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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a aplicabilidade da metaheurística 
Algoritmos Evolucionários na tentativa de resolver problemas de Otimização 
Multiobjetivo e, em especial, problemas relativos à exportação de produtos agrícolas 
brasileiros. Foi elaborado um modelo de otimização, baseado no Problema da Mochila 
0/1 Multiobjetivo, e implementado o algoritmo evolucionário SPEA (Strength Pareto 
Evolutionary Algorithm) para a solução deste modelo. Foram utilizados dados da pauta 
de exportações brasileira das décadas de 70, 80 e 90. Para avaliar o desempenho do 
algoritmo, foram comparados os resultados por ele gerados com os resultados gerados 
pelo software LINGO. 
Palavras-chave: Otimização Multiobjetivo, Algoritmos Evolucionários, Problema da 
Mochila. 
 
Abstract: The aim in this work is to present the applicability of Evolutionary Algorithms 
metaheuristic for solving Multiobjective Optimization problems and, specially, problems 
related to Brazilian agricultural products exportation. An optimization model was 
developed, based on the Multiobjective 0/1 Knapsack Problem, and SPEA (Strength 
Pareto Evolutionary Algorithm) was implemented to obtain the solution for this model. 
The Brazilian products exportation data from the 70s, 80s and 90s were used. In order to 
evaluate the acting of the algorithm, its results were compared with the results generated 
by the software LINGO. 
Keywords: Multiobjective Optimization, Evolutionary Algorithms, Knapsack Problem. 

 
 
1. Introdução 

O planejamento é uma atividade indispensável para a obtenção de resultados satisfatórios em qualquer 
empreendimento econômico, não sendo, portanto, diferente para o setor agrícola. No caso específico 
das atividades agrícolas, o planejamento eficaz é fundamental e o produtor deve nele basear-se para 
atingir determinados objetivos. A principal finalidade da construção de modelos na agricultura é 
aumentar a eficiência do processo de tomada de decisão. 

Tradicionalmente, julgamentos baseados na experiência são a base para o planejamento na 
agricultura; entretanto, a elevada especialização e a adoção de sistemas de produção intensivos em 
capital têm estimulado o desenvolvimento de métodos de planejamento mais robustos. 

Na elaboração de uma estratégia de ação, o tomador de decisão enfrenta objetivos múltiplos e, 
muitas vezes, conflitantes, que devido à natureza da situação de decisão, são inatingíveis 
simultaneamente [1]. 

O processo de tomada de decisão é, predominantemente, multicritério e envolve a exploração de 
um conjunto imenso de alternativas, onde a utilização de procedimentos heurísticos tem sido de uma 
importância indiscutível. A formação de pesquisadores e de profissionais, na área de suporte ao 
processo de tomada de decisão, constitui um desafio a ser enfrentado por toda e qualquer nação que 
busque autonomia e competitividade no mundo dos negócios. 
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2. Otimização Multiobjetivo 

Otimização multicritério é, sem dúvida, um importante tópico de pesquisa tanto para cientistas como 
para engenheiros, não somente por causa da natureza de objetivos múltiplos da maioria dos problemas 
do mundo real, mas porque ainda existem muitas questões em aberto nesta área [5]. 

Muito freqüentemente, os tomadores de decisão estão interessados não apenas em otimizar um 
único objetivo, mas sim, em alcançar uma solução boa que consiga satisfazer um grupo de objetivos, 
que podem apresentar natureza conflitante [1]. 

Normalmente, os problemas do mundo real envolvem dois tipos de dificuldades: a) objetivos 
múltiplos e conflitantes; b) um espaço de busca altamente complexo [5]. 

Ao invés de uma única solução ótima, como na otimização de objetivo simples, os objetivos que 
se busca alcançar dão origem a um conjunto de soluções de compromisso, geralmente denotadas como 
não-dominadas. Uma solução não-dominada (solução eficiente ou solução ótima de Pareto) é uma 
solução viável para a qual um aumento no valor de qualquer objetivo somente pode ser alcançado a 
expensas de um decréscimo no valor de pelo menos um objetivo, ou seja, através de um trade-off. 

Na ausência de informações de preferência, nenhuma das soluções correspondentes pode ser 
dita melhor do que a outra, sendo consideradas equivalentes. Além disso, o espaço de busca pode ser 
muito grande e muito complexo para ser resolvido por métodos exatos [5]. Então, estratégias de 
otimização eficientes são necessárias e devem ser capazes de trabalhar com ambas as dificuldades. 

Na solução de um Problema de Otimização Multiobjetivo (POM), dois tipos de problemas 
conceitualmente distintos podem ser identificados: busca e tomada de decisão. O primeiro refere-se ao 
processo de otimização, no qual o conjunto viável é representado por soluções eficientes. O segundo 
aspecto enfoca o problema de selecionar uma solução de compromisso viável do conjunto Pareto-
ótimo. Um tomador de decisão humano é necessário para fazer a escolha, às vezes difícil, entre os 
objetivos conflitantes [5]. À medida que aumenta o número de objetivos que competem entre si, o 
problema de buscar uma solução de compromisso satisfatória torna-se complexo, de forma rápida e 
progressiva [4]. Procurar o ótimo global em um PMO geral é um problema NP-Completo. Soluções 
perfeitas podem nunca existir. 

De modo geral, nos modelos de otimização agrícola, busca-se a maximização dos seguintes 
critérios: produção agrícola bruta, produção agrícola para mercado, renda bruta, renda líquida ou 
lucro, nível de produtividade da mão-de-obra e dos demais recursos. Minimização é justificada nos 
seguintes casos: custos diretos com mão-de-obra, custos diretos com outras matérias-primas, custos 
diretos totais, utilização de mão-de-obra por unidade de tempo, consumo direto de combustíveis e 
outras matérias-primas e níveis de risco. 
 
3. Algoritmos Evolucionários 

O termo Algoritmo Evolucionário (AE) vem de uma classe de métodos estocásticos de otimização que 
simulam o processo da evolução natural. 

Os primeiros algoritmos são do final dos anos cinqüenta e, desde os anos setenta, várias 
metodologias evolucionárias têm sido propostas, principalmente algoritmos genéticos, programação 
evolucionária e estratégias de evolução. Todas estas abordagens operam em um conjunto de soluções 
candidatas. Este conjunto é subseqüentemente modificado pelos dois princípios básicos da evolução: 
seleção e variação. Seleção representa a competição por recursos entre os seres vivos. Alguns são 
melhores do que outros e mais prováveis de sobreviver e reproduzir suas informações genéticas. Em 
algoritmos evolucionários, a seleção natural é simulada por um processo de seleção estocástico. A 
cada solução é dada a chance de reproduzir um certo número de vezes, dependendo de sua qualidade. 
Deste modo, a qualidade é calculada avaliando os indivíduos e atribuindo a eles um valor escalar de 
fitness. O outro princípio, variação, imita a capacidade natural de criar “novos” seres vivos (soluções) 
por meio de recombinação e mutação [5]. 

Apesar destes princípios simples, estes algoritmos têm mostrado, por si só, como um 
mecanismo de busca geral, robusto e poderoso. Além disso, AE’s parecem ser especialmente feitos 
para otimização multiobjetivo, porque são capazes de capturar múltiplas soluções Pareto-ótimas em 
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uma única simulação, pois trabalham simultaneamente com um conjunto de possíveis soluções (a 
população). Manipulam grandes espaços de busca e exploram similaridades de soluções por 
recombinação [5], além de serem menos suscetíveis à forma ou continuidade da fronteira de Pareto. 

Todas essas características tornam os algoritmos evolucionários preferíveis aos métodos 
clássicos de otimização. Alguns pesquisadores sugerem que busca e otimização multiobjetivo possa 
ser uma área de problemas onde os algoritmos evolucionários trabalham melhor do que outras 
estratégias de buscas cegas [4]. 

Um aspecto muito atrativo da abordagem evolucionária multiobjetivo é a produção de 
informação intermediária útil que pode ser usada por um tomador de decisão inteligente para refinar 
preferências e terminar a busca quando satisfeito [4]. 

Dentro da área de algoritmos evolucionários, existem várias abordagens que podem ser adotadas 
para a resolução de problemas, tanto os de objetivos múltiplos quanto os de objetivo único. Cada 
abordagem tem seus prós e contras e se adequa melhor a determinadas características do problema ao 
qual será aplicada. 
 
4. O Problema da Mochila 

O Problema da Mochila 0/1 consiste em um conjunto de itens, peso e lucro associado a cada um 
desses itens, e um limite superior para a capacidade da mochila. O objetivo é encontrar um 
subconjunto de itens em que o total dos lucros seja maximizado, e que o total dos pesos não exceda a 
capacidade da mochila [5]. 

Obviamente, estes dois objetivos são conflitantes e não podem ser otimizados ao mesmo tempo, 
existe um trade-off entre lucro e peso, ou seja, soluções não podem ser melhoradas em um critério sem 
piorar outro critério. Assim, entra novamente em cena o papel do tomador de decisão, que determinará 
quais as possibilidades aceitáveis. 
 
5. Estrutura do Algoritmo Utilizado 

O algoritmo implementado foi o Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA), proposto por Zitzler 
(1999). 

Esta abordagem usa uma mistura de características importantes de outras abordagens, em 
conjunto com novas técnicas na busca de se aproximar do conjunto Pareto ótimo, principalmente na 
incorporação e exploração explícita do conceito de elitismo. Algumas das similaridades com outros 
algoritmos evolucionários multiobjetivos são: armazenar as soluções Pareto-ótimas encontradas em 
um conjunto externo; usar o conceito de dominância de Pareto para atribuir valores escalares de fitness 
aos indivíduos; e executar clustering para reduzir o número de soluções não-dominadas armazenadas, 
sem destruir as características da fronteira Pareto-ótima. No entanto, o SPEA inova na medida em que: 
combina as três técnicas anteriores em um único algoritmo; o fitness de um indivíduo da população é 
determinado somente pelos indivíduos armazenados no conjunto externo (se indivíduos na população 
dominam uns aos outros não importa); todos os indivíduos do conjunto externo participam na seleção; 
e um novo método de nicho baseado em Pareto é utilizado para preservar diversidade na população. O 
SPEA mostrou-se superior a vários outros algoritmos evolucionários multiobjetivo, em comparações 
realizadas para diversos tipos de problemas, em vários trabalhos publicados na literatura, como Zitzler 
(1999) e Van Veldhuizen e Lamont (2000). 

A classe TSpea (Figura 1) é a superclasse do SPEA e implementa o algoritmo de forma 
genérica, enquanto a classe TKnapsackSpea é subclasse de TSpea e implementa as características do 
problema em questão. 
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Figura 1 - Diagrama de Classes do algoritmo SPEA 
 

Em termos de implementação para o problema da mochila, cada solução é codificada por uma 
string binária, sendo que o comprimento de cada uma delas corresponde ao número de objetos 
disponíveis. A cada objeto é atribuída uma posição dentro da string binária, onde 0 significa que o 
objeto não faz parte da solução e 1 significa que o objeto faz parte da solução. 

O algoritmo utiliza cruzamento de um ponto (single-point crossover) ou de dois pontos (two-
points crossover) e possui os seguintes processos de seleção: 

• Binary Tournament Selection: escolhe aleatoriamente dois indivíduos da população e utiliza o 
de melhor fitness; 

• Fitness Scaling Selection: ordena a população por fitness e utiliza um dentre os x melhores. 
É importante salientar que podem ser utilizados dois processos no que se refere à geração dos 

indivíduos da população: 
• Tanto na criação da população inicial como na das demais populações, somente são gerados 

indivíduos que caibam na mochila, de modo que não haja indivíduos não factíveis, ou; 
• São gerados os indivíduos sem a preocupação de satisfazer ou não o tamanho da mochila. No 

final da execução somente são considerados os indivíduos factíveis. 
Este algoritmo utiliza a primeira opção, tendo em vista que a segunda poderia facilmente induzir 

o processo a uma convergência prematura. 
O tamanho da mochila é estabelecido como a metade da soma dos valores dos pesos. Valores 

como tamanho da população, número de gerações, taxa de cruzamento e taxa de mutação são todos 
parâmetros de funcionamento; portanto, são fornecidos em tempo de execução. 
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A realização de testes exaustivos do algoritmo para mostrar a potencialidade de utilização dos 
algoritmos evolucionários na otimização multiobjetivo, em particular neste problema, é de vital 
importância. 
 
6. Aplicação na Pauta de Exportações 

Como o objetivo deste trabalho é estudar a utilização de algoritmos evolucionários no processo de 
tomada de decisão multicritério, é apresentada uma abordagem para o problema da mochila. 

Esta abordagem trata da exportação de produtos agrícolas brasileiros. Considera-se toda a pauta 
de exportações dos produtos brasileiros nas décadas de 70 (a partir do ano de 1974), 80 e 90. Dentre 
todos os produtos considerados neste período, os produtos agrícolas se destacam como os mais 
exportados e como fortes geradores de divisas para o país. Com o propósito de identificar os produtos 
(às vezes um conjunto de produtos), sem a necessidade de referenciá-los pelos seus nomes, é utilizada 
a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

O problema da mochila se relaciona com a pauta de exportações da seguinte forma: o valor a ser 
maximizado (lucro) é a receita gerada pela pauta de exportação e o valor a ser minimizado (peso) é o 
risco relacionado à pauta de exportação. Vale ressaltar que o risco é representado pelos valores da 
variância do portfolio, ou seja, os valores efetivamente utilizados são receita e variância. 

Assim, a partir da aplicação computacional implementada, basta substituir os valores aleatórios 
originais de lucro e peso pelos valores de receita e variância respectivamente, os quais foram obtidos 
junto ao Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa. 
 
7. Resultados 

Este trabalho foi realizado utilizando-se um computador com as seguintes configurações: processador 
AMD Athlon 900 MHz e memória RAM de 256 Mbytes. 

A metodologia adotada para se testar o algoritmo, com apenas um objetivo, seria a de se 
combinar os diversos parâmetros de funcionamento (número de objetos, tamanho da população, 
número de gerações, taxa de mutação, etc) e, a partir daí, extrair os melhores resultados. Esta 
metodologia não é aplicável ao algoritmo multiobjetivo, uma vez que não se trata da busca de uma 
única solução ótima, mas sim de um conjunto de soluções Pareto-ótimas, dentre as quais o tomador de 
decisão efetua a escolha que melhor convém a ele. 

Ao invés de utilizar valores aleatórios como entrada, foram extraídos os dados da pauta de 
exportação dos produtos brasileiros em cada década, separadamente. Para as décadas de 70, 80 e 90 
foram considerados 57, 105 e 90 produtos (ou conjunto de produtos) respectivamente, ou seja, os 
cromossomos têm os tamanhos 57, 105 e 90 (número de objetos candidatos a entrar mochila). 

Foram utilizados os seguintes valores fixos: 100 para o tamanho da população, 200 para o 
tamanho do conjunto externo não-dominado, 100 para o número de gerações (ou até a primeira 
convergência), 80% para a taxa de cruzamento, 0,01 % para a taxa de mutação e seleção Fitness 
Scaling com os 10 melhores indivíduos de cada população. 

Os resultados foram melhores do que os esperados, uma vez que a técnica de seleção Fitness 
Scaling foi muito bem associada aos parâmetros de funcionamento, apesar de sua deficiência em 
termos de processamento computacional (ela implementa o método Selectsort de ordenação). 

A grande diferença observada entre o tempo de execução de cada uma das técnicas utilizadas, 
pode ser explicada pelo fato do SPEA fazer busca paralela de soluções, devido à utilização de uma 
população de indivíduos, e do LINGO fazer a busca por uma única solução de cada vez. Outro 
inconveniente da busca de soluções pelo LINGO é o trabalho manual despendido para a 
parametrização do problema (fixação de diferentes valores para um dos objetivos), elevando 
consideravelmente o tempo de preparação do problema para entrada no solver. 
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Figura 2 - Gráfico SPEA (pontos) versus LINGO (triângulos) para a década de 70 

 
 

 
Figura 3 - Gráfico SPEA (pontos) versus LINGO (triângulos) para a década de 80 

 
 

Pode-se observar (através das figuras 2, 3 e 4) que, as soluções obtidas pelo algoritmo 
evolucionário para o problema modelado, não formaram uma fronteira de Pareto regular. Isto se deve 
ao fato de existir algumas variações grandes nos valores de risco (variância do portfolio) relativos à 
exportação dos produtos. Assim, as somas destes valores também têm variações consideráveis. 
Portanto, o SPEA não cobre alguns trechos dos gráficos, formando “descontinuidades” na fronteira 
ótima de Pareto. 
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Figura 4 - Gráfico SPEA (pontos) versus LINGO (triângulos) para a década de 90 

 
 
8. Conclusões 

Os Algoritmos Evolucionários mostraram-se eficientes para a solução do Problema da Mochila 
Multiobjetivo. Especificamente, a utilização do SPEA é uma boa alternativa para a solução de 
problemas no Agronegócio Brasileiro. Sua performance foi altamente satisfatória sobre o conjunto de 
problemas estabelecidos. 
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