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Resumo 

 
O problema de alocação de projetos ocorre com freqüência ao final de cursos. Ele se refere à 

necessidade de atribuir projetos de fim de curso aos estudantes, levando em consideração as 
preferências de cada um. Os estudantes escolhem em uma lista de projetos possíveis aqueles de sua 
preferência. Inevitavelmente, alguns dos projetos mais populares são escolhidos diversas vezes e a 
alocação estudante-projeto se torna um problema complexo. Diversos autores [3, 4, 6] utilizaram 
abordagens heurísticas ou exatas para resolver problemas de atribuição em contextos semelhantes. 
Neste trabalho iremos apresentar um algoritmo genético que se mostrou capaz de produzir boas 
soluções em curto espaço de tempo. Uma vantagem clara da abordagem utilizando algoritmos 
genéticos é que, pela sua natureza, obtem-se várias soluções viáveis e de boa qualidade, facilitando 
dessa forma uma discussão sobre mérito ou conveniência de determinada atribuição projeto-
estudante. 

 
Palavras-chave: Algoritmo Genético - Alocação de Projetos - Problema da Mochila 

 
 

The project assignment problem concerns the allocation of projects to students whilst 
incorporating and accounting for student preferences.  This problem, which arises in many different 
contexts, aims to allocate projects in such a manner as to assign students to their preferred choices.  
Students have to choose from a list of possible projects, indicating their preferred choices in 
advance.  Inevitably, some of the more popular projects become ‘over-subscribed’ and assignment 
becomes a complex problem.  Other authors [3, 4, 6] have deployed a variety of exact (optimal) and 
heuristic approaches to this and other similar assignment problems.  In this paper we present a 
genetic algorithm approach which has been shown to rapidly produce a number of very good 
(optimal and near optimal) allocations.  One clear advantage of the genetic algorithm is that, by its 
very nature, we are able to produce a number of feasible project assignments, thus facilitating 
discussion on the merits of various allocations.   
 

Keywords: Project Assignment - Genetic Algorithms - Knapsack Problem 
 
 
Introdução 

O problema de atribuição de projetos a estudantes surge em diferentes contextos, como 
projetos de fim de curso ou mesmo alocação de estágios em empresas. Usualmente os estudantes são 
consultados quanto às suas preferências e isso dá origem a uma matriz estudantes-projetos, a qual 
tipicamente toma a forma de um sistema de pontuação, onde 1 (um) indica a primeira preferência do 
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estudante, 2 (dois) a segunda e assim por diante, até um número máximo pré-definido de escolhas 
permitidas (vide figura 1). Quando o número de estudantes e projetos é razoavelmente grande, 
conflitos começam a aparecer e encontrar uma alocação que satisfaça a todos se torna cada vez mais 
difícil. Por exemplo, se dois estudantes indicam o mesmo projeto como primeira preferência e 
somente um estudante pode ser alocado a cada projeto, o outro terá que ser alocado talvez à sua 
segunda escolha. Contudo, esta segunda escolha pode ser a primeira escolha de outro estudante. Ou 
negamos a esse novo estudante a sua primeira escolha ou deslocamos o estudante para a terceira 
escolha e, é claro, o problema pode continuar ocorrendo. 
 
 
 Projeto:       
Estudante: 1 2 3 4 5 …  P 

1  1   3  2 
2 1  3     
3    1 2   
4 2  4     
:        
S  1   5  3 

 
Figure 1: Uma matriz projeto-estudante com S estudantes e  P projetos 

 
Uma solução ótima para o problema de alocação descrito acima pode ser encontrada no 

contexto clássico de programação inteira aplicada ao problema de atribuição generalizado [7]. 
Contudo, em algumas situações podem não existir soluções viáveis ao problema como colocado - 
por exemplo, se exigirmos que a cada estudante deve corresponder um projeto que esteja na sua lista 
de preferências. Outras vezes, uma alocação é obtida, mas ao usuário é dada apenas uma solução, a 
solução ótima. Uma virtude do algoritmo genético aqui apresentado é que uma alocação é sempre 
produzida, qualquer que seja a matriz estudante-projeto, sem a necessidade de relaxar restrições. 
Além disso, o usuário recebe diversas soluções viáveis que podem ser alvo de discussão quanto ao 
mérito ou conveniência de determinada alocação estudante-projeto. 
 
1. O Problema da Alocação de Projetos 

Seja  S = {1,2,…,s} o conjunto de estudantes e seja P = {1,2,…,p} o conjunto de projetos 
(p≥s). Para i ∈ S,  j ∈ P, definimos cij como a preferência do estudante i pelo projeto j.  Essa matriz 
de preferências, s × p,  contém as preferências indicadas por um valor 1 para a primeira escolha, 2 
para a segunda e assim sucessivamente até o maior valor permitido.  Se cij não tem nenhum valor 
atribuído (i.e.  o estudante i não incluiu o projeto j na sua lista de preferências), então atribuimos a cij  
um valor de penalidade B (convenientemente grande).  Além disso, podemos atribuir um peso wi  a 
cada estudante, de forma a priorizar a escolha de estudantes para determinados projetos de sua 
preferência, praticando assim o afamado favoritismo. A formulação matemática do problema 
proposto é portanto dada por: 

xcw ij

p

j
iji∑ ∑

= =

s

1i 1
  Minimize     (1) 

Tal que: 

    1=∑
∈Pj

ijx         ∀i∈S               (2) 

           1≤∑
∈Si

ijx   ∀j∈P            (3) 
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        }1,0{∈xij        ∀i∈S,   j∈P     
(4) 

onde 
   xij   = 1, se o projeto j  é atribuído ao estudante i 
              = 0, caso contrário 

e 
    ∀i∈S, j∈P   cij = B  se  cij ∉{1,2,…,p}  

 
(2) garante que a cada estudante seja atribuído exatamente um projeto enquanto que  (3) garante que 
um projeto seja atribuído a no máximo um estudante. Como valores baixos na matriz de preferências 
são melhores (o valor 1 significa a melhor opção), e como os pesos wi estão em ordem ascendente 
(um peso mais alto indica uma maior prioridade), então a função objetivo (1) deve ser minimizada. 
 
2. O Algoritmo Genético 

Algoritmos genéticos (AGs) constituem um método de busca no espaço de soluções de um 
determinado problema, que tenta reproduzir os processos biológicos de seleção e reprodução. 
Trabalhando com uma população de soluções os AGs combinam, de forma estocástica, essas 
soluções buscando extrair delas suas melhores características e dando origem a novas e 
possivelmente melhores soluções. A cada iteração, novos elementos são criados usando partes dos 
membros mais aptos da população anterior e aleatoriamente, através de mutações, introduzindo 
novas partes. 

As cadeias de AGs são análogas aos cromossomos em sistemas biológicos. Usando 
terminologia semelhante, dizemos que cada cromossomo (ou cadeia) é composta de genes, que 
tomam valores diferentes, chamados alelos. Vamos utilizar uma estrutura ordenada (vetor s-
dimensional) composta de números inteiros, para representar o espaço de soluções. Cada 
cromossomo (ou vetor) contém s genes, cada um deles um número inteiro. Esse número identifica o 
projeto j (j=1,…,p)  que foi atribuído ao estudante representado pelo elemento i (i=1,…,s)  do vetor, 
conforme indicado na figura 2. Em outras palavras, o alelo será o número do projeto atribuído ao 
estudante. Essa representação assegura que a restrição (2) seja satisfeita e que o esforço 
computacional seja reduzido a um mínimo. 

 
Estudante: 1 2 3 4 5 … s - 1 s 

Projeto: 3 p 8 6 1  4 7 

 
Figura 2: Representação de um cromossomo 

 
O AG descrito neste trabalho utiliza os três operadores usuais: (a) reprodução; (b) 

cruzamento; (c) mutação. Esses operadores são aplicados aos cromossomos para criar novos 
indivíduos. Embora simples, eles constituem um poderoso instrumento de busca. 

Os passos utilizados no AG desenvolvido são portanto: 
1o passo: gerar uma família inicial de cromossomos (soluções); 
2o passo: calcular a aptidão de cada cromossomo; 
3o passo: selecionar na população, dois cromossomos para “pais”, usando torneio binário; 
4o passo: produzir um cromossomo “filho”, a partir dos pais selecionados, usando o operador de 
cruzamento; 
5o passo: induzir mutação; 
6o passo: calcular a aptidão do filho; 
7o passo: substituir o membro menos apto da população pelo filho gerado, se esse filho for mais apto 
e não já seja um membro da população; 
8o passo: parar, se um número pré-definido de ciclos foi alcançado, caso contrário voltar ao 3o 
passo. 
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3. A Família Inicial de Cromossomos 
Geramos uma família inicial de N cromossomos. Cada gene nos cromossomos é definido 

atribuindo-se aleatoriamente um projeto a cada estudante. De modo a reduzir o tempo de 
computação, obrigamos que a cada estudante seja atribuído um projeto da sua lista de preferências. 
Seja rig  o projeto atribuído ao estudante i (i∈S) no cromossomo g (g=1,…,N). 
 
4. A Função de Aptidão 

A aptidão de cada cromossomo deve medir a “satisfação” dos estudantes com os projetos 
que lhes foram atribuídos. Precisamos portanto nos reportar às preferências dos estudantes, cij  e aos 
pesos wi.  Os estudantes indicam suas preferências numa escala linear, de 1 até o valor máximo, p. 
Fazemos então o cálculo indicado abaixo, para encontrar a aptidão  fg  do cromossomo g: 

fg   =  ∑
∈Si

iir wc ig
h ).(                                      (5) 

Buscamos soluções com valores baixos da função de aptidão. Como um escore estritamente 
linear para a função de aptidão não parece razoável neste contexto, a função h(·) definida nas 
preferências cij irá representar, em geral, uma relação não linear entre os valores das preferências.  
Pensamos que o desapontamento associado com a alocação de uma segunda escolha no lugar da 
primeira, não deve estar relacionado de forma linear com o valor do desapontamento associado a 
uma terceira, quarta ou quinta escolha. 

Uma escolha conveniente para a função h(·) precisa ser feita.  Por exemplo, uma função 
quadrática irá atribuir pesos {1, 4, 9, 16, …, p2} às preferências (1, 2, 3, 4, …, p} respectivamente.   
Uma utilização apropriada da função h(·), irá possibilitar ao AG uma melhor discriminação entre as 
soluções viáveis. 

Ao calcularmos a aptidão de cada cromossomo, a um projeto g fora da lista de preferências 
do estudante atribuimos um valor alto, B, ao coeficiente c igir  (descrito na formulação matemática).  

Além disso, se um projeto g foi atribuído a mais de um estudante, então um valor bastante alto, M, é  
atribuído ao coeficiente c igir .  Como buscamos soluções com menor valor para a função de aptidão, 

o algoritmo irá tender a soluções nas quais a restrição (3) é satisfeita e irá buscar atribuir a cada 
estudante um projeto da sua lista de preferências, isto é, ∀i∈S, j∈P, cij ∈{1,2,…,p}. 
 
5. Seleção de Pais por Torneio Binário 

O método do torneio binário, como descrito em [4, 8], foi o escolhido para a seleção dos 
pais dentre os cromossomos da população. Neste método, dois cromossomos são escolhidos ao 
acaso na população. Escolhemos entre esses dois o mais apto (i.e. o de menor valor da função de 
aptidão), que se tornará um dos pais. Repetimos o processo para determinar o outro pai, que é então 
combinado com o escolhido anteriormente para gerar um descendente. 

 
6. Produção de Descendentes pelo Operador de Cruzamento 

Um descendente é construido a partir dos pais, obtidos pelo torneio binário, usando um 
operador de cruzamento. Operadores de cruzamento são implementados de modo geral, através de 
um processo de escolha aleatória de um ou mais pontos de cruzamento no cromossomo e em seguida 
permutando subconjuntos de genes dos pais para formar o cromossomo descendente. Empregamos 
neste trabalho um operador de cruzamento, baseado na aptidão, generalizando o operador de fusão, 
como descrito em [4]. Esse método produz um único descendente a partir dos dois pais, buscando 
selecionar as melhores características de cada um deles. Para evitarmos soluções inviáveis, isto é, 
soluções em que dois ou mais estudantes são atribuídos ao mesmo projeto, este operador foi 
ligeiramente modificado, como descrito a seguir. 

Sejam  fu e fv as aptidões dos dois pais,  U e V, respectivamente. Seja C o cromossomo 
descendente a ser produzido.  Se  i representa o  i-ésimo gene no cromossomo ( i = 1,..., s ),  temos, 

Se tanto Ui quanto Vi são diferentes de Ck ,  k = 1, …, i –1    então 
1. Se Ui = Vi então Ci = Ui = Vi 
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2. Se Ui ≠ Vi então  
                   (a) Ci = Ui com probabilidade  fv / (fu + fv) 
                   (b) Ci = Vi com probabilidade  fu / (fu + fv) 
 

Caso contrário, se tanto Ui  quanto Vi já são genes em C, escolha ao acaso um projeto que 
não esteja em C e atribua este projeto ao gene Ci. Outrossim, faça Ci igual ao gene Ui ou Vi  que não 
está em C. Este procedimento é repetido para cada gene do cromossomo a ser gerado, C. 

Esse processo transmite a aptidão do pai mais apto com uma maior probabilidade, ao mesmo 
tempo que mantém viáveis as soluções (cromossomos). 
 
7. Mutação 

A mutação de descendentes provê o algoritmo  de um elemento de aleatoricidade que 
trabalha lado a lado com o operador de cruzamento. É o operador de mutação que introduz variedade 
genética na população, buscando impedir a convergência prematura para mínimos locais. Para cada 
um dos s genes no cromossomo descendente C, a probabilidade de mudança do seu valor, pela 
escolha de outro alelo, é dada por uma taxa de mutação. Assim, para cada gene, um número 
aleatorio é sorteado e comparado com o valor da taxa de mutação. Se o valor gerado for menor que a 
taxa, um novo alelo é sorteado para aquela posição. A taxa de mutação é um parâmetro do sistema, 
que pode ser alterado pelo usuário, e tem como padrão o valor 1 dividido pelo (tamanho da 
população vezes raiz quadrada do comprimento do cromossomo) [10]. Novamente, para mantermos 
o cromossomo viável, o novo alelo é sempre sorteado entre os projetos que não estão em C. 

 
8. Substituição 

O cromossomo descendente substitui um membro existente na população utilizando o 
modelo estacionário [8, 9]. O membro da população menos apto é encontrado e substituído pelo 
descendente gerado, se este é mais apto do que aquele e ainda não existe na população. Este tipo de 
substituição faz com que a qualidade das soluções melhore sempre, enquanto preserva 
simultaneamente a diversidade genética. Além disso, ficamos sempre com soluções diferentes entre 
as quais poderemos escolher a mais conveniente. Uma vez adicionado à população, o novo 
cromossomo fica imediatamente disponível para ser pai ou vir a ser substituído. 
 
9. Número de Ciclos 

O processo descrito, da seleção dos pais até a substituição do cromossomo, é repetido 
durante um número pré-definido de ciclos, determinado pelo usuário. Os valores extremos da função 
de aptidão dos cromossomos na população são periodicamente mostrados, como forma de checar a 
convergência do método e determinar se são necessárias mais iterações. 
 
10. O Algoritmo Genético Desenvolvido 

O AG para alocação de projetos foi escrito em Visual Basic (versão 6) e incorpora uma 
interface amigável. Definido o número de estudantes e de projetos oferecidos, uma grade é 
apresentada na qual as preferências de cada estudante podem ser indicadas. O usuário pode também 
modificar os seguintes parâmetros: 

• Número de estudantes (s) 
• Número de projetos (p) 
• Número de cromossomos na população (N) 
• Taxa de mutação 
• Número de ciclos de execução 

Durante e após a execução do programa de AG, as seguintes informações são mostradas: 
• Número de ciclos já executados 
• Pior valor da função de aptidão 
• Melhor valor da função de aptidão 
• Tempo de execução em segundos 
• Melhor alocação encontrada 
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As tabelas utilizadas podem ser arquivadas, evitando a necessidade de recría-las em análises 
futuras. A população obtida em uma determinada execução do programa pode também ser arquivada 
e utilizada posteriormente como população inicial em outras execuções do programa. Uma das 
vantagens dos AGs é que produzem não apenas uma, mas toda uma população de soluções. Na 
implementação feita para esse trabalho, as n melhores soluções (onde n é um valor definido pelo 
usuário) podem ser exportadas para uma folha de cálculo ou uma base de dados. 

 
11. Resultados Computacionais 

O problema descrito neste trabalho surge anualmente durante alocação de projetos de 
dissertação de mestrado no departamento de Pesquisa Operacional da universidade de Southampton, 
UK. Cada ano, tipicamente, entre 20 e 30 estudantes de mestrado são convidados a escolher entre 30 
ou mais projetos disponíveis. Os estudantes escolhem um máximo de cinco projetos, ordenados de 1 
a 5 pela preferência do estudante pelo projeto e, como é de se esperar, projetos populares se tornam 
motivo de inúmeros conflitos. No passado, um programa de programação inteira foi utilizado com 
algum sucesso. Em algumas situações, contudo, uma solução viável, na qual todos os estudantes 
obtivessem um projeto entre os cinco escolhidos, não pode ser encontrada e o programa teve que ser 
revisto. Outras vezes, obtida uma alocação - a solução ótima -  ela não pode ser implementada por 
alguma inconveniência, sendo portanto altamente desejável ter acesso a um número razoável de boas 
soluções alternativas. 

O AG desenvolvido neste trabalho  é comparado com a solução de programação inteira 
gerada pelo pacote XPRESS-MP. Utilizou-se uma matriz estudante-projeto baseada no processo de 
alocação feito em 1998, um dos mais complexos ocorridos em tempos recentes. Essa alocação 
envolveu 25 estudantes e 34 projetos. Utilizamos uma população de 50 cromossomos, dentro dos 
limites (30 a 100) usualmente recomendados na literatura [8, 11, 12]. 

Para encontrar um valor apropriado para a função h(·), o GA foi executado varias vezes 
utilizando diversas combinações de pesos associados às preferências. A função quadrática, que 
atribui pesos {1, 4, 9, 16, …, p2} às preferências (1, 2, 3, 4, …, p} respectivamente, foi escolhida. 
Um peso 100 foi atribuído para uma opção não escolhida (isto é, foi atribuído ao estudante um 
projeto fora das suas cinco preferencias) e 300 para um projeto atribuído a mais de um estudante. 
Verificou-se experimentalmente que esta função quadrática permitiu ao GA uma melhor seleção de 
soluções viáveis, aproximando-se do valor ótimo mais rapidamente. A função quadrática tambem 
está de acordo com dados de um levantamento, envolvendo alunos de mestrado. Os alunos deram 
pesos correpondentes ao seu “desapontamento” ao serem atribuídos uma segunda, terceira, quarta ou 
quinta escolha, em vez da primeira (a qual foi dado valor 1). O resultado desse, levantamento, 
envolvendo 35 alunos é mostrado na figura 3 , a seguir. 
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Figura 3: Pesos atribuídos ao “desapontamento” associado às diferentes preferências 
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Para avaliar o efeito da taxa de mutação e do número de ciclos executados, o AG foi testado 
com diversos valores para esses parâmetros. A figura 4 mostra os resultados obtidos usando taxas 
0.005, 0.02, 0.05 e 0.1, que correspondem à probabilidade de mudar o valor de um gene pela escolha 
de um outro alelo. O gráfico mostra a relação entre número de ciclos, taxa de mutação e o melhor 
valor para a função de aptidão obtida. 
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Figura 4: Convergência do AG usando diferentes taxas de mutação 
 

Durante o período inicial, a aptidão converge rapidamente. As taxas de mutação mais 
elevadas permitem ao AG uma convergência em um número menor de ciclos. Para taxas de mutação 
acima de 0.1 não observamos nenhuma melhora adicional no comportamento do AG. O melhor 
valor para a aptidão foi obtido com cerca de 49.000 iterações.  A figura 5 mostra o melhor e o pior 
valor para a função de aptidão na população de cromossomos, quando o número de iterações 
aumenta e o AG caminha na direção da solução ótima (usando uma taxa de mutação de 0.1). 
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Figura 5: Convergência do AG 



 

 8 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Após 60.000 ciclos, que levaram 34 segundos de execução em um Athlon  de 1.1 gigahertz, 
o AG foi capaz de apresentar resultados em que o melhor valor da aptidão era 93% do valor ótimo e 
o pior 85%. Isto demonstra a vantagem do AG, ao produzir rapidamente diversas soluções viáveis e 
com boa aptidão, que podem ser  usadas em discussões posteriores. 
 
12. Conclusões 

Neste trabalho apresentamos um algoritmo genético que pode ser utilizado para a alocação 
de projetos. Esse AG utiliza os operadores de reprodução, cruzamento e mutação, que juntos 
constituem um eficiente método de busca. Como uma função linear das preferências não parece 
razoável como penalização, incorporamos a possibilidade de utilizarmos vários pesos definidos 
sobre as preferências. 

O AG obteve rapidamente resultados que são comparáveis ao resultado ótimo obtido via 
programação inteira e que favorecem uma discussão sobre os méritos das diversas alocações. 
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