation 

using the GA with that of the Simplex method, and the third to verify result variability using 

the GA. Experiment 1 was performed in a completely randomized design, with arranged 

treatments in a 2 x 5 x 19 factorial scheme, assessing the following factors: parent selection 

methods (roulette-wheel selection and tournament selection of three), population size (200, 

360, 500, 1 000 and 1 500 individuals), and number of generations (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1 000 ), totaling 190 treatments, with 

20 repetitions each, resulting in 3 800 recordings. At each observation, the registered fitness 

was submitted to variance analysis, and if significant (P < 0.05), the Scott-Knott test (5%) was 

applied. In the second experiment, three rations were formulated: one by the Simplex method, 

and two employing the GA. The feeds formulated with the GA used the parameters of 

population size, parent selection method, and number of generations, defined in experiment 1. 

The results obtained by the GA provided feeds that exhibited a mean difference in nutritional 

requirements of 0.34% for the ration formulated by the roulette-wheel method and 0.16% for 

the tournament selection of three technique. These differences are considered small and may 

not impact on animal performance and carcass characteristics. The variation regarding the GA 

results, given its heuristic attribute, was tested in experiment 3 using 100 repetitions of each 

method of parent selection, employing the same parameters regarding population size and 

number of generations of the rations formulated in experiment 2. The obtained results 

demonstrate low data dispersion. In conclusion, the GA is an efficient optimization strategy 

for the formulation of broiler chicken feeds, since it approximates the exact fulfillment of the 

nutritional requirement, with small variation, and with minimum cost. 

 
Keywords: Evolutionary computation. Linear programming. Poultry. Simplex.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Instrução Normativa nº 15 de 26 de maio de 2009 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), em seu Art. 12, item VII, define ração como “mistura 

composta por ingredientes e aditivos, destinada à alimentação de animais de produção, que 

constitua um produto de pronto fornecimento e capaz de atender às exigências nutricionais 

dos animais a que se destine” (BRASIL, 2009). 

O processo de formulação de ração consiste na seleção dos tipos e quantidades de 

ingredientes, incluindo as misturas minerais e vitamínicas, que serão combinadas para a 

produção da ração. A correta seleção de ingredientes, além de suprir as necessidades 

nutricionais dos animais, que são distintas para cada nutriente, possibilita a redução do custo 

com arraçoamento. Isso é importante, pois o custo com a alimentação na avicultura de corte 

atingiu, aproximadamente, 66,50% do custo total de produção em junho de 2017 

(EMBRAPA, 2017) e tem forte influência sobre o desempenho. Assim, a indústria avícola 

busca, constantemente, maneiras de reduzir esse custo com ajustes nutricionais visando a 

otimização dos aspectos econômicos da produção. 

O algoritmo de otimização usado atualmente na formulação de ração é o Simplex, que 

é uma técnica da Programação Linear (PL), e possibilita a identificação de uma mistura de 

ingredientes para atender as exigências nutricionais com o menor custo possível. O Simplex 

realiza operações iterativas no intuito de saltar de um ponto extremo, existente no espaço de 

soluções, para um ponto extremo melhor, até identificar a solução ótima, ou seja, a ração de 

menor custo possível. No entanto, o algoritmo Simplex pode não encontrar a solução ótima 

quando as restrições estabelecidas são incompatíveis com o problema que está sendo tratado. 

Com isso, técnicas de otimização alternativas podem ser adotadas para superar esses 

problemas.  

Os Algoritmos Genéticos (AG), uma das áreas da computação natural, aparecem como 

uma alternativa para formulação de ração. Eles são procedimentos computacionais inspirados 

na teoria da evolução de Charles Darwin, utilizando os conceitos de indivíduos, seleção, 

cruzamento e mutação, através de técnicas heurísticas de otimização. As vantagens de utilizar 

os AGs são a facilidade de implementação, a busca guiada pelo espaço de possíveis soluções 

tornando o algoritmo mais rápido e, também, aumentando a chance de se encontrar o ótimo 

global. 
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Atualmente pesquisas estão sendo realizadas utilizando a estratégia de AG, na 

formulação de ração para aves, mas os resultados obtidos nos testes são inconclusivos, pois, 

ocasionalmente, o AG não obtém sucesso na formulação de ração. Alguns pesquisadores, 

como Sahman et al. (2009), adotaram a geração de uma população de forma completamente 

aleatória, não incluindo nesta etapa todas as características representativas do problema, o que 

ocasionou a geração de indivíduos com características proibitivas e que foram repassadas para 

as novas gerações, tornando o AG ineficiente para formulação de ração para aves.  

Pretende-se com esta pesquisa utilizar AG para formular ração para frangos de corte, 

utilizando estratégia de geração direcionada da população inicial, incluindo, na etapa de 

representação cromossomial características restritivas para o cromossomo. Serão definidos o 

número de indivíduos, método de seleção e número de gerações necessários à obtenção da 

ração ideal. Serão empregadas técnicas de cruzamento e mutação que consideram as 

especificidades do problema de formulação de ração. 
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2 OBJETIVO 
 

 

2.1  Objetivo Geral 
 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar um software para formulação de rações para 

frangos de corte, utilizando algoritmos genéticos como técnica de otimização. 

 

2.2  Objetivo Específico 
 

a) Elaborar uma base de dados para armazenar as informações necessárias à 

formulação de ração.  

b) Implementar o software de formulação de ração em linguagem JAVATM 

utilizando AG como técnica de otimização, incluindo na codificação dos 

indivíduos da população, no acasalamento e na mutação características 

representativas do problema. 

c) Determinar o tamanho de população, número de gerações e método de seleção 

capaz de gerar soluções viáveis. 

d) Formular rações, utilizando ingredientes convencionais, para frangos de corte. 

e) Analisar os resultados obtidos com AG em comparação a formulação realizada 

utilizando PL. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1  Ração 
 

A Instrução Normativa nº 15 de 26 de maio de 2009 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), em seu Art. 12, item VII, define ração como “mistura 

composta por ingredientes e aditivos, destinada à alimentação de animais de produção, que 

constitua um produto de pronto fornecimento e capaz de atender às exigências nutricionais 

dos animais a que se destine” (BRASIL, 2009). 

 

3.2  Impacto da alimentação no processo produtivo 
 

Na avicultura, a alimentação é responsável pela maior parte do custo de produção. 

Entre 2007 e 2012, no Brasil, o custo com arraçoamento oscilou de 53 a 71% do custo total de 

produção (AVISITE, 2011). Em junho de 2017, 66,50% do custo total da produção de frangos 

de corte foi com alimentação (EMBRAPA, 2017). Neste sentido, o processo de formulação de 

ração deve utilizar técnicas que encontrem a mistura de ingredientes que atendam às 

exigências nutricionais dos animais, com o menor custo possível. 

 

3.3  Técnicas utilizadas para formulação de ração 
 

Os processos utilizados para a formulação de ração evoluíram no decorrer dos anos. 

Inicialmente, a estratégia utilizada baseava-se em métodos manuais, tais como tentativa e 

erro, o quadrado de Pearson e equações algébricas. Estes métodos eram simples, sendo 

necessário o conhecimento prévio do percentual desejado de um determinado ingrediente na 

ração e a utilização de grupos de misturas de ingredientes. Porém, quanto maior o número de 

misturas, mais complexo se torna seu cálculo manualmente. 

 

3.3.1 Tentativa e erro 
 

É o método mais rudimentar utilizado para formulação de ração. A formulação é 

realizada manualmente em papel ou com auxílio de planilhas eletrônicas como o Excel® 

(AFOLAYAN; AFOLAYAN, 2008), mas sem a utilização de procedimentos matemáticos 

para auxiliar. O balanceamento é realizado por intermédio do aumento ou redução das 
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quantidades de ingredientes selecionados para a formulação da ração, até que as exigências 

nutricionais do animal sejam atendidas. 

Este método exige do formulador o conhecimento prático de formulação, caso 

contrário o processo se tornará oneroso no que diz respeito ao tempo gasto para encontrar a 

combinação ideal de ingredientes que atenda à exigência nutricional do animal, 

principalmente quando há uma grande quantidade de ingredientes e nutrientes a serem 

considerados (RAHMAN; ANG; RAMLI, 2010). 

 

3.3.2 Quadrado de Pearson 
 

É o método mais simples e fácil de ser utilizado pois leva em consideração as 

proporções de apenas dois ingredientes ou grupos de ingredientes, previamente misturados, 

que devem ser associados para obter a porcentagem dos nutrientes exigida (RAHMAN; ANG; 

RAMLI, 2010). Normalmente se considera somente a exigência de proteína e energia nesse 

método. A utilização deste método exige do formulador o conhecimento da composição 

nutricional dos ingredientes e o teor desejado do nutriente na ração. 

 

3.3.3 Equações algébricas 
 

Também é considerado um método simples para o cálculo de mistura de ingredientes. 

Este método leva em consideração o percentual desejado de um determinado nutriente na 

ração. O cálculo é realizado valendo-se de um sistema de duas equações com duas incógnitas, 

no caso mais simples. O método possibilita a utilização de mais de dois ingredientes ou 

grupos de ingredientes, bastando para isso a utilização de uma incógnita para cada um deles o 

que torna o cálculo mais complexo (AFOLAYAN; AFOLAYAN, 2008). 

A utilização deste método exige do formulador o conhecimento da composição 

nutricional dos ingredientes e o teor desejado do nutriente na ração. 

 

3.3.4 Programação Linear 
 

A Programação Linear (PL), uma área da Pesquisa Operacional, teve seu início na 

década de 1940, e uma de suas principais técnicas de solução, o método Simplex (BLACK; 

HLUBIK, 1980), foi desenvolvido em 1947 por George Dantzig (BONDANESE et al., 2005; 

PRADO, 2010; GHOSH et al., 2014), e tem como objetivo resolver problemas de 
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maximização ou minimização de uma função objetivo linear contendo variáveis sujeitas a 

desigualdades lineares ou restrições de igualdade também lineares. 

A PL não tem vínculo direto com a área de computação, pois o termo “Programação” 

diz respeito a planejamento e não a uma linguagem de programação de computadores. A ideia 

de planejamento está relacionada à utilização dos recursos existentes, para atender certas 

condições operacionais, atingindo assim, um objetivo que pode ser de minimização ou de 

maximização. 

A representação matemática dos problemas de PL é composta por uma função 

objetivo, eq.(1) e restrições técnicas, eqs.(2), (3) e (4), formadas por inequações, ambas 

lineares. A função objetivo reflete a eficiência e as restrições permitem que as soluções 

encontradas satisfaçam às limitações técnicas (SHIMIZU, 1984; BONDANESE, 2005; 

FROUSSARD, 2009; OLIVEIRA; CAIXETA FILHO, 2013; MENEGHINI et al, 2016). 

A PL é utilizada em formulação de ração tendo como finalidade encontrar o menor 

custo possível de uma determinada mistura de ingredientes que atenda a exigência nutricional 

do animal. 

A função objetivo da PL, normalmente denominada de Z (eq.(1)) quando aplicada à 

formulação de ração, tem o preço da ração que deve ser minimizado. Então, tem-se: 

 

(Minimizar) nn xcxcxcZ  2211                                                                                    (1) 

Onde,  

jc = coeficientes da função objetivo ),...,2,1( nj  . Em formulação de ração são os 

preços dos ingredientes. 

jx  = variáveis de decisão ),...,2,1( nj  . Em formulação de ração são os ingredientes, 

cujas quantidades serão determinadas na formulação de ração.  

j = refere-se ao ingrediente. 

 

Sujeito as restrições: 

Restrições para os níveis nutricionais 

     
     

     


















mnmnmm

nn

nn

bououxaxaxa

bououxaxaxa

bououxaxaxa









2211

22222121

11212111

                                               (2) 
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Onde,  

ija  = coeficientes técnicos ),...,2,1();,...,2,1( njmi  . Em formulação de ração é a 

matriz nutricional. 

jx  = variáveis de decisão ),...,2,1( nj  . Em formulação de ração são os ingredientes.  

ib  = termos independentes ou constantes de restrição ),...,2,1( mi  . Em formulação de 

ração são os níveis nutricionais que se pretende atingir.  

i  = refere-se ao nutriente. 

j  = refere-se ao ingrediente. 

 

Restrição para a unidade de mistura 

121  nxxx                                                                                                                    (3) 

Onde,  

),...,2,1( nj   refere-se ao ingrediente
 

 

Restrição de não negatividade 

021  nxxx                                                                                                                 (4) 

Onde,  

),...,2,1( nj   refere-se ao ingrediente 

 

3.3.4.1 Método Simplex 
 

O método Simplex é um procedimento matricial que caminha pelos vértices de uma 

região com soluções factíveis, desconsiderando as demais soluções em seu entorno, que não 

possua solução melhor do que a encontrada. O algoritmo Simplex realiza um procedimento 

iterativo, que sempre irá procurar uma solução melhor que a anterior dentro de um conjunto 

finito de vértices. Existem duas situações em que o algoritmo Simplex pode não encontrar a 

solução ótima. A eq.(5) é um exemplo da primeira situação, quando as restrições 

estabelecidas são incompatíveis com o problema que está sendo tratado.  

 

 21  xexxS                                                                                                      (5) 
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Como exemplo da ocorrência da restrição estabelecida pela eq.(5), em formulação de 

ração, pode-se supor o atendimento de uma exigência nutricional de 50% de proteína bruta 

(PB), tendo à disposição os ingredientes milho ( 1x ), que oferece 8% PB a R$0,62 kg, e farelo 

de soja ( 2x ) com 45% de PB a R$1,01 kg. Então, tem-se: 

 

Função objetivo (eq.(1)): (Minimizar) 21 01,162,0 xxZ   

Restrições: 

          Atendimento nutricional (eq.(2)): 50458 21  xx  

          Unidade da mistura (eq.(3)): 121  xx  

          Não negatividade (eq.(4)): 021 xex  

 

Não será possível formular a ração desejada devido à existência da restrição de níveis 

nutricionais imposta pela eq.(2). Os ingredientes disponíveis permitem apenas o atendimento 

de exigência que fique entre os dois valores de proteína bruta disponibilizados pelos mesmos, 

isto é, 8% e 45%.  

A segunda situação ocorre quando não é possível atingir a função objetivo, devido a 

uma das variáveis tender ao infinito, atendendo às restrições estabelecidas. Um exemplo é 

apresentado na eq.(6) (PRADO, 1999; GOLDBARG; LUNA, 2000). 

 

Maximizar 21 3xx                                                                                                                   (6) 

Sujeito a: 












10

0

0

21

2

1

xx

x

x

 

 

Em formulação de ração esta situação de tendência ao infinito nunca acorrerá, pois o 

modelo de formulação utilizado possui uma equação (eq.(3)) que limita a inclusão dos 

ingredientes a 100%, então nunca uma variável tenderá ao infinito. 

 

3.4  Computação natural 
 

A Computação Natural é uma das áreas de estudo da Ciência da Computação, 

voltada ao estudo da interação entre Ciência Natural e Computação. Uma de suas 
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características é a utilização da natureza como metáfora ou inspiração, para criar ou imitar 

computacionalmente, através de estratégias de processamento que simulam suas 

características, fenômenos e processos biológicos, possibilitando a solução de problemas 

(BALLARD, 1999; CASTRO; VON ZUBEN, 2004; MACLENNAN, 2004; PATON et al., 

2004; CASTRO, 2010). 

O ser humano observou a natureza durante séculos, e foi capaz de construir diversas 

teorias baseadas em seu comportamento. Entre essas teorias podemos citar as Leis de Newton 

na Física, as Leis de Kepler para as órbitas planetárias (CASTRO; TIMMIS, 2002) e a teoria 

da evolução das espécies de Charles Darwin (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989; 

HAUPT; HAUPT, 2004; RIDLEY, 2006). 

Os fenômenos e comportamentos da natureza têm sido utilizados como inspiração 

para a concepção e construção de materiais e equipamentos que nos auxiliam através de 

projetos mecânicos de materiais, tais como o colete à prova de balas inspirado na teia de 

aranha, o velcro que é baseado no “carrapicho” (semente de uma planta), os sonares advêm 

dos morcegos, os aviões dos pássaros e o submarino dos peixes (PATON, 1994; CASTRO, 

2010). 

Além da construção de artefatos oriundos de observações da natureza, existem 

também estratégias computacionais inspiradas na biologia, tais como as baseadas no 

funcionamento do cérebro humano, que deu origem às redes neurais artificiais (HAYKIN, 

1999); o sistema imunológico inspirou os sistemas imunológicos artificiais (DASGUPTA, 

1999; CASTRO; TIMMIS, 2002); e a teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin, os 

Algoritmos Genéticos (LINDEN, 2012), entre outros. Também existem os sistemas baseados 

no comportamento social e coletivo dos insetos, como por exemplo, o algoritmo colônia de 

formigas (BONABEAU; DORIGO; THERAULAZ, 1999; CASTRO, 2010). 

De acordo com Castro e Von Zuben (2004) é possível caracterizar a computação 

natural em três subáreas (Figura 1). 

Das três subáreas definidas por Castro e Von Zuben (2004), a que será considerada 

neste trabalho é a Computação Inspirada na Natureza, mais precisamente, os Algoritmos 

Genéticos, uma das áreas englobadas pela Computação Evolucionária, e que tem sua 

fundamentação na teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin (DIAS; BARRETO, 

1998; LINDEN, 2012). 
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Figura 1 – Classificação das subáreas da Computação Natural 

   
Fonte: Adaptado pelo autor com base em CASTRO, L. N.; VON ZUBEN, F. J. From Biologically inspired 
computing to natural computing. In: CASTRO, L. N.; VON ZUBEN, F. J. Recent developments in biologically 
inspired computing. Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2004. cap. 1, p. 1-8. 

 

3.4.1 Charles Darwin 
 

Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo, entre os anos de 1831 e 1836, a 

bordo do Her Majesty’s Ship (HMS) Beagle. O navio inglês iniciou sua jornada na Inglaterra, 

navegando pela costa do Pacífico e pela América do Sul, coletando informações e observando 

os fenômenos e características da natureza e dos animais. As observações e anotações 

realizadas por Darwin, durante o período de sua viagem, e os demais estudos realizados por 

ele possibilitaram em 1859 a publicação do livro “A Origem das Espécies”.  

Para Charles Darwin, na natureza, todos os indivíduos dentro de um mesmo 

ambiente competem entre si pelos recursos existentes, e aqueles que melhor se adaptam ao 

ecossistema possuem maior chance de se reproduzir, gerando descendentes com as mesmas 

características de adaptação (RIDLEY, 2006; LINDEN, 2012). 

Foi observado, também durante sua viagem, que animais de uma mesma espécie 

possuíam características distintas (variação genética), em comparação a seus parentes em 

outros ecossistemas. Tais diferenças os tornavam mais adaptados às necessidades e 

oportunidades oferecidas pelo ambiente natural em que viviam, sendo obtidas por um 

processo evolutivo da espécie (RIDLEY, 2006; CASTRO, 2010). 

As descobertas e conclusões de Darwin também foram obtidas por Alfred Russel 

Wallace em uma pesquisa independente, realizada nas ilhas Malucas na Indonésia em 1858, 
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alguns anos depois da viagem de Darwin. Em ambos os casos, eles identificaram o mesmo 

processo de transferência de características dos pais aos filhos e a adaptação ao meio 

ambiente, porém não conheciam como essa combinação e transferência eram realizadas. O 

trabalho de ambos foi apresentado em 01/07/1858 à Linnean Society de Londres (RIDLEY, 

2006; CASTRO, 2010). 

A compreensão da teoria de Darwin e Wallace, de transferência de características, 

somente foi possível após um trabalho de pesquisa realizado por Gregor Mendel em 1865, que 

ficou esquecido até 1900, quando foi redescoberto por pesquisadores da época. Mendel, que é 

considerado o pai da genética, identificou os princípios da herança genética (RIDLEY, 2006; 

CASTRO, 2010; LINDEN, 2012). 

A teoria de Darwin baseia-se em: 

1. Reprodução: existe uma população de indivíduos que se reproduzem entre si. 

2. Variação: os novos indivíduos gerados herdam algumas características de 

seus pais, mas também sofrem pequenas alterações nessas características. 

3. Seleção natural: o ecossistema em que o indivíduo vive exerce uma pressão 

seletiva que irá privilegiar os mais adaptados. 

A estratégia computacional adotada pelos AGs é inspirada no processo de evolução 

que ocorre na natureza, em que as populações naturais tendem a passar por um processo 

evolutivo no decorrer de suas gerações. Tal evolução ocorre de acordo com os princípios da 

seleção natural e sobrevivência do mais apto, conforme definido por Charles Darwin. Os AGs 

imitam o processo da seleção natural, evoluindo populações de soluções em busca de 

melhores resultados para os problemas tratados (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989). 

 

3.4.2 A origem dos algoritmos genéticos 
 

A utilização do conceito de evolução natural, para solucionar problemas, iniciou-se 

com Box (1957), que se inspirou na natureza para associar a evolução natural a problemas de 

otimização, gerando um esquema de operações evolucionárias. O esquema apresentado 

realizava uma perturbação, deliberada ou acidental, em algumas variáveis de controle de uma 

instalação, o que pode ser comparado ao efeito da mutação existente no processo de evolução 

da natureza (GOLDBERG, 1991). 

As pesquisas sobre recombinação iniciaram-se com trabalhos de Bledsoe (1961a, 

1961b) e Bremermann (1962), que utilizaram genes na composição de um indivíduo. O 

trabalho considerava a representação de um gene como sendo binária, inteira e real (LINDEN, 
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2012). Suas pesquisas obtiveram resultados positivos na utilização desta estratégia 

(GOLDBERG, 1989; ANDERSON; CONRAD, 1995). 

Diversos outros trabalhos foram realizados utilizando a estratégia evolutiva como 

uma proposta de solução de problemas. Rechenberg, em 1965, propôs a utilização de uma 

estratégia de mutação que utilizava a distribuição gaussiana dos parâmetros, obtendo sucesso 

em problemas práticos (GOLDBERG, 1991; LINDEN, 2012). 

No final da década de 60, John Holland, após se aprofundar nos estudos sobre a 

evolução das espécies e pesquisas baseadas nos trabalhos e propostas já implementadas por 

outros pesquisadores, propôs um modelo heurístico computacional capaz de simular a teoria 

de evolução de Charles Darwin, e em 1975 ele publica o livro “Adaptation in Natural and 

Artificial Systems”.  

Holland, considerado o pai dos algoritmos genéticos (LINDEN, 2012), implementa o 

conceito de um Algoritmo Genético como metáfora dos processos evolutivos, possibilitando a 

implementação da teoria da evolução de forma computacional (GOLDBERG, 1989; 

WHITLEY, 1994; LINDEN, 2012). 

Na década de 80, David Edward Goldberg, aluno de Holland, publicou sua 

dissertação, onde aplica o conceito de Algoritmo Genético, definido por Holland, a um 

problema de otimização envolvendo um sistema de bombeamento de combustível, além de 

publicar os livros “Computer-aided gas pipeline operation using genetic algorithms and rule 

learning” em 1983 e “Genetic algorithms in search, optimization and machine learning” em 

1989 (GOLDBERG, 1989).  

 

3.4.3 Características de um algoritmo genético 
 

Um AG é uma ferramenta computacional que utiliza uma técnica heurística de 

otimização global, baseada nos princípios da evolução natural e na sobrevivência do mais 

apto, sendo capaz de encontrar características específicas que se adequam a uma função 

objetivo, dentro de um universo de características existentes em uma determinada população 

de indivíduos. 

De forma geral, as soluções encontradas são representadas por uma cadeia de 

caracteres de forma análoga ao cromossomo na genética, e são geralmente referenciadas como 

indivíduos. O algoritmo é iniciado com um certo número de soluções, chamadas de população 

inicial, que geralmente é gerada aleatoriamente.  
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Os AGs submetem as populações de indivíduos aos operadores genéticos de seleção, 

recombinação e mutação, simulando a evolução natural (Figura 2). A identificação do 

indivíduo mais apto dentro da população é realizada pela utilização de uma função de 

avaliação, simulando a adaptabilidade do indivíduo ao ecossistema (HOLLAND, 1975; 

GOLDBERG, 1989; RUSSELL; NORVIG, 2004). 

 

Figura 2 – Representação do funcionamento de um AG básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 
2012. p. 64. A) Processo inicial do AG, geração da população inicial de forma aleatória. B) Avaliação de cada 
um dos indivíduos da população considerando a função objetivo. C) Etapa responsável pela seleção dos 
indivíduos que passarão pelo processo de cruzamento, dentre os métodos possíveis tem-se Roleta e Torneio. D) 
Processo de cruzamento, etapa onde ocorre a troca do material genético gerando novos indivíduos. E) Etapa 
responsável pela alteração de determinada carga genética, processo de mutação do indivíduo gerado no 
cruzamento.  
 
 

Um AG não é uma ferramenta de busca de uma solução ótima, justamente por ele 

aplicar técnicas heurísticas (probabilísticas) em suas soluções. Ele possibilita encontrar, 

dentro de um espaço de busca de possíveis soluções, aquela que se aproxima do ótimo em 

cada uma de suas execuções. Isto significa que, cada vez que um AG é executado, não 
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necessariamente será gerada a mesma solução (LINDEN, 2012). A existência de soluções 

distintas para um mesmo problema se deve ao fato da diversidade da população inicial e da 

imprevisibilidade do processo de evolução natural simulada por um AG, através de seus 

operadores de seleção, recombinação e mutação. 

Um AG possibilita, através de suas gerações, encontrar sempre o máximo global 

(HAUPT; HAUPT, 2004), diferente do que ocorre nos métodos que utilizam a derivada de 

uma função como forma de encontrar o máximo da função. Nesse caso, existe a possibilidade 

de ficar preso em máximos locais (LINDEN, 2012), conforme pode ser visualizado na Figura 

3. Escolhendo um dos pontos de início, é possível perceber que ele seguirá a direção do 

gradiente, isto é, o ponto onde a derivada é igual a zero. Esta dependência do gradiente, 

poderá levar a um resultado de máximo local. 

 

Figura 3 – Função hipotética com um máximo local e outro global 

 
Fonte: LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. p. 47. 

 

3.4.3.1. População inicial 
 

A população de um AG, conjunto de soluções, é composta por indivíduos, também 

chamados de cromossomos, que são compostos por posições chamadas de genes, responsáveis 

pelas características hereditárias do indivíduo (RIDLEY, 2006; CASTRO, 2010).  

A pesquisa de Holland baseia-se na utilização de um cromossomo binário, sendo que 

seus genes são formados por zeros e uns (GOLDBERG, 1989; WHITLEY, 1994; RUSSELL; 

NORVIG, 2004; LINDEN, 2012).  
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Várias adaptações foram realizadas no conceito de Holland para um AG, 

principalmente na forma de definir o cromossomo. Atualmente, existem diversos AGs 

utilizando outras estratégias em substituição à codificação binária, tais como números inteiros 

e reais (GOLDBERG, 1991; CORREIA, 2003; LINDEN, 2012). 

A importância da representação de um cromossomo (indivíduo) é crucial, pois ela é a 

maneira, viável, de traduzir a informação de nosso problema do mundo real para ser tratada 

computacionalmente, além de representar uma possível solução para o problema tratado. 

Linden (2012) considera que a representação cromossomial deve seguir as seguintes regras: 

1. Deve ser o mais simples possível; 

2. Caso haja alguma solução proibitiva ao problema, é aconselhável que a 

codificação do cromossomo não contemple esta representação; e 

3. Caso a solução exija condições, elas devem estar implícitas em nossa 

representação. 

 

A Figura 4 mostra a representação de um cromossomo, conforme definido por 

Holland (1975), utilizando a codificação binária. A quantidade de genes, isto é, o tamanho do 

cromossomo, depende do problema que será tratado, pois o cromossomo deve representar 

uma solução factível (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989; CORREIA, 2003). 

 

Figura 4 – Representação gráfica de um cromossomo em AG 

 

 

1 1 0 0 1 1 0 0 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems. Ann 
Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1975.  
 
 

Após a definição da representação do cromossomo, a população de cromossomos é 

gerada de forma aleatória, sendo um processo independente para cada cromossomo que irá 

compor a população inicial. Seguindo a lei das probabilidades, pode-se dizer que os 

cromossomos gerados tendem a cobrir todo o espaço de soluções, mas isso pode não ocorrer 

em virtude do tamanho finito estabelecido para a população. 

cromossomo 

gene 
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Em relação ao tamanho da população inicial, é necessário observar que o 

desempenho de um AG é sensível a essa informação, pois, se o número de cromossomos 

(indivíduos) for pequeno, é possível que não se tenha uma diversidade genética capaz de gerar 

boas soluções. No caso inverso, isto é, se a população for muito grande, tem-se grande 

diversidade genética, mas o tempo de processamento será alto, o que segundo Linden (2012) 

poderá levar a uma busca exaustiva. 

Em uma pesquisa realizada por Pillay, Nolan e Haque (1997) os melhores resultados 

foram obtidos com uma população entre 150 e 400 cromossomos. A definição do tamanho da 

população inicial depende do problema e da codificação adotada, mas é possível ter um valor 

inicial de referência para se testar a eficiência na geração de diversidade entre os 

cromossomos. Linden (2012) sugere um número inicial de cromossomos para uma população 

baseando-se na eq.(7). 

 

40___  GenesDeQuantidadeInicialPopulação                                                     (7) 

 

O autor também deixa claro que este é um procedimento inicial e que não 

necessariamente irá gerar uma população ótima. Linden (2012) considera a eq.(7) como sendo 

um ponto de partida para a definição real do tamanho da população, fundamentado nos 

resultados dos testes obtidos com este parâmetro.  

 

3.4.3.2. Avaliação 
 

Na natureza, o processo de avaliação é realizado através da sobrevivência do mais 

forte, isto é, do indivíduo mais adaptado ao ecossistema em que vive e de variantes genéticas 

que surgem na população, através de um processo aleatório (RIDLEY, 2006). 

O processo de avaliação do cromossomo, em AG, compreende a atribuição de um 

valor de qualidade, chamado fitness, à sua representatividade junto ao conjunto de possíveis 

soluções. Aquele cromossomo que apresentar um maior fitness possuirá melhores chances de 

se reproduzir, propagando sua genética a seus filhos, no intuito de gerar melhores soluções 

(RUSSELL; NORVIG, 2004; CASTRO, 2010). 

A função de avaliação, na maioria das vezes, é a única ligação entre o AG e o 

problema real, pois o processo de avaliação considera a qualidade da solução apresentada por 

um determinado cromossomo, sem, contudo, armazenar qualquer tipo de informação sobre os 
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processos utilizados para a solução do problema em questão (WHITLEY, 1994; LINDEN, 

2012). A escolha da função de avaliação deve ser pautada no conhecimento completo de todo 

o problema a ser resolvido, tanto em relação às suas restrições quanto aos objetivos de 

qualidade que devem ser atendidos. 

Autores como Rehman e Romero (1987), Goldberg (1989), Joines e Houck (1994), 

Cortes (1996) e Linden (2012) consideram que, para o cálculo do fitness de um cromossomo, 

pode-se utilizar a estratégia de penalização, que será aplicada a cada uma das restrições que 

ele não atendeu, reduzindo assim o valor de sua avaliação. A aplicação da penalidade deve ser 

proporcional à gravidade da restrição que não foi atendida pelo cromossomo. 

A técnica de programação por metas, utilizadas por Rehman e Romero (1987), para 

formulação de ração, obteve melhor resultado quando foi incorporada à estratégia de 

penalização. A ideia utilizada por eles era manter os requisitos nutricionais dentro dos limites 

desejáveis, e para isso utilizavam uma escala de penalidade, que era aplicada toda vez que o 

limite de determinado nutriente era ultrapassado. A função objetivo utiliza a penalidade total 

ocorrida, devido às violações de várias exigências nutricionais, para definir a melhor solução. 

Linden (2012) sugere que as penalizações sejam suaves e regulares, de maneira que 

os cromossomos que apresentem melhores fitness sejam classificados próximos aos 

cromossomos portadores de pequenas diferenças de avaliação. Ele considera, também, que a 

função de avaliação deve ser utilizada de maneira a possibilitar a verificação de uma 

porcentagem de cromossomos que atendam às restrições estabelecidas, evitando assim o que 

ele chama de solução do “tipo tudo ou nada”, isto é, soluções que avaliam somente os 

extremos do espaço de soluções. 

 

3.4.3.3 Seleção 
 

O processo de seleção utilizado pelo AG imita o mecanismo de seleção natural da 

biologia, estabelecido por Darwin, onde sobrevive o mais apto. Porém, da mesma forma que 

na natureza, um AG possibilita ao cromossomo possuidor de um fitness baixo condição de se 

reproduzir, mas com menor probabilidade (LINDEN, 2012). 

Na natureza, o processo de seleção tanto pode produzir mudanças em uma população 

como pode fazer com que essa população se mantenha a mesma. Se o ambiente for constante 

e não surgir nenhum indivíduo que possua características superiores às já existentes, não 

ocorrerá a evolução (RIDLEY, 2006). 
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A necessidade de se permitir que os menos aptos também possuam sua chance de 

reprodução evita a convergência prematura do AG, que é causada pela falta de diversidade 

existente na população. 

Dentre as estratégias mais utilizadas para a seleção dos pais, tem-se a Roleta viciada 

e o Torneio (DAVIS, 1991; HAUPT; HAUPT, 2004; CASTRO, 2010; LINDEN, 2012). 

No método da Roleta viciada cada um dos cromossomos da população é “alocado” 

na roleta ocupando um valor proporcional à sua avaliação. O cálculo realizado para definir a 

proporção que cada um dos cromossomos irá ocupar na roleta, que possui um valor de 0 a 

360, representando uma posição no círculo, é realizado através das eqs.(8) e (9). 

 

   


n

i
fitfitx

0
100                                                                                                             (8) 

 

Onde: x  é a porcentagem relativa ao espaço que será ocupado na roleta pelo cromossomo. 

fit  é o valor do fitness do cromossomo. 

i  é o índice de identificação do cromossomo. 

n  é a quantidade de cromossomos que serão avaliados. 

 

  100360 xy                                                                                                                      (9) 

 

Onde: y  é o espaço, em graus, que será ocupado na roleta pelo cromossomo. 

x  é a porcentagem relativa ao espaço que será ocupado na roleta pelo cromossomo, 

obtido pela eq.(8). 

 

A Tabela 1 apresenta os cálculos do fitness dos cromossomos com base nas eqs.(8) e 

(9) e que serão utilizados no processo de seleção da roleta. 

 

Tabela 1 – Cromossomos e seus respectivos cálculos de fitness e proporcionalidade 

Cromossomo Fitness 
Pedaço da roleta1  

(%) 
Pedaço da roleta2

(°) 
0001 1 0,5 1,8 
0010 4 2,2 7,9 
1100 144 77,8 280,1 
0110 36 19,5 70,2 
Total 185 100,00 360,0 

Fonte: LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. p. 77.  
1 representa o x na eq.(8) e 2 representa o y na eq.(9) 



25 
 

Após a distribuição proporcional dos cromossomos na roleta ela é “girada”, 

realizando o sorteio de um cromossomo. Algumas condições também são impostas a alocação 

do cromossomo na roleta viciada. Dentre elas pode-se considerar que não pode existir 

nenhum cromossomo que possua avaliação menor que zero ou maior que 360. Outra situação 

é quando existe uma diferença muito grande entre a avaliação de um cromossomo, 

considerado superindivíduo, e os demais. Neste caso, o cromossomo em particular ocuparia 

um grande espaço na roleta, o que lhe daria grandes probabilidades de ser escolhido em 

diversos sorteios, causando a perda da diversidade e uma convergência prematura (CASTRO, 

2010; LINDEN, 2012). Uma das estratégias que podem ser utilizadas para evitar esses 

problemas é a normalização dos valores de fitness.  

O método da Roleta, segundo Pillay, Nolan e Haque (1997), não é o mais indicado, 

caso o tamanho da população seja pequeno e ele também não garante que o melhor 

cromossomo será selecionado, embora a probabilidade de sua escolha seja maior, devido ao 

espaço que o mesmo ocupará na roleta. 

A outra estratégia de seleção utilizada é o Torneio, onde os cromossomos que 

formarão os pais são sorteados aleatoriamente entre os cromossomos da população.  

Um exemplo do método do torneio pode ser o Torneio de três, onde são sorteados 

aleatoriamente três cromossomos dentro da população (Tabela 2), e, entre os três elementos 

sorteados, se escolhe o que possui maior fitness (Tabela 3). Este processo é repetido até que se 

obtenha os pais necessários à realização do operador de crossover. 

 

Tabela 2 – População para o método de seleção Torneio de três 

Indivíduo Fitness 

x1 200 
x2 100 
x3 9500 
x4 100 
x5 100 
x6 10000 
x7 1 
x8 40 

Fonte: LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. p. 205. 
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Tabela 3 – Cromossomos selecionados no Torneio de três e identificação  
dos cromossomos com maior fitness em fundo cinza 

Torneios 

x1
 x7 x8 

x2 x3 x5 
x6 x4 x4 
x2 x7 x1 
x5 x5 x5 
x3 x4 x2 
x4 x2 x6 
x4 x6 x5 

Fonte: LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. p. 205. 
 

O método do Torneio, segundo Haupt e Haupt (2004), é mais indicado para grandes 

populações, pois a classificação dos cromossomos é um processo que exige maior tempo de 

processamento. 

Goldberg e Deb (1991) realizaram um trabalho onde compararam os métodos de 

seleção Reprodução proporcional, Seleção por classificação, Seleção por torneio e Seleção 

pelo método genitor. Eles concluíram que os resultados obtidos por alguns dos métodos são 

muito próximos, o que exige maior estudo sobre a estratégia de seleção, pois este é um 

processo crítico dentre os processos realizados pelo AG. 

Outro método de seleção é o Elitismo, que consiste em passar para a próxima 

geração uma proporção dos melhores indivíduos, garantindo assim que eles perpetuem suas 

características.  

O Elitismo é aplicado no processo de geração da população e procura garantir que a 

nova população possua pelo menos elementos iguais ou melhores que os anteriores (LINDEN, 

2012). Este processo é considerado simples, porém colabora com a melhoria no desempenho 

do AG, pois garante a existência de uma memória do processo de seleção anterior. 

Linden (2012) sugere que é possível combinar o método de seleção por Torneio com 

o método Elitista. Esta estratégia é útil quando se deseja que algum cromossomo tenha 

garantida sua participação no processo. A Tabela 2 mostra dois indivíduos com um valor de 

fitness extremamente alto (x3 e x6), o que lhes garantiria, no método da Roleta, a sua 

participação quase que em todos os sorteios, em virtude do espaço ocupado por eles. Porém, 

no método do Torneio todos os cromossomos possuem a mesma chance de serem sorteados, 

ficando dependente do valor de sua avaliação a sua seleção entre os três cromossomos 

sorteados. No entanto, existem dois cromossomos que possuem um valor de fitness muito 

baixo (x7 e x8), se comparados com os demais. Neste caso, se for desejável a participação de 
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um desses cromossomos, pois ele apresenta algum gene que possui uma característica única 

entre os demais, poderíamos utilizar o método do elitismo para a seleção do mesmo, 

garantindo assim sua participação no processo de reprodução. 

 

3.4.3.4 Cruzamento 
 

Um dos aspectos importantes dos AGs é a utilização do processo de recombinação, 

também chamado de crossover, que é aplicado de forma randômica, utilizando-se uma 

determinada taxa de cruzamento. A utilização deste operador genético associada à seleção e 

avaliação do cromossomo é o que faz um AG se diferenciar de uma busca aleatória, pois o 

processo de seleção é responsável por identificar os cromossomos mais promissores e o 

cruzamento é responsável por realizar a recombinação de genes, segmentos de material 

genético, entre os pais selecionados, gerando um novo cromossomo. Esta recombinação tem a 

finalidade de aumentar a qualidade das soluções existentes no espaço de busca do AG 

(SPEARS; DE JONG, 1991; VALENTE; GONÇALVES, 2009; LINDEN, 2012). 

Linden (2012) relata que diversos trabalhos têm utilizado uma taxa de cruzamento 

entre 60% e 95%, sendo esta associada a uma taxa de mutação baixa, evidenciando a 

importância do operador de cruzamento. 

A estratégia mais comumente utilizada para o operador de recombinação genética é o 

cruzamento de um ou dois pontos de corte (HOLLAND, 1975; DE JONG; SPEARS, 1990; 

RUSSEL; NORVING, 2004).  

Russel e Norving (2004) consideram que no início o operador de cruzamento irá 

executar grandes avanços no espaço de busca, por existir grande diversidade na população, 

sendo que em determinado instante este avanço será menor, pois a maioria dos cromossomos 

já está semelhante. 

A Figura 5 apresenta a simulação do cruzamento de um ponto, considerando que 

após o processo de seleção realizado, os cromossomos 10000011 e 11011110 foram sorteados 

entre os elementos existentes na população de cromossomos, para a realização do processo de 

recombinação. O ponto de corte, pc = 5, foi sorteado aleatoriamente, e representa o gene a 

partir do qual será realizada a troca de informação genética entre os pais. Neste processo de 

recombinação, o cromossomo 1 terá sua sequência de genes 0011, trocada pela sequência 

1110 do cromossomo 2.  

Após a realização do processo de recombinação, os filhos gerados podem sofrer o 

processo de mutação, que também é realizado de forma probabilística. 
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Figura 5 – Simulação do operador de Crossover de um ponto 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de CASTRO, L. N. Computação natural: uma jornada ilustrada. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2010. p. 61. 
 

3.4.3.5 Mutação 
 

Ridley (2006) considera que o processo de mutação na natureza possui três vertentes. 

Ela pode ser vantajosa, se acrescentar características e consequentemente a sobrevivência do 

indivíduo; neutra, se não realizar nenhum efeito mutante no indivíduo; desfavorável, caso a 

mutação retire boas características do indivíduo, reduzindo sua sobrevivência na natureza.  

Em um algoritmo genético o operador de mutação é utilizado após o cruzamento, 

onde, por intermédio de um processo probabilístico, é definido se o filho sofrerá a ação do 

operador, sendo definida a posição (gene) que terá seu valor alterado aleatoriamente. Este 

processo é repetido para todos os genes do cromossomo selecionado (PILLAY; NOLAN; 

HAQUE, 1997; LINDEN, 2012). 

O operador de mutação possibilita a introdução de variedade genética na população 

inicial (WHITLEY, 1994; CASTRO, 2010; VALENTE; GONÇALVES, 2009). 

A taxa de mutação aplicada deve ser pequena, tendo em vista que ela pode gerar uma 

degeneração na população, o que prejudicará o AG em sua convergência para uma solução 

(RUSSEL; NORVIG, 2004; LINDEN, 2012) 

A Figura 6 apresenta a simulação do operador de mutação, considerando os filhos 

gerados após a execução do operador de cruzamento. Os pontos de ocorrência da mutação são 

sorteados aleatoriamente, conforme a taxa probabilística estabelecida e seus genes sofrem a 

alteração do valor de sua carga genética. 

No caso da Figura 6 o cromossomo é formado por genes binários, então, após o 

processo de mutação os genes sorteados, de valores 0, 1 e 0 são alterados para 1, 0 e 1 

respectivamente. 

 

 

 

Ponto de corte (pc = 5) 

Pai 1 (cromossomo 1) Filho do cromossomo 1 

Pai 2 (cromossomo 2) Filho do cromossomo 2 

Recombinação 
genética 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
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Figura 6 – Simulação do operador de mutação 

 

 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de CASTRO, L. N. Computação natural: uma jornada ilustrada. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2010. p. 61. 
 

 

3.4.4 Aplicações dos algoritmos genéticos 
 

A aplicabilidade de Algoritmo Genético é abrangente, pois ele pode ser utilizado em 

diversos problemas de otimização ou de busca de soluções. A única observação que é 

considerada por Linden (2012), é que um problema deve ser adequado aos requisitos de um 

AG, isto é, as necessidades do problema devem ser atendidas pela representação do 

cromossomo, pelos operadores e, principalmente, pela função de avaliação. 

Sahman et al. (2009) implementaram um software em linguagem Delphi® utilizando 

algoritmos genéticos para otimizar o custo de produção de ração para aves, bovinos, carneiros 

e coelhos. Os autores utilizaram a estratégia completamente aleatória para a geração dos 

cromossomos da população inicial, não levando em consideração características restritivas 

como, por exemplo, o total de 100% para soma dos ingredientes da ração. O método do 

Torneio foi utilizado para a seleção dos pais, sendo permitido ao usuário transferir para a 

próxima geração determinados cromossomos, caracterizando assim o Elitismo. O método de 

recombinação adotado foi a combinação do método de cruzamento heurístico e extrapolação 

cruzada. O processo de mutação aplicado aos filhos gerados na recombinação genética, 

realizou o sorteio aleatório de um gene do cromossomo, sendo seu valor substituído por um 

novo valor gerado aleatoriamente. O processo de avaliação do indivíduo utilizou a estratégia 

de penalizar o mesmo, acumulando os valores violados para cada uma das 19 restrições 

impostas ao processo de formulação de ração para aves, acrescentando a esta soma de 

violações inicial os valores acima e abaixo do peso definido para a mistura total que era de 

100 kg. Os resultados obtidos pelo método proposto foram comparados com formulação 

elaborada pela programação linear e gerou bons resultados quando aplicados à formulação de 

1 0 0 0 1 1 1 0
 
 
 
1 1 0 0 0 1 1 1

Genes que sofrerão mutação 

Cromossomo original 

Mutação 

Cromossomo mutado 
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ração para bovinos, mas quanto a formulação para aves o software não obteve resultados 

factíveis, pois ocasionalmente o AG não obtinha sucesso na formulação da ração. O melhor 

resultado obtido pelo software na formulação de ração para bovinos pode ser explicado pela 

quantidade de restrições que foram consideradas no processo, 9 para bovinos e 19 para aves.  

Gupta, Kuntal e Ramesh (2013) realizaram uma pesquisa utilizando AG na 

formulação de ração para vacas leiteiras. Os autores utilizaram o Mat lab 7.0 para 

implementar os testes com o AG. Os testes foram realizados utilizando uma população de 50 

indivíduos, formados por strings binárias, isto é, seus genes foram definidos como 0 e 1 de 

forma aleatória. Após a definição da população inicial foram aplicados os operadores 

genéticos de seleção, cruzamento e mutação por um período de 1.000 gerações. Os resultados 

obtidos pelos autores foram satisfatórios para as três abordagens utilizadas, se comparados aos 

métodos tradicionais de programação linear utilizados. Os testes realizados forneceram rações 

mais eficientes, pois realizou ajustes finos nos objetivos nutritivos. 

Não foram localizados mais trabalhos envolvendo AGs na formulação de rações para 

frangos de corte. 
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CAPÍTULO 1 

 
ALGORITMO GENÉTICO APLICADO À FORMULAÇÃO DE RAÇÃO PARA 

FRANGOS DE CORTE 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na avicultura, a alimentação é responsável pela maior parte do custo de produção. Em 

junho de 2017, 66,50% do custo total da produção de frangos de corte foi com alimentação 

(EMBRAPA, 2017). Neste sentido, o processo de formulação de ração deve utilizar técnicas 

que encontre a mistura de ingredientes que atendam às exigências nutricionais, com o menor 

custo possível (BARIONI et al., 2003; SAKOMURA; ROSTAGNO, 2007; ROSTAGNO et 

al., 2011). 

A Programação Linear (PL) é o método mais utilizado para formulação de rações 

atualmente e tem como objetivo encontrar a mistura de ingredientes para atender à exigência 

nutricional com o menor custo possível (WAUGH, 1951; ROUSH; CRAVENER; ZHANG, 

1996; AFROUZIYEH et al., 2010; NABASIRYE et al., 2011; ROSTAGNO et al., 2011). 

Nesta estratégia são considerados, durante a formulação, a composição nutricional, os preços 

dos ingredientes e as exigências nutricionais da categoria animal (WAUGH, 1951; 

ROSTAGNO et al., 2011; VIEIRA; STEFANELLO; SORBARA, 2014). A ração obtida é 

resultante de combinações, entre inúmeros ingredientes e aditivos, para atender as restrições 

estabelecidas com o menor custo (BARIONI et al., 2003; SAKOMURA; ROSTAGNO, 

2007). 

O Simplex é o algoritmo utilizado no processo de formulação de ração na PL. Esse 

método realiza operações iterativas no intuito de saltar de um ponto extremo, existente no 

espaço de soluções, para um ponto extremo melhor, até identificar a solução ótima (TAHA, 

2008). Mas, existem situações em que o algoritmo Simplex pode não encontrar a solução 

ótima.  

Em formulação de ração o Simplex não funcionará quando as restrições estabelecidas 

forem incompatíveis com o problema que está sendo tratado (PRADO, 1999; GOLDBARG; 

LUNA, 2000). Esses casos podem ocorrer mesmo em situações onde as restrições são 

minimamente violadas não alterando a qualidade das rações e nem interferindo nos resultados 
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zootécnicos e econômicos da produção. Nesse sentido, o processo de formulação de ração, 

com o uso da PL, é inflexível.  

Como forma de solucionar esse problema apresentado pela PL no processo de 

formulação de ração, pode-se utilizar os Algoritmos Genéticos (AG), uma das áreas da 

Computação Natural. Esta abordagem utiliza a teoria da evolução de Darwin, e permite que 

seja encontrado, em um grande espaço de busca, uma solução ótima global, através da 

utilização de técnicas heurísticas de otimização, eliminando assim a possibilidade de 

encontrar uma solução ótima local (PILLAY; NOLAN; HAQUE, 1997; LINDEN, 2012). 

Sahman et al. (2009) utilizaram AG na formulação de ração para aves, ovelhas e 

bovinos, mas o processo de geração da população inicial utilizado gerou uma população 

completamente aleatória, não incluindo nesta etapa todas as características representativas do 

problema, o que ocasionou a geração de indivíduos com características proibitivas e que 

foram repassadas para as novas gerações, tornando o AG ineficiente para formulação de ração 

para aves. 

Esta pesquisa tem por objetivo implementar um software utilizando AG como técnica 

de otimização para formulação de ração para frangos de corte, em que as especificidades do 

problema de formulação de ração sejam consideradas na elaboração do algoritmo. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O algoritmo genético (AG) adotado nesta pesquisa para formulação de ração está 

representado na Figura 1 e cada etapa está explicada nos itens 2.1 a 2.9.  

 

2.1 Dados iniciais 
 

O software possui uma base de dados inicial de ingredientes e de exigências 

nutricionais obtida a partir das Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: Composição de 

Alimentos e Exigências Nutricionais (ROSTAGNO et al., 2011). A base de dados existente na 

aplicação pode ser modificada pelo formulador atendendo suas necessidades de inclusão de 

nutrientes, ingredientes e seus respectivos níveis nutricionais, bem como modificar os itens já 

existentes.  

Os dados iniciais necessários para o funcionamento do programa estão detalhados 

nos itens 2.1.1 a 2.1.5. 

 

Figura 1 – Fluxograma de execução do algoritmo genético para formulação de ração 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.1.1 Seleção de nutrientes e de exigências nutricionais  
 

O formulador deve informar, a partir da base de dados disponível na aplicação, quais 

são os nutrientes que devem ser considerados no processo de formulação de ração, bem como 

a exigência nutricional desejada para cada nutriente. 

 

2.1.2 Escolha de ingredientes  
 

O formulador deve informar, a partir da base de dados disponível na aplicação, quais 

são os ingredientes que serão utilizados no processo de formulação de ração, o seu preço atual 

e a composição nutricional. Durante o processo de escolha dos ingredientes o formulador 

também deve definir a quantidade mínima e máxima para inclusão de cada ingrediente, com 

valores que podem variar de 0 a 100%.  

A definição de limites de utilização dos ingredientes é uma das características 

restritivas consideradas na geração do indivíduo que irá compor a população inicial (ver item 

2.2), ou seja, das possíveis soluções. Dessa forma, é possível inibir, já nesta etapa, a geração 

de indivíduos indesejáveis, possibilitando a geração de indivíduos com características mais 

próximas da realidade da formulação de ração. 

 

2.1.3 Tamanho da população e número de gerações 
 

Deve ser utilizado um número inteiro variando de 1 a n para a definição de ambos os 

parâmetros, sendo o número de gerações responsável pelo número de vezes que o AG será 

executado, gerando novas populações de filhos. 

Os valores de referência, que melhor atendem às necessidades de formulação de 

ração para frangos de corte, fazem parte dos objetivos desta pesquisa e serão definidos no 

item 3.1. 

 

2.1.4 Taxa de cruzamento e taxa de mutação 
 

As taxas de cruzamento e de mutação podem variar de 1 a 100% e a forma como 

esses mecanismos ocorrem serão abordadas nos itens 2.5 e 2.6 respectivamente. O AG utiliza 

a taxa de cruzamento para definir quantos indivíduos, selecionados como pais, que sofrerão a 

ação do processo de cruzamento, gerando assim novos indivíduos, os filhos. A taxa de 
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mutação é a porcentagem dos filhos gerados que podem ter seus genes modificados pelo 

processo de mutação.  

 

2.1.5 Seleção  
 

O método de seleção de pais é o responsável pela simulação do mecanismo de 

seleção natural, entre os indivíduos existentes na população inicial, que passarão pelo 

processo de cruzamento gerando assim novos indivíduos. Os métodos da Roleta viciada e do 

Torneio de três, ambos abordados no item 2.4, estão disponíveis no software. A definição do 

método que melhor atende às necessidades de formulação de ração para frangos de corte, faz 

parte dos objetivos desta pesquisa e será definido no item 3.1. 

 

2.2 População inicial 
 

A importância da representação de um indivíduo da população inicial é crucial, pois 

ela é a maneira, viável, de traduzir a informação do problema do mundo real para ser tratado 

computacionalmente, além de representar uma possível solução para o problema da 

formulação de ração. Em AG um indivíduo corresponde a uma ração e cada ingrediente a um 

gene. 

A população inicial é formada pela eq.(1). 

 

jq INDIVPI                                                                                                                             (1) 

 

Onde: 

qPI  é a população inicial e seu tamanho definido por q . 

q  é a quantidade de indivíduos existentes na população inicial. 

jINDIV é o indivíduo na posição j  da população inicial gerado pela eq.(2) e 

representa uma ração. 

j é a posição do indivíduo dentro da população inicial. 

 

Para a geração do indivíduo considerou-se as quantidades mínimas e máximas para 

os ingredientes, definidas pelo usuário, sendo que a soma total dos ingredientes (genes) deve 
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atingir 100%. A eq.(2) representa a estratégia utilizada para gerar o indivíduo e a eq.(3) o 

método utilizado para garantir que os genes do indivíduo somem 100. 

 

      


n

ij randomINDIV
0

min1,0minmax                                                                 (2) 

 

Onde: 

jINDIV é o indivíduo na posição j  da população inicial e representa uma ração. 

j é a posição do indivíduo dentro da população inicial. 

n  é a quantidade de genes do indivíduo na posição j . Representa a quantidade de 

ingredientes que será utilizada na formulação. 

i  é o índice que define a posição do gene dentro do indivíduo j  e representa um 

ingrediente.	

max  é a quantidade máxima permitida para o ingrediente (de 0 a 100%). 

miné a quantidade mínima permitida para o ingrediente (de 0 a 100%). 

random  é a função responsável pela geração aleatória dos genes do indivíduo na 

posição j , gerando valores entre 0 e 1. 

 

   cmmINDIVsmmQ jiji /100                                                                                          (3) 

 

Onde: 

jiQ  é a quantidade de ingrediente na posição i  do indivíduo j para atender à 

necessidade de restrição de somar 100. 

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

i  é a posição do ingrediente no indivíduo. 

100 é o valor que representa a característica restritiva de quantidade para o indivíduo.	

smm  é a soma dos ingredientes que possuem as quantidades idênticas de mínimo e 

máximo de utilização. 

jiINDIV  é a quantidade de utilização do ingrediente i  no indivíduo j , definida de 

forma aleatória pelo AG. 

cmm  é a soma dos ingredientes que possuem as quantidades distintas de mínimo e 

máximo de utilização. 
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2.3 Cálculo do fitness  
 

O processo de avaliação do indivíduo, em AG, compreende a atribuição de um valor 

de qualidade, chamado fitness, à sua representatividade junto ao conjunto de possíveis 

soluções. 

Como o intuito do AG é formular uma ração de custo mínimo os indivíduos da 

população são avaliados através da eq.(4) que considera o preço de produção do indivíduo 

(eq. (5)) acrescido do cálculo da diferença nutricional (eq.(6)). Sendo assim, quanto menor o 

valor de fitness do indivíduo melhor é sua classificação junto à população, pois indica um 

menor custo de produção da ração e uma menor diferença nutricional entre o desejado e o 

encontrado. 

 

	 	                                                                         (4) 

 

Onde: 

	é o valor atribuído à qualidade do indivíduo . Quanto menor seu valor, melhor é 

sua qualidade.	

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

	é o resultado obtido com a eq.(5) e representa o preço da ração representada 

pelo indivíduo . 

	 é o resultado obtido pela eq.(6) e representa o somatório da 

diferença entre o valor nutricional obtido e o desejado, para cada um dos nutrientes 

definidos na formulação, elevado ao quadrado como forma de penalização para piorar o 

fitness do indivíduo 	que não atende a exigência nutricional. 

	

	 ∑ /10.000                                                    

(5) 

 

Onde: 

 é o preço da ração representada pelo indivíduo j. 

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

 é a quantidade de genes (ingredientes) do indivíduo . 

	é a posição do gene dentro do indivíduo . Representa o ingrediente utilizado. 



42 
 
 

 é o preço do ingrediente na posição	 . 

	 é o peso do ingrediente existente no gene da posição definida por  no 

indivíduo . 

10.000	 é o valor utilizado para manter uma padronização de grandeza entre o 

 e o  . 

 

	 	 ∑ /                                                (6)	

 

Onde: 

	representa o somatório da diferença entre o valor nutricional 

obtido e o desejado, para cada um dos nutrientes definidos na formulação. Sendo o 

resultado elevado ao quadrado como forma de aumentar a penalização do indivíduo  

que não atende à exigência nutricional desejada.  

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

	é a quantidade de nutrientes.	

	é o índice que indica qual nutriente está sendo avaliado. 

	é o valor nutricional obtido.	

	é o valor nutricional desejado. 

 

2.4. Método de seleção dos pais 
 

Existem dois métodos de seleção de pais disponíveis no software, o formulador deve 

optar pela utilização do método da Roleta viciada ou o método do Torneio de três. 

No método da roleta viciada cada um dos indivíduos da população é “alocado” na 

roleta ocupando um valor proporcional à sua avaliação. O cálculo realizado para definir a 

proporção que cada um dos indivíduos irá ocupar na roleta, que possui um valor de 0 a 360, 

representando uma posição no círculo, é calculado conforme as eqs.(7) e (8). 

 

  100360 jj xy                                                                                                                   (7) 

 

Onde: 
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jx  é a porcentagem relativa ao espaço que será ocupado na roleta pelo indivíduo , 

obtido pela eq.(7). 

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

jy  é o espaço, em graus, que será ocupado na roleta pelo indivíduo . 

 

   


n

jjj fitfitx
0

100                                                                                                         (8) 

 

Onde:  

jx  é a porcentagem relativa ao espaço que será ocupado na roleta pelo indivíduo . 

	é a posição do indivíduo na população inicial. 

jfit  é o valor do fitness do indivíduo . 

n  é a quantidade de indivíduos que serão avaliados. 

 

A outra estratégia de seleção disponível é o Torneio de três, onde são sorteados 

aleatoriamente três indivíduos na população e o que possuir a maior avaliação, isto é, o menor 

valor de fitness, será um dos pais selecionados. Este processo é repetido até que se obtenha os 

pais necessários à realização do operador de crossover. 

A definição do método de seleção dos pais que melhor atende às necessidades de 

formulação de ração para frangos de corte, faz parte dos objetivos desta pesquisa e será 

definido no item 3.1.  

 
2.5 Método de cruzamento (crossover) 
 

Após a seleção dos pais é aplicada a taxa probabilística de cruzamento definida nos 

parâmetros iniciais do AG, definindo assim se os indivíduos sorteados passarão pelo processo 

de cruzamento aritmético. Para cada gene do primeiro filho utiliza-se a eq.(9) e para o 

segundo filho a eq.(10), em que o parâmetro  tem seu valor definido de forma aleatória entre 

0 e 1. Este método possibilita a realização do processo de recombinação de genes entre os 

indivíduos, sem que haja violação da restrição de que o indivíduo deve somar 100 na eq.(3). 

 

	 1 																																																																																						                                                   (9) 

	 1 																																																																																																																																																																										(10)	
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Onde:  

 representa o pai.  

	é o índice da posição do gene do pai, que varia de 1 a n (quantidade de ingredientes 

utilizada). 

1	 	2	é a identificação dos pais. 

	 é o parâmetro do operador de crossover aritmético que define a porcentagem de 

utilização do gene, definida de forma aleatória entre 0 e 1. 

 

2.6 Método de mutação 
 

O operador de mutação utiliza a taxa probabilística definida nos parâmetros iniciais 

do AG, e define se o filho passará pelo operador possibilitando assim a inserção de uma 

diversidade na população existente. O processo de mutação adotado realiza o sorteio aleatório 

de dois genes do indivíduo, sendo retirado 5% do gene que possui o maior valor, e 

acrescentado no segundo gene, eqs.(11), (12) e (13), sempre respeitando a restrição de que a 

soma dos genes do indivíduo deve ser 100. 

 
1 0,05                                                                                                                

(11) 

                                                                                                                         (12) 

                                                                                                                         (13) 

 

Onde:  

 representa o valor que será subtraído do gene que possui o maior valor para ser 

acrescentado ao valor do segundo.  

 é o valor do gene na primeira posição sorteada do indivíduo. 

 é o valor do gene na segunda posição sorteada do indivíduo. 

1	e	 2 indicam a posição dos genes no filho. 

 
Após o processo de mutação os filhos gerados passam por um novo processo de 

avaliação. 
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2.7 Método de elitismo 
 

O elitismo foi aplicado a partir da segunda execução do AG e permitiu passar para a 

próxima geração uma proporção dos melhores indivíduos, garantindo assim que eles 

perpetuem suas características. 

O processo é realizado unindo a população inicial com a população de filhos, 

classificando-os pelo seu valor de fitness de forma ascendente e em seguida retira-se, a partir 

da sequência inicial, os melhores indivíduos em quantidade suficiente, conforme valor 

definido nos parâmetros iniciais do AG, para compor a nova população inicial. 

 

2.8 Finalização do AG 
 

O ponto de parada do AG é estabelecido pela quantidade de gerações informado na 

configuração dos parâmetros iniciais. 

 

2.9 Implementação do software 
 

A definição das tabelas e relacionamentos utilizados foram obtidos através do 

levantamento dos requisitos essenciais ao funcionamento do software. A base de dados 

implementada utiliza o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle® Database 

11g Express Edition, Release 11.2.0.2.0 - 64bits Production. As tabelas ingredientes, 

nutrientes e unidades_nutrientes, foram populadas, inicialmente, com dados obtidos nas 

Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais 

(ROSTAGNO et al., 2011). A linguagem de programação utilizada foi o JAVATM, através do 

ambiente de desenvolvimento integrado NetBeans, versão 8.0.2 (Build 201411181905). 

 

2.10 Testes 
 

Os testes realizados foram divididos em três etapas, a primeira foi responsável pela 

identificação dos parâmetros de tamanho de população, número de gerações e método de 

seleção dos pais que melhor atendem ao problema de formulação de ração de menor custo 

para frangos de corte e estão descritos no item 3.1. 
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A segunda etapa (item 3.2) dos testes utilizou os parâmetros identificados no item 3.1 

para comparar a formulação de ração utilizando AG com a programação linear, para frangos 

de corte. 

Devido a variabilidade de resultados gerada pelo AG a cada execução, em virtude da 

utilização de técnicas heurísticas (probabilísticas), a terceira etapa (item 3.3) de testes, foi 

responsável pela execução do AG 100 vezes para cada um dos métodos de seleção de pais, 

roleta e torneio de três, utilizando os parâmetros definidos no item 3.1, para checar 

dispersividade de resultados. 

 

2.10.1 Informações gerais 
 

Os testes de formulação de ração foram realizados utilizando ingredientes 

convencionais (Tabela 1) para frangos de corte macho de desempenho superior de 22 a 33 

dias de idade (ROSTAGNO et al., 2011). As exigências nutricionais empregadas estão 

apresentadas na Tabela 2. Os níveis de utilização dos ingredientes para a formulação de ração 

utilizando o AG, conforme experiência do formulador, estão apresentados na Tabela 3. Para 

os testes realizados com o Simplex não houve restrição para utilização dos ingredientes (de 0 

a 100), exceto para o premix que foi utilizado conforme recomendação do fabricante. 

 

Tabela 1 – Composição nutricional (na matéria natural) e preço dos ingredientes  

Ingredientes 
Preço 

(R$/kg) 
EM 

(Kcal/kg)
PB 
(%) 

Pd 
(%) 

Ca
(%) 

Na 
(%) 

Lis dig 
(%) 

Met+Cis dig 
(%) 

Milho (7,88%) 0,70 3381 7,88 0,06 0,03 0,02 0,19 0,29 
Farelo de soja 1,09 2254 45,22 0,22 0,24 0,02 2,57 1,13 
Óleo de soja 3,00 8790 --- --- --- --- --- --- 
Calcário calcítico 0,30 --- --- --- 37,70 --- --- --- 
Fosfato bicálcico 1,70 --- --- 18,50 24,50 --- --- --- 
Sal comum 0,25 --- --- --- --- 39,70 --- --- 
DL-metionina 25,00 3606 57,52 --- --- --- --- 98,00 
Lisina - HCL 20,00 3607 94,40 --- --- --- 74,42 --- 
Premix (4kg/ton) 10,00 --- --- --- --- --- --- --- 
EM = Energia metabolizável; PB = Proteína bruta; Pd = Fósforo disponível; Ca = Cálcio; Na = Sódio; Lis dig = 
Lisina digestível; Met+Cis dig = Metionina + Cistina digestível; --- igual a zero. Os valores nutricionais foram 
extraídos de ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e 
exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa: UFV, 2011. 
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Tabela 2 – Exigências nutricionais (na matéria natural) 

Energia e Nutrientes Frangos de corte 

Energia metabolizável (kcal/kg) 3150 
Proteína bruta (%) 19,80 
Fósforo disponível (%) 0,354 
Cálcio (%) 0,758 
Sódio (%) 0,200 
Lisina digestível (%) 1,131 
Metionina + cistina digestível (%) 0,826 
Adaptado de para frangos de corte macho de desempenho superior de 22 a 33 dias de idade. ROSTAGNO, H. S. 
et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa: 
UFV, 2011.   
 

Tabela 3 – Limites de utilização dos ingredientes para formulação de ração utilizando AG 

Ingredientes e Aditivos 
Frangos de corte1 

Mínimo Máximo 
Milho (7,88%) 35,0 90,0
Farelo de soja 15,0 65,0
Óleo de soja 0,0 10,0
Calcário calcítico 0,0 2,0
Fosfato bicálcico 0,0 4,0
Sal comum 0,0 1,0
DL-metionina 0,0 0,6
Lisina - HCL 0,0 0,5
Premix (4 kg/ton) 0,4 0,4
1Determinado conforme a experiência do formulador ou conforme indicação do rótulo. Os valores de mínimo e 
máximo podem variar de 0 a 100. 

 

Todas as rações formuladas pelo AG levaram em consideração, como parâmetros 

iniciais, uma taxa de cruzamento de 80% com taxa de mutação de 1% além de aplicar o 

método de elitismo. 

Os testes foram realizados em um notebook DELL® com processador Intel® Core™ 

i5-2430M CPU @2.40GHz com 6GB de memória RAM e sistema operacional Windows® 7 

Home basic de 64 Bits, Copyright© 2019 com Service Pack 1. 

 

2.10.2 Teste 1: Definição do tamanho da população, número de gerações e método de seleção 
 

Realizou-se um experimento em delineamento inteiramente ao acaso, com 

tratamentos arranjados em esquema fatorial 2 x 5 x 19, sendo os fatores: métodos de seleção 

de pais (roleta e torneio de três), tamanho de população (200, 360, 500, 1.000 e 1.500 

indivíduos) e número de geração (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 
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600, 700, 800, 900 e 1.000), totalizando 190 tratamentos. O AG foi repetido 20 vezes para 

cada tratamento gerando 3.800 observações, em que registrou-se valor do fitness.  

Os valores de fitness foram submetidos a análise de variância por meio do software 

estatístico R (R CORE TEAM, 2017) e em caso de diferença significativa (P<0,05) aplicou-se 

o teste de Scott-Knott (5%) (SCOTT; KNOTT, 1974). 

 

2.10.3 Teste 2: Comparação do AG com Simplex 
 

Foram formuladas três rações, sendo uma ração pelo método Simplex e duas pelo 

AG.  

Para a ração formulada com o método Simplex utilizou-se a planilha eletrônica Excel 

do pacote Microsoft® Office 365 com a otimização feita pelo suplemento Solver. O problema 

da formulação de ração é representado pelo modelo matemático da programação linear 

descrito por Lachtermacher (2007).  

As rações formuladas com AG utilizaram os parâmetros de tamanho de população, 

método de seleção de pais e número de gerações definidos no item 3.1. A primeira ração foi 

formulada utilizando a roleta como método de seleção de pais e a segunda o método torneio 

de três. Ambas as rações utilizaram população de 360 indivíduos e 20 gerações.  

 

2.10.4 Teste 3: Variabilidade de resultados do AG 
 

O AG utiliza técnicas heurísticas (probabilísticas) a cada execução, e esta 

característica faz com que as respostas variem entre cada execução. A existência de soluções 

distintas para um mesmo problema se deve ao fato da diversidade da população inicial e da 

imprevisibilidade do processo de evolução natural simulada por ele, através de seus 

operadores de seleção, cruzamento e mutação. 

Diante do exposto, e com a finalidade de identificar a variação existente na obtenção 

da melhor ração, realizou-se um teste com o AG onde o software foi executado 100 vezes 

para cada um dos métodos de seleção de pais, roleta e torneio de três. Registrou-se os valores 

de cada nutriente obtido em cada execução. Para cada nutriente foram calculadas as 

estatísticas: mínimo, máximo, amplitude, desvio padrão, coeficiente de variação e a diferença 

percentual entre o valor de atendimento nutricional médio obtido e o desejado.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Teste 1 
 

Houve interação significativa (P<0,05; Tabela 4) para geração e método de seleção 

dos pais, e para geração e tamanho da população sobre o fitness. 

 

Tabela 4 – Análise de variância (p-value) para a característica fitness para frangos de corte 
Fatores P-value 
Número de geração (G) * 
Método de seleção de pais (M) * 
Tamanho da população (P) * 
Interação G x M1 * 
Interação G x P1 * 
Interação M x P NS 
Interação G x M x P NS 
NS = Não significativo, P > 0,05; * = P < 0,05; 1 desdobramento das interações nas Tabelas 5 e 6.  

 

Observa-se na Tabela 5 que o método torneio de três gerou menor fitness em relação 

à roleta dentro do nível 10 para geração, e não houve diferença nos demais níveis. Com o 

aumento de 10 para 20 gerações houve uma melhora no valor do fitness dos indivíduos, 

independente do método de seleção utilizado. Com mais de 20 gerações o fitness não sofreu 

alteração estatística significativa. 

Considerando que com o aumento do número de gerações há um aumento do tempo 

de execução do AG, é possível definir que 20 é o número de gerações que melhor atende o 

problema de formulação de ração para frangos de corte independente do método de seleção de 

pais utilizado.  

Como definido na interpretação da interação entre número de gerações e método de 

seleção dos pais (Tabela 5), o melhor número de gerações é 20, e observando os dados do 

desdobramento da interação entre geração e população sobre o fitness (Tabela 6) verifica-se 

que, dentro de 20 gerações, o tamanho da população de 200 indivíduos proporcionou o pior 

resultado, seguido de 360, 500, 1.000 e 1.500 que não diferiram entre si. Neste sentido a 

melhor escolha de tamanho de população é 360 indivíduos em 20 gerações, independente do 

método de seleção de pais ser a roleta ou o torneio de três. 
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Tabela 5 – Desdobramento da interação entre geração e método sobre o fitness para frangos 
de corte 

Geração 
Método 

Roleta Torneio 
10 0,01296994 aA 0,01123575 aB 
20 0,01103604 b 0,01102119 b 
30 0,01098946 b 0,01098273 b 
40 0,01100816 b 0,01101517 b 
50 0,01096528 b 0,01100058 b 
60 0,01097712 b 0,01096196 b 
70 0,01096562 b 0,01098037 b 
80 0,01095120 b 0,01099194 b 
90 0,01096314 b 0,01102442 b 
100 0,01096770 b 0,01099874 b 
200 0,01096580 b 0,01100075 b 
300 0,01096750 b 0,01097876 b 
400 0,01097698 b 0,01101129 b 
500 0,01097409 b 0,01099263 b 
600 0,01097843 b 0,01101355 b 
700 0,01095556 b 0,01101464 b 
800 0,01096462 b 0,01100641 b 
900 0,01095666 b 0,01100606 b 
1000 0,01096102 b 0,01098487 b 

Médias seguidas por letras maiúscula diferentes na linha ou por letras minúsculas diferentes na coluna diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott (5%).  

 

 

O tamanho da população deve permitir a existência de diversidade genética entre os 

seus indivíduos e conforme Pillay, Nolan e Haque (1997) os melhores resultados foram 

obtidos utilizando uma população entre 150 e 400 indivíduos. Linden (2012) define como um 

parâmetro inicial para o tamanho da população a multiplicação do número de genes do 

indivíduo por 40, que no caso desta pesquisa dá exatamente 360 indivíduos.  

 

3.2 Teste 2 
 

Formulou-se três rações, sendo uma pelo método Simplex e duas utilizando AG com 

20 gerações e 360 indivíduos utilizando-se os métodos Roleta e Torneio de três (Tabela 7). 

De acordo com os dados da Tabela 7 é possível verificar que o algoritmo Simplex 

atingiu o objetivo de formular uma ração de custo mínimo atendendo exatamente as 

necessidades nutricionais estabelecidas para frangos de corte.  
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Ao contrário da pesquisa realizada por Sahman et al. (2009) que não obtiveram 

resultados satisfatórios para a formulação de ração para frangos de corte, o AG implementado 

nesta pesquisa obteve êxito no processo de formulação de ração em ambos os métodos de 

seleção de pais testados. Os indivíduos gerados proporcionaram rações que apresentam uma 

diferença média no atendimento das necessidades nutricionais de 0,34% para a ração 

formulada pelo método roleta e de 0,16% pelo método torneio de três, sendo essas diferenças 

pequenas e que provavelmente não impactam sobre o desempenho animal e sobre as 

características de carcaça. 

Para Barbosa et al. (2008) uma variação nos níveis de energia metabolizável entre 

2.800 e 3.200 kcal/kg não gera impacto no desenvolvimento dos frangos de corte de 22 a 49 

dias. Oliveira et al. (2011) consideram que uma faixa de utilização de 17,6 a 21,6% de 

proteína bruta não influencia no peso absoluto de carcaça e nos pesos absoluto e relativo de 

peito, coxa e sobrecoxa de frangos de corte macho com idade de 22 a 42 dias. Segundo 

Trindade Neto et al. (2011) é aceitável a utilização dos níveis de lisina digestível entre 1,07 e 

1,10% para frangos de corte de 23 a 36 dias de idade. A variação dos níveis nutricionais 

mencionadas anteriormente são consideravelmente maiores que as geradas pelo AG no 

processo de formulação de ração conforme apresentado na Tabela 7. 

Diferente da população inicial gerada por Sahman et al. (2009) o AG implementado 

nesta pesquisa incorporou no processo de geração de indivíduos a restrição de quantidade, 

garantindo assim o total de 100 kg para a soma de seus genes (ingredientes). 

Para Linden (2012) a geração do indivíduo deve ser simples e incorporar todas as 

características e restrições necessárias à representação do problema, e a soma de 100% é uma 

restrição que deve ser atendida de forma implícita pois retira da população inicial indivíduos 

com a soma das quantidades de ingredientes inferiores ou superiores a 100% o que 

inviabilizaria os filhos gerados.  

O AG gerou os menores custos de produção de ração quando comparados com a 

ração formulada pelo método Simplex (Tabela 7). Tal diferença no custo se justifica 

principalmente pela redução de 0,91% e 0,79% no atendimento da energia metabolizável, que 

possui alto custo financeiro, obtida pelos métodos de seleção de pais roleta e torneio de três, 

respectivamente. 
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Tabela 6 – Desdobramento da interação entre geração e população sobre o fitness para frangos de corte 

Geração 
População 

200 360 500 1000 1500
10 0,01298271 aA 0,01179050 aC 0,01203492 aB 0,01180666 aC 0,01189943 aC 
20 0,01124420 bA 0,01104140 bB 0,01098605 bB 0,01093445 bB 0,01093698 bB 
30 0,01109048 b 0,01100774 b 0,01096723 b 0,01094176 b 0,01092327 b 
40 0,01118704 bA 0,01103172 bB 0,01098142 bB 0,01093164 bB 0,01092651 bB 
50 0,01108811 b 0,01100484 b 0,01097382 b 0,01092316 b 0,01092473 b 
60 0,01105241 b 0,01099789 b 0,01095580 b 0,01092805 b 0,01091356 b 
70 0,01104874 b 0,01100507 b 0,01095978 b 0,01093584 b 0,01091554 b 
80 0,01105333 b 0,01097033 b 0,01099151 b 0,01092874 b 0,01091393 b 
90 0,01116608 bA 0,01099792 bB 0,01096783 bB 0,01092042 bB 0,01091665 bB 
100 0,01113193 b 0,01099037 b 0,01095659 b 0,01092458 b 0,01091263 b 
200 0,01107195 b 0,01099320 b 0,01098275 b 0,01094918 b 0,01091931 b 
300 0,01105788 b 0,01099521 b 0,01095840 b 0,01093216 b 0,01092202 b 
400 0,01116870 bA 0,01098886 bB 0,01096846 bB 0,01092327 bB 0,01092136 bB 
500 0,01108332 b 0,01101238 b 0,01096443 b 0,01093771 b 0,01091895 b 
600 0,01115922 bA 0,01100200 bB 0,01095734 bB 0,01094274 bB 0,01091864 bB 
700 0,01111481 b 0,01100045 b 0,01095462 b 0,01093271 b 0,01092290 b 
800 0,01111562 b 0,01098357 b 0,01096829 b 0,01093654 b 0,01092356 b 
900 0,01109400 b 0,01100706 b 0,01095721 b 0,01092876 b 0,01091979 b 
1000 0,01109194 b 0,01097018 b 0,01095516 b 0,01092594 b 0,01092148 b 

Médias seguidas por letras maiúscula diferentes na linha ou por letras minúsculas diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (5%).  
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Tabela 7 – Comparativo dos resultados de formulação de ração pelo método Simplex e pelo 
AG para frangos de corte 

Ingredientes 
Simplex 

AG* 
Roleta Torneio 

Kg Kg Kg 
Milho 59,43 59,74 59,84 
Farelo de soja 32,55 32,74 32,59 
Óleo de soja 4,41 3,92 3,96 
Calcário calcítico 0,89 0,88 0,89 
Fosfato bicálcico 1,33 1,33 1,33 
Sal comum 0,46 0,46 0,46 
DL-metionina 0,29 0,29 0,29 
L-lisina 0,24 0,24 0,24 
Premix (4kg/ton) 0,40 0,40 0,4 
Total (Kg) 100 100 100 
Valor da ração (R$/100 kg) 109,00 107,95 107,98 
Tempo de execução (segundos) 0,08 1,63 0,56 
Níveis nutricionais VD VO D% VO D% VO D% 
EM (kcal /kg) 3150 3150 0,00 3121,45 0,91 3124,97 0,79
Proteína bruta (%) 19,80 19,80 0,00 19,91 0,56 19,85 0,25
Fósforo disponível (%) 0,354 0,354 0,00 0,354 0,00 0,354 0,00
Cálcio (%) 0,758 0,758 0,00 0,754 0,53 0,758 0,00
Sódio (%) 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00
Lisina digestível (%) 1,131 1,131 0,00 1,134 0,27 1,130 0,09
Met+Cis digestível 
(%) 

0,826 0,826 0,00 0,827 0,12 0,826 0,00 

* Tamanho de população = 360 e número de gerações = 20. VO = valores obtidos. VD = valores desejados. D = 
valor absoluto da diferença entre VO e VD expresso em percentual. Met+Cis = Metionina+Cistina. EM = 
Energia Metabolizável. 

 

Considerando um lote de 20.000 frangos consumindo 5 kg de ração no período total 

de criação (42 dias), o custo da alimentação dos animais consumindo as rações formuladas 

seria de R$109.000,00 para a ração formulada com o Simplex, R$107.950,00 pela roleta e 

R$107.980,00 pelo torneio de três. Em relação ao Simplex, o método roleta representa uma 

economia de R$1.050,00 (0,96%) e o método torneio de três de R$1.020,00 (0,94%). 

Levando-se em consideração a diferença nutricional obtida (0,16%) e o tempo de 

execução (0,56 segundos) do AG utilizando o método do torneio de três como método de 

seleção de pais é possível definir este método como sendo o mais apropriado para o processo 

de formulação de ração para frangos de corte. Quanto ao custo de produção da ração, os 

métodos roleta e torneio de três não apresentam diferenças significativas.  
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3.3 Teste 3 

 

A análise dos dados existentes na Tabela 8 demonstram a existência de variação na 

obtenção dos resultados do AG a cada execução, porém com baixa dispersão e sempre 

convergindo para um resultado factível. 

O AG gerou, após 100 execuções para cada um dos métodos de seleção de pais, uma 

diferença nutricional média de 0,17% para o método roleta e 0,14% para o torneio de três. 

Este resultado corrobora a eficiência do método torneio de três no processo de formulação de 

ração. 

Os demais indicadores de dispersão calculados demonstram a estabilidade do AG no 

processo de formulação de ração, sendo que os resultados obtidos apresentam uma amplitude 

de variação no atendimento nutricional para energia metabolizável de 73 kcal/kg e 93 kcal/kg 

para os métodos de seleção de pais roleta e torneio de três, respectivamente, indicando 

pequena oscilação. O mesmo ocorrendo com a proteína bruta que teve uma amplitude de 

0,55% para o método da roleta e 0,71% para o torneio de três. Para os demais nutrientes 

avaliados a variação na amplitude foi insignificante. Os métodos de seleção de pais roleta e 

torneio de três apresentaram um coeficiente de variação médio de 0,07% e 0,15%, 

respectivamente.  
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Tabela 8 – Variabilidade de resultados do AG para frangos de corte 

Nutrientes Desejado 
Roleta* Torneio*

Mínimo Máximo 
Ampli-

tude
Média 

Desvio 
padrão

CV 
(%)

D 
(%)

Mínimo Máximo 
Ampli-

tude
Média 

Desvio 
padrão

CV 
(%) 

D 
(%) 

EM (kcal /kg) 3150 3110 3183 73 3145 14,80 0,47 0,16 3094 3187 93 3144 16,21 0,52 0,19 

PB (%) 19,80 19,66 20,21 0,55 19,91 0,09 0,02 0,56 19,78 20,49 0,71 19,90 0,11 0,55 0,51 

Pd (%) 0,354 0,352 0,356 0,004 0,354 0,00 0,00 0,00 0,351 0,357 0,006 0,354 0,00 0,00 0,00 

Ca (%) 0,758 0,749 0,765 0,016 0,758 0,00 0,00 0,00 0,753 0,762 0,009 0,758 0,00 0,00 0,00 

Na (%) 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

Lis dig (%) 1,131 1,116 1,139 0,023 1,127 0,00 0,00 0,35 1,120 1,134 0,014 1,128 0,00 0,00 0,27 

Met+Cis dig 
(%) 

0,826 0,815 0,831 0,016 0,825 0,00 0,00 0,12 0,819 0,829 0,010 0,826 0,00 0,00 0,00 

Tempo de 
execução(s) 

--- 1,42 2,14 0,72 1,63 0,12 7,36 --- 0,19 0,35 0,16 0,21 0,03 14,29 --- 

Valor da ração 
(R$/kg) 

--- 107,22 110,60 3,38 108,80 0,00 0,00 --- 106,52 110,84 4,32 108,80 0,00 0,00 --- 

EM = Energia metabolizável; PB = Proteína bruta; Pd = Fósforo disponível; Ca = Cálcio; Na = Sódio; Lis dig = Lisina digestível; Met+Cis dig = Metionina + Cistina 
digestível; S = Segundos; CV = Coeficiente de variação entre Desvio padrão e Média expresso em percentual; D (%) = valor absoluto da diferença entre a Média e Desejado 
expresso em percentual. * Valores obtidos a partir de 100 execuções com 360 indivíduos e com 20 gerações. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o AG é uma estratégia de otimização eficiente para formulação de 

rações para frangos de corte, pois aproxima do atendimento exato da exigência nutricional, 

com variação pequena, e com mínimo custo. 

Os parâmetros ideais para o AG são tamanho da população de 360 indivíduos e 

número de gerações de 20, utilizando o método do torneio de três para seleção dos pais. 
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