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RESUMO 

O presente trabalho traz uma proposta para a resolução do problema de estratificação 
ótima. Neste problema, dada uma população que será pesquisada, deve-se definir os estratos 
populacionais e, em seguida, alocar uma amostra a cada desses estratos, de forma a minimizar a 
expressão de variância associada, por exemplo, ao estimador de total. A estratificação possibilita 
um ganho de precisão no que concerne às estimativas que são divulgadas a partir dos dados 
levantados na pesquisa. Neste trabalho, a resolução deste problema é efetuada mediante a 
aplicação de um conjunto de algoritmos desenvolvidos a partir do estudo das metaheurísticas 
algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas e algoritmos genéticos. Esses algoritmos foram 
combinados com uma formulação de programação 0-1. De forma a avaliar a eficácia e a 
eficiência dos algoritmos, são apresentados no final deste trabalho alguns resultados 
computacionais obtidos a partir da aplicação dos algoritmos em dez populações reais. 

PALAVARAS CHAVE. Amostragem. Estratificação. Metaheurísticas. 

Área principal MH 

ABSTRACT 

This work presents a proposal to solve the optimal stratification problem. In this problem, given a 
population, one must define the strata, and then, should be assigned to each sample of these 
strata, in order to minimize the associated variance. The stratification enables a gain of precision 
concerning estimates published from the data collected in the surveys. In this work, the resolution 
of this problem is performed by heuristics based on both metaheuristics Genetic Algorithm and 
Biased Random-key Genetic Algorithm. Besides, these algorithms were combined with a binary 
programming formulation. In order to evaluate the effectiveness and efficiency of the algorithms, 
this paper present computational results obtained considering a set of ten real instances. 
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1. Introdução 
Atualmente, os órgãos de estatística de oficial realizam diversas pesquisas que são 

necessárias, por exemplo, para produzir informações sócio demográficas sobre toda a população. 
Por sua vez, muitas dessas pesquisas são planejadas considerando a adoção de um plano 
amostral.  Neste sentido, a partir de um levantamento por amostragem (Bolfarine e Bussab, 
2005), torna-se possível produzir informações para toda a população, investigando apenas um 
subconjunto dessa população denominado amostra. Basicamente, o plano amostral adotado 
depende dos recursos financeiros disponíveis à pesquisa, do nível de precisão desejado e da 
população que será o objeto de investigação. Ao considerar tais questões, pode-se adotar um 
plano baseado em um dos seguintes esquemas de amostragem: aleatória simples, de 
conglomerados, sistemática ou estratificada. Também é possível planejar um plano amostral 
complexo, ou seja, que combine esses esquemas de amostragem (Lohr, 2010). 
                Em particular, quando é utilizada uma amostragem estratificada, há o interesse em 
produzir estimativas para a população com um bom nível de precisão, estando essa precisão 
diretamente associada ao desenho dos estratos populacionais (Cochran, 1977). Ou seja, como os 
elementos da população de pesquisa serão segmentados em grupos (estratos) e como o tamanho 
de amostra previamente definido será alocado aos estratos. Considerando esta questão, o presente 
trabalho traz uma nova proposta de resolução para o problema de estratificação. 

 Mais especificamente, são propostos algoritmos de estratificação que utilizam os 
conceitos das metaheurísticas algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas (Gonçalves e 
Resende, 2011) e algoritmos genéticos (Linden, 2008), sendo tais algoritmos combinados com 
uma formulação exata proposta por Brito et al. (2014). O presente trabalho está dividido da 
seguinte forma: A seção dois traz os conceitos básicos sobre a amostragem. Na seção três são 
apresentados os principais conceitos sobre a amostragem estratificada, sendo feita, em seguida, 
uma descrição detalhada sobre o problema de estratificação ótima. A seção quatro traz uma 
descrição sucinta das metaheurísticas utilizadas neste trabalho e apresenta os algoritmos que 
foram desenvolvidos. Finalmente, a seção cinco traz resultados computacionais obtidos a partir 
da aplicação dos algoritmos em um conjunto de instâncias associadas com populações reais. 

2. Conceitos Básicos de Amostragem  
  Nos dias atuais, boa parte das pesquisas realizadas pelos órgãos de estatística considera 
a adoção de um plano amostral (Bolfarine e Bussab, 2005). Mais especificamente, ao invés de 
realizar a pesquisa aplicando um questionário em toda população, considera-se a investigação de 
um subconjunto dessa população denominado amostra. A partir de uma pesquisa amostral é 
possível produzir estimativas de totais, médias, proporções etc, para toda população com um bom 
nível precisão (Bolfarine e Bussab, 2005). De acordo com Cochran (1977), a realização de uma 
pesquisa por amostragem tem, basicamente, as seguintes vantagens: (1) A Redução de custos - 
como o levantamento é aplicado apenas em uma parte da população, as despesas são menores. 
Além disso, considerando grandes populações, podem ser produzidos resultados suficientemente 
precisos e úteis, a partir de amostras que representem apenas uma pequena fração da população; 
(2) Maior rapidez - os dados da pesquisa podem ser coletados e processados mais rapidamente 
com uma amostragem. Isso é importante, quando se leva em conta a necessidade da divulgação 
das informações com um cronograma limitado; (3) Maior exatidão - uma pesquisa por 
amostragem pode proporcionar resultados mais exatos do que uma pesquisa com toda população. 
Isso é possível levando em conta utilização de pessoal mais qualificado, bem treinado e 
supervisionado. 

As estimativas (de total, de média etc) que devem produzidas em relação à população, o 
orçamento disponível para a realização da pesquisa e o nível de precisão com o qual se pretende 
trabalhar são fatores que direcionam o esquema de amostragem a ser adotado. Neste sentido, é 
possível optar por um dos seguintes esquemas de amostragem, a saber: amostragem aleatória 
simples, amostragem de conglomerados, amostragem sistemática e amostragem estratificada. 
Além desses esquemas é possível planejar um plano amostral complexo, ou seja, que combine, 
por exemplo, uma amostragem estratificada e de conglomerados (Cochran, 1977).  
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3. Amostragem Estratificada e o Problema de Estratificação Ótima 

É fato conhecido da teoria da amostragem que a precisão de um estimador, como por 
exemplo, o estimador da média, depende não apenas do tamanho da amostra e da fração amostral, 
mas também da variabilidade (ou heterogeneidade) dos elementos que compõem a população a 
partir da qual será selecionada uma amostra (Bolfarine e Bussab, 2005). Neste sentido, 
alternativamente a aumentar o tamanho de amostra, pode-se estimar a média ou o total, com 
ganho de precisão, considerando divisão da população em grupos denominados estratos. Os 
elementos reunidos em cada um dos estratos são mais homogêneos entre si, quando comparados 
com a população inteira. Neste caso, ao invés de selecionar-se uma amostra aleatória simples de 
tamanho de n de toda a população, são selecionadas amostras aleatórias simples de cada um dos 
estratos, de forma que a soma desses tamanhos de amostra corresponda à amostra total 
previamente definida para a pesquisa. Este procedimento caracteriza uma amostragem 
estratificada simples (Lohr, 2010). 

Por exemplo, para estimar a renda média por família em determinada região, pode ser 
apropriado agrupar as famílias em dois ou mais estratos, de acordo com a renda recebida pelas 
famílias. Os agregados familiares, em qualquer estrato, tendem a ser mais homogêneos em 
relação à renda, em comparação com toda a população (Sukhatme et al., 1984).  

Formalizando esta questão, na amostragem estratificada simples (Cochran, 1977; Lohr, 
2010), uma população U (U={u1, u2,...,ui,...,uN}) formada por N unidades é dividida em H 
estratos E1, E2,..., EH compostos, respectivamente, por N1, N2,..., NH unidades.  Esses estratos não 
se superpõem e, juntos, abrangem a totalidade da população de tal modo que:  

 

 NNNN H =+++ ...21                                        (1) 

 HhkHhEE kh ,...,1,1,...,1  , +=−=∅=I                                        (2) 
 UEh

H
h ==1U                                        (3) 

A unidade elementar da população, ou simplesmente elemento de uma população, é o 
objeto portador das informações que se pretende coletar. Como exemplos de unidades 
elementares temos os domicílios, as fazendas, os setores censitários1, os municípios etc. Uma vez 
definidos os estratos e um tamanho de amostra n, são selecionadas nh observações (amostras 
independentes) dentre as Nh observações disponíveis em cada um dos estratos Eh, de forma que:  
           n = n1 + n2 +...+nH     e  2≤nh≤Nh   (h=1,...,H)                                 (4) 

A partir dessa amostra são levantadas informações e produzidas estimativas para um 
conjunto de variáveis de pesquisa.  Supondo que uma variável de pesquisa2 seja denotada por y, a 
sua variância em cada um dos estratos é definida por:          
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sendo yi correspondente ao valor da i-ésima observação,   correspondente à média (equação 
6) dessa variável no h-ésimo estrato e Yh correspondente ao total dessa 
variável no h-ésimo estrato (equação 7). 
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E o total da variável de pesquisa é representado por Y , tal que:              
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Sob a amostragem estratificada simples, a variância do estimador Horvitz Thompson do total (ty)         
(Cochran, 1977) para uma variável de pesquisa y é definido por: 
                                                      

                                                           
1 É a unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com limites físicos identificados, em áreas contínuas 
e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. Na área urbana, cada setor censitário é composto, em sua maioria, de 250 a 
350 domicílios. 
2 Variável cuja informação será obtida a partir da aplicação do questionário de pesquisa. 

hy
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A homogeneidade dos estratos construídos é avaliada a partir da equação (9), mais 
especificamente, quanto menor o valor de V(ty), mais homogêneos serão os estratos. Por 
consequência, mais precisas (menor o erro padrão associado) serão as estimativas produzidas a 
partir da amostra selecionada desses estratos.  

Considerando estes comentários, determinar os estratos homogêneos corresponde à 
resolução do problema de estratificação univariada (apenas uma variável de pesquisa). Por sua 
vez, esse problema deve ser resolvido em dois níveis, quais sejam: primeiro nível - a definição 
dos estratos populacionais e segundo nível – a alocação da amostra de tamanho n aos estratos.   

Em particular, quando os estratos Eh (h=1,...,H) são definidos a priori , ou seja, os 
valores de Nh e Shy

2 são conhecidos, o valor da variância na equação (9) depende, apenas, dos 
tamanhos de amostra que serão alocados aos estratos, o que caracteriza um problema de alocação 
ótima (Lohr, 2010). Segundo Bolfarine e Bussab (2005), a resolução do problema de 
estratificação em quaisquer destes níveis tem um impacto direto na precisão do procedimento 
amostral. Ao se efetuar a alocação, busca-se o equilíbrio entre a precisão em relação à variável de 
pesquisa e o custo da pesquisa em relação às unidades amostrais que serão investigadas.  

Ainda no que se refere à alocação, em geral, aplica-se um dos seguintes métodos 
disponíveis na literatura: uniforme, proporcional e de Neyman (Lohr, 2010). Não obstante, na 
maioria das vezes, a aplicação de um desses métodos produz apenas um ótimo local em relação 
ao problema de alocação (Brito, 2005). 

Doravante, denotaremos por problema de estratificação ótima univariado o problema de 
determinar, conjuntamente, os estratos Eh e efetuar a alocação de amostra, de forma que a 
variância do estimador do total seja mínima. Em particular, quando é considerada mais de uma 
variável de pesquisa, fica definido o problema de estratificação ótima multivariado. Neste caso, a 
equação nove pode ser reescrita da seguinte forma: 
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A equação acima possibilita o cálculo da variância do estimador do total (tj)
3 de cada 

uma das variáveis yj (j=1,...,m), sendo Shj
2 correspondente à variância da j-ésima variável de 

pesquisa no h-ésimo estrato.  
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Onde yij corresponde ao valor da i-ésima observação associada com a j-ésima variável de 

pesquisa,  hjy  corresponde à média dessa variável no h-ésimo estrato e Yj corresponde ao total da 

j-ésima variável de pesquisa:  
 HhmjNYy hhjhj ,...,1,,..,1,/ ===                                            (12) 
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Novamente considerando a questão da homogeneidade dos estratos, busca-se a 
estratificação e a alocação que produzam o menor valor possível em relação à soma das 
variâncias associadas ao estimador de total de cada uma das variáveis de pesquisa: 

 

 )(...)()(
21 m

tVtVtV +++                                            (15) 
                                      

              Não obstante, quando as variáveis de pesquisa têm magnitudes diferentes, a utilização da 
equação dez não é pertinente, uma vez que as variáveis com maior magnitude teriam um maior 
peso nessa equação. Em função disso, a literatura de amostragem sugere a utilização da variância 
relativa Vr apresentada na equação a seguir: 

                                                           
3 De forma a facilitar o entendimento, e evitar a sobrecarga de notação em relação às variáveis yj, optou-se por utilizar tj  em vez de tyj. 
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Em função da descrição do problema de estratificação ótima (univariado ou 
multivariado), pode-se observar a sua correspondência com um problema de agrupamento que 
agrega uma função objetivo não linear (variância).  Basicamente, em um problema de 
agrupamento clássico (Johnson e Wichern, 2002, Hansen e Jaumard, 1997) existe um conjunto X 
formado por q objetos com f atributos (variáveis), tal que X={x1,x2,...,xq}. Definido a priori  o 
número de grupos k, os objetos devem ser alocados a k grupos Gi (i=1,...,k) de forma que o valor 
da função objetivo associada ao problema seja mínimo, e sejam observadas as seguintes 
restrições: 
 XG

k

i
i =

=
U

1

                                           (17) 

 kiGi ,...,1,1|| =≥                                            (18) 
 I kijkiGG ji ,...,1),1(,...,1, +=−=∅=                                            (19) 

 

A restrição (17) garante que a união dos grupos corresponde ao conjunto X, a restrição 
(18) garante que cada grupo terá, pelo menos, um objeto, e a restrição (19) garante que cada 
objeto será alocado a exatamente um grupo.  

No que concerne ao problema de estratificação ótima, a variância relativa corresponde à 
função objetivo, os estratos Eh (h=1,...,H) correspondem aos grupos Gi e o conjunto U (elementos 
da população) corresponde ao conjunto X. É fato conhecido na literatura de Cluster Analysis 
(Johnson e Wichern, 2002 e Hansen e Jaumard, 1997), que a obtenção de uma solução exata 
(determinação do ótimo global) para maioria dos problemas agrupamento torna-se impossível à 
medida que se aumenta o número de objetos a serem agrupados. Em particular, pensando no 
problema de estratificação ótima, caso fosse aplicado um procedimento de enumeração exaustiva 
para garantir a menor variância relativa possível (o ótimo global), seria necessária a enumeração 
de todas as soluções viáveis do problema. O que implicaria calcular todas as combinações 
possíveis (estratificações) dos N elementos de U em H estratos. Para cada possível estratificação 
(combinação), efetua-se a alocação dos tamanhos de amostra e calcula-se a variância relativa.  

Lembrando que k=H e q=N, o número total de soluções viáveis para o de problema de 
estratificação ótima pode ser obtido a partir do número de Stirling de segundo tipo (Johnson e 
Wichern, 2002): 
 

∑
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Considerando, por exemplo, uma população com 30 elementos (N=30), e que esses 
elementos serão alocados a dois estratos (H=2), o número de estratificações a serem avaliadas é 
de 536.870.911. Mas, ao considerar três estratos, são 34.314.651.811.530 (trilhões) 
estratificações possíveis. Dobrando-se o número de elementos (N=60), o número de soluções fica 
da ordem de 7x1027, ou seja, estes valores crescem exponencialmente à medida que N aumenta. 

Em função da complexidade desse problema, e da sua alta relevância na área de 
amostragem, encontram-se na literatura vários trabalhos que trazem abordagens baseadas em 
métodos de programação não linear e programação convexa e heurísticas. Definindo a priori o 
que deve ser otimizado, pode-se dividir esses trabalhos em três grupos, quais sejam:  

(1) A alocação deve ser otimizada, enquanto a estratificação é dada (estratos definidos); 
(2) A estratificação deve ser otimizada, enquanto a alocação é uma questão a ser tratada a 
posteriori; (3) A estratificação e a alocação são tratadas concomitantemente. 

No primeiro grupo, temos, por exemplo, os trabalhos de Huddleston, Claypoole 
Hocking (1970), Cochran (1977), Bethel (1989), Chromy (1987), Day (2010), Díaz-García e 
Cortez (2008), Khan et al. (2010) e Brito et al. (2014). O segundo grupo é constituído pelos 
trabalhos de Dalenius e Hodges (1959), Singh (1971), Hidiroglou (1986), Lavallée e Hidiroglou 
(1988), Gunning and Horgan (2004) e Khan et al (2008). No que concerne ao terceiro grupo, no 
trabalho de Kozak et al. (2007) é proposto um método para produzir uma estratificação no caso 
multivariado, considerando a minimização do tamanho de amostra. Esse método é definido 
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apenas do ponto de vista teórico. Os autores comentam que no caso univariado a otimização não 
é difícil, mas no que diz respeito ao caso multivariado, há a necessidade de mais pesquisa. Nos 
trabalhos de Keskintürk e Sebnem (2007), Brito et al. (2010), Benedetti et al. (2008) e  
Baillargeon e Rivest (2009, 2011) são propostos métodos heurísticos que resolvem o problema de 
estratificação ótima univariado, considerando que a variável de pesquisa seja contínua. 

No que concerne ao problema de estratificação ótima multivariado, o trabalho de 
Benedetti et al (2008) traz a proposta de um algoritmo que resolve uma variante desse problema 
que é tratada no trabalho de Bethel (1989).  Mais especificamente, o algoritmo determina os 
estratos e o tamanho total de amostra que será alocado, de forma que os coeficientes de variação 
associados às variáveis de pesquisa sejam menores ou iguais a patamares previamente fixados, 
para os coeficientes de variação de estimadores de total/média. Em Brito et al. (2014) esta 
variante também é resolvida observando, porém, que os estratos populacionais são definidos a 
priori. Em um trabalho mais recente, Ballin e Barcaroli (2013) propuseram um algoritmo que 
resolve o mesmo problema tratado por Benedetti et al. (2008), com a diferença de que as 
variáveis de pesquisa utilizadas são categorizadas.   

Em função dos comentários sobre os trabalhos da literatura, observa-se que o método 
proposto no presente trabalho é inovador no que tange ao problema que será tratado. Mais 
especificamente, o novo método resolve o problema de estratificação ótima multivariado levando 
em conta que variáveis de pesquisa são quantitativas. Além disso, o método de alocação aplicado 
após a definição dos estratos garante o ótimo global no que diz respeito ao problema de segundo 
nível. Fato este importante, uma vez que na literatura, o problema de alocação multivariada é 
resolvido a partir de métodos (vide Bethel 1989 e Day, 2010) que não garantem o ótimo global. 
Cabe observar que a aplicabilidade do método proposto por Brito et al. (2014) é justificada pelos 
resultados dos experimentos que os autores realizaram com populações de tamanhos variados (N 
e n). Mais especificamente, nesses experimentos os tempos de processamento consumidos para 
produzir o ótimo foram, em média, da ordem de 0,01 segundos, ou seja, um tempo admissível. 
 

4. Metodologia  
Esta seção traz uma breve descrição das duas metaheurísticas que serviram de base ao 

desenvolvimento dos algoritmos que resolvem o problema estratificação multivariada, seguida da 
sua apresentação. Doravante, de forma a facilitar o entendimento deste problema, será 
estabelecida uma nomenclatura que será utilizada na descrição dos algoritmos, ou seja,       
definir-se-á como “elemento” ui (i=1,...,N) a cada elemento da população U  (seção 2) a ser 
estratificada. 

4. 1 Algoritmos Genéticos 
O algoritmo genético (AG) é uma metaheurística que tem sido aplicada com sucesso em 

diversos problemas de otimização (Glover, F. e Kochenberger, 2002). Em linhas gerais, um AG 
(Linden, 2008) parte de uma população inicial definida a partir de um conjunto C formado por p 
cromossomos (soluções) (C={c1,c2,...,cp}) que, em geral, são representados por p vetores. Além 
disso, os cromossomos associados à população inicial são gerados aleatoriamente, ou utilizando 
alguma heurística de construção.  

Após a geração da população inicial, em cada geração do AG é feita a avaliação da 
função objetivo (aptidão), considerando cada uma das soluções que compõem o atual conjunto C. 
Após essa avaliação, são aplicados três operadores genéticos (Linden, 2008) à população na 
seguinte ordem: seleção, cruzamento e mutação. Em particular, a aplicação dos dois últimos 
operadores possibilita a produção de novas soluções (cromossomos) e, por conseguinte, de uma 
nova população em cada geração. As soluções produzidas durante as gerações do AG 
correspondem a um pequeno subconjunto do espaço de soluções viáveis associadas ao problema 
de otimização que será resolvido.  Um dos possíveis critérios de parada para esse algoritmo é o 
número máximo (g) gerações, onde a solução do problema de otimização corresponderá à melhor 
solução produzida após as g gerações do AG. 
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4.1.1 AG aplicado ao Problema Estratificação Ótima 
Representação da População: Em função das características do problema de estratificação 
ótima, optou-se pela representação baseada no group-number (Glover, F. e Kochenberger, 2002). 
Mais especificamente, cada cromossomo ci (i=1,...,p) tem N posições (N = no de elementos de U) 
e  cada posição de ci é preenchida com um valor entre 1 e H , correspondente ao número do 
estrato ao qual cada elemento ui será alocado. Observa-se que cada cromossomo define uma 
possível estratificação para o problema de 1º nível descrito na seção três.  
 

Geração da População Inicial: Neste procedimento são construídos p cromossomos, compostos 
por N valores entre 1 e H gerados aleatoriamente. Após a definição do conjunto inicial de 
cromossomos, ou seja, uma vez efetuada a alocação dos elementos ui aos estratos, ficam 
definidos os valores de Nh e Shj

2. Em seguida, considerando que o tamanho de amostra n seja 
dado, a determinação dos tamanhos de amostra (nh) que serão alocados aos estratos é feita a partir 
da aplicação de uma formulação de programação inteira proposta por Brito et al. (2014). Essa 
formulação tem como parâmetros de entrada os valores de Nh e Shj

2, além do tamanho de amostra 
n, e dos totais associados às variáveis de pesquisa Yj. Para a utilização de tal formulação, 
desenvolveu-se uma função em linguagem R4 denominada BSSM e que faz o uso do pacote 
Rglpk5 também disponível no R. Essa formulação produz o ótimo global no que concerne ao 
problema de alocação (2º nível). 
 

Cruzamento Uniforme: Considerando uma probabilidade de cruzamento definida a priori, são 
selecionados t (número par) cromossomos dentre os p, definindo-se um vetor v com os índices 
desses cromossomos. Em seguida, são selecionados em sequência, os cromossomos associados às 
posições 2i-1 e 2i (i=1,...,t div 2) de v, e para cada dois cromossomos é gerado um vetor w 
(segundo uma distribuição uniforme) com 0’s e 1’s (“máscara”) com N posições. Para as posições 
de w que tiverem o valor 1, efetua-se a troca de valores entre os dois cromossomos selecionados. 
 

Cruzamentos de dois pontos: A partir do mesmo vetor v, e da seleção de duas soluções de v, são 
gerados (aleatoriamente) dois valores k1 e k2 entre 1 e N e efetua-se, em seguida, a troca dos 
valores entre essas posições nos dois cromossomos.  
 

Mutação - Considerando uma probabilidade de mutação (pmut) definida a priori, são 
selecionados aleatoriamente t (t=inteiro(pmut x N)) cromossomos da população, definindo um 
conjunto P. Em seguida, são selecionadas t posições de cada um dos cromossomos de P, sendo 
atribuído a cada uma dessas posições um valor aleatório entre 1 e H (excluindo o valor atual). 
 

Seleção - Para a seleção das soluções que serão promovidas à próxima geração foram utilizados 
os métodos do torneio e da roleta (Linden, 2008). Neste caso, avaliou-se a expressão da variância 
relativa (equação 16). Também foi adotada uma estratégia de elitismo que consistiu na seleção 
das três melhores soluções obtidas até a geração atual, e a sua seleção para a geração seguinte.         
 

4. 2 Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas  
Segundo Gonçalves e Resende (2011), o algoritmo genético de chaves aleatórias 

(random-key genetic algorithm – RKGA) foi introduzido por Bean (1994) para resolver um 
problema de otimização combinatória. Em um RKGA, os cromossomos são representados por 
strings ou vetores (genes) com valores reais que são gerados segundo uma distribuição uniforme 
[0,1]. Após a geração, aplica-se em cada um desses cromossomos um procedimento denominado 
decodificador. Esse procedimento possibilita um mapeamento entre os valores dos cromossomos 
e as possíveis soluções viáveis para o problema de otimização a ser resolvido, sendo esse 
procedimento específico para cada problema de otimização combinatória.  

Um RKGA evolui a partir de uma população inicial composta de p vetores de chaves 
aleatórias e produz novas populações, ou seja, gera novos cromossomos durante certo número de 
gerações. Após a aplicação de um decodificador, e o cálculo da função objetivo, a população é 
particionada em dois conjuntos, quais sejam: um pequeno conjunto formado por pe soluções elite,  

                                                           
4 http://www.r-project.org/ 
5 Pacote que contém algoritmos que resolvem problemas de programação linear e programação inteira. 
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que correspondem às melhores soluções segundo o valor da função objetivo, e um conjunto 
formado pelas p-pe soluções restantes (não elite), sendo pe <p-pe. Para atualizar a população, uma 
nova geração de cromossomos deve ser produzida. Um RKGA usa uma estratégia de elitismo, 
tendo em vista que todos os pe cromossomos pertencentes ao conjunto elite na geração j são 
copiados para conjunto associado à população da geração j+1. A adoção dessa estratégia tende a 
produzir soluções viáveis cada vez melhores durante as gerações do algoritmo. Em um RKGA a 
mutação está associada à introdução na população de cromossomos chamados de mutantes, ou 
seja, um vetor de chaves aleatórias gerado de forma análoga aos vetores da população inicial.  

Neste sentido, em cada geração um pequeno número (pm) de soluções mutantes são 
introduzidas na população e, assim como as demais soluções, essas podem ser decodificadas em 
soluções viáveis para o problema. Além das pe e pm soluções, as p-pe-pm soluções restantes, 
chamadas de filhas, são produzidas para a geração seguinte através do cruzamento uniforme 
(Spears and Dejong, 1991) de duas soluções (pais) selecionadas da população inteira na j-ésima 
geração (geração atual).  

O algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas (biased random-key genetic 
algorithm – BRKGA) difere do RKGA no que concerne ao cruzamento aplicado às soluções. 
Mais especificamente, as p-pe-pm soluções filhas são produzidas selecionando, na geração atual, 
uma solução do conjunto elite e uma solução do conjunto não elite.  A figura 1 ilustra a evolução 
de uma população entre duas gerações consecutivas. Dado que pe<p-pe, a probabilidade de um 
cromossomo do conjunto elite ser selecionado para cruzamento é 1/pe >  1/(p-pe). Isso possibilita 
que um elemento do conjunto elite tenha uma grande chance de passar as suas características para 
as gerações futuras. 

Elite Não Elite 
                   Cruzamento 
Elite    Filhos Mutantes 

 

 Figura 1 – Soluções produzidas pelo BRKGA entre duas gerações consecutivas 
 

Esta pequena diferença entre as duas metaheurísticas possibilita, normalmente, que o 
BRKGA tenha um desempenho superior (Gonçalves et al., 2011) ao RKGA no que concerne às 
soluções produzidas. A figura dois ilustra a aplicação do procedimento de cruzamento para dois 
cromossomos com 10 genes cada.  Nessa figura o cromossomo c1 foi selecionado do conjunto 
elite e o cromossomo c2 foi selecionado do conjunto não elite. Uma vez selecionados esses 
cromossomos, é construído um vetor auxiliar (va) com valores reais gerados aletoriamente do 
intervalo [0,1], sendo esse vetor de igual tamanho a c1 e c2. Também é definido um valor para ρe 
(ρe>0.5), correspondente à probabilidade de um gene de c1 compor o cromossomo filho (cf). Cada 
valor de va é comparado com ρe, tal que se o valor na i-ésima posição de va for menor ou igual a 
ρe (neste exemplo ρe= 0.7), a i-ésima posição de cf  herda o valor da i-ésima posição de c1. Em 
caso contrário, a i-ésima posição de cf  herda o valor da i-ésima posição de c2.  

 
 
 

 
                                                                  

                                                                             
Figura 2 – Cruzamento Uniforme (ρe=0.7) 

Quando a próxima população está completa, ou seja, quando há p cromossomos, 
considerando os cromossomos elite, mutantes e filhos, é computado o valor da função objetivo 
para cada um dos cromossomos, e a população é novamente particionada em um conjunto elite e 
um conjunto não elite para iniciar uma nova geração. Basicamente, um BRKGA efetua buscas no 
espaço de soluções viáveis S de um problema de otimização combinatória indiretamente, 
considerando a busca em um hipercubo unitário no Rn, usando um decodificador para mapear as 
soluções do hipercubo  nas soluções de S onde a função objetivo é avaliada. A figura 3 ilustra os 
passos necessários à aplicação do BRKGA. 

C1 0,31 0,77 0,81 0,49 0,32 0,97 0,72 0,15 0,56 0,92

C2 0,26 0,15 0,36 0,41 0,93 0,11 0,28 0,56 0,34 0,87

va 0,58 0,89 0,11 0,41 0,75 0,99 0,43 0,71 0,88 0,58

Cf 0,31 0,15 0,81 0,49 0,93 0,11 0,72 0,56 0,34 0,92
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        Figura 3– Passos do BRKGA6 

Todos os passos ilustrados na figura três, exceto a decodificação, independem do 
problema de otimização ao qual será aplicado o BRKGA. Ou seja, deve-se definir qual será a 
representação dos cromossomos e o procedimento decodificador. Em Gonçalves e Resende 
(2011) há exemplos de vários problemas de otimização, comentando a representação adotada 
para os cromossomos, bem como o procedimento decodificador que foi implementado. 
 

4.2.1 BRKGA aplicado ao Problema Estratificação Ótima 

No que concerne ao problema de estratificação ótima multivariado, cada cromossomo é 
definido como um vetor v tal que v={v1,v2,...,vi,...,vN}. A cada posição de v é atribuído um valor 
real gerado segundo uma distribuição uniforme no intervalo [0,1], sendo a i-ésima posição de v 
correspondente ao i-ésimo elemento ui da população U que será estratificada.  

Também é definido um vetor w de igual tamanho a v, de forma que cada posição de w  
armazenará o número do estrato ao qual o i-ésimo elemento ui da população será alocado. Uma 
vez gerados os p cromossomos, o decodificador verifica a qual dos intervalos {I1,...,Ik,...,IH} cada 
vi pertence, sendo Ik=[(k-1)/H,k/H) (k=1,...,H-1) e IH=[(H-1)/H,1] (k=H), ou seja,                         
se vi∈Ik ⇒ wi=k. A figura quatro exemplifica a representação e a decodificação definidas para o 
BRKGA que efetua a estratificação, considerando N=10 e H=3. 

 
  

 
 

                                                     
Figura 4 – Representação e Decodificação de uma Solução 

 

Ainda no que diz respeito ao problema de estratificação ótima, o cruzamento propicia a 
realocação de alguns dos elementos de U a novos estratos. Os vetores w, correspondentes às 
possíveis estratificações, são utilizados para o cálculo de Nh e Shj

2. Em seguida, os tamanhos de 
amostra nh também são determinados aplicando-se a função BSSM. E novamente considerando os 
termos Nh, Shj

2 e nh  (h=1,...,H) efetua-se o cálculo da variância relativa (eq. 16). 

5. Resultados Computacionais e Análises 
A presente seção traz um conjunto de resultados computacionais obtidos mediante a 

aplicação dos algoritmos propostos neste trabalho. Esses algoritmos foram denotados, 
respectivamente, como AGE1 e AGE2 (cruzamento de dois pontos e seleção pelos métodos do 
torneio e da roleta), AGE3 e AGE4 (cruzamento uniforme e seleção pelos métodos do torneio e 
da roleta) e BRKGAE, sendo tais algoritmos desenvolvidos em linguagem R e executados em um 
computador com 24GB de memória RAM e dotado de oito processadores de 3.40 GHz (I7).  

 De forma a avaliar os cinco algoritmos no que concerne à qualidade das soluções 
produzidas (variâncias relativas) e aos tempos de processamento, foi realizado um conjunto de 

                                                           
6 Figura baseada em figura apresentada no trabalho de Gonçalves e Resende (2011). 

Posições de v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valores de v 0,3076 0,2681 0,9246 0,4929 0,8174 0,7656 0,1179 0,9989 0,5436 0,7542

Intervalo ao qual  vi  pertence I1 I1 I3 I2 I3 I3 I1 I3 I2 I3

Valores de w (estratos) 1 1 3 2 3 3 1 3 2 3

Intervalos  I1=[0,1/3) , I2=[1/3,2/3),I3=[2/3,1]

Gerar p vetores
de chaves aleatórias

Decodificar cada um dos
p vetores

Critério de
parada satisfeito

Ordenar as soluções
pela aptidão

Classificar as soluções
como elite e não-elite

Copiar soluções elite
para a próxima população

Gerar soluções mutantes 
para a próxima população

Combinar soluções elite e não-elite 
e gerar os filhos para próxima

população

Não
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experimentos computacionais com dez populações7 reais (instâncias).  A tabela 1 traz uma breve 
descrição das populações utilizadas, bem como das variáveis de pesquisa y consideradas. 

                              Tabela 1 – Informações sobre as Populações 
População Descrição  Variáveis (yj) 

Café Estabelecimentos agropecuários produtores de 
café no Paraná (Censo Agropecuário, 1998) 

Efetivo, Área Total e Produção (m=3) 

Inep (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro_Oeste) 

Dados do censo escolar brasileiro de 2012 por 
grande Região 

Número de Salas e Número de 
Funcionários por Escola (m=2) 

FazendasCanadeAcucar Fazendas de cana de açúcar da Austrália  
(Chambers e Dunstan, 1986) 

Quantidade, Receita e Despesa (m=3) 

FazendasGado  Fazendas de cana de gado da Austrália  
(Chambers e Dunstan, 1986) 

Tamanho e Rendimento (m=2) 

MunicSu  Informações sobre os municípios suíços (2003). 
Disponível no pacote SamplingStrata 

Áreas de Cultivo e Industrial, Número 
de Domicílios e População (m=4) 

ProducaoMg Produção Agrícola dos municípios de Minas 
Gerais (Censo Agropecuário, 2006) 

Área Plantada e Quantidade Produzida 
nas lavouras nos estabelecimentos 
agropecuários (m=2) 

                                          

Os parâmetros dos cinco algoritmos foram definidos através de experimentos 
computacionais realizados a priori. Mais especificamente, foram selecionadas dentre as dez 
instâncias três instâncias para a aplicação das quatro versões dos algoritmos genéticos e do 
BRKGA (50 execuções para cada instância). Foram tomadas todas as combinações (324) dos 
parâmetros do BRKGA, quais sejam: p=50, 75 e 100 pe=0.15, 0.20 e 0.30; pm=pe ; ρe=0.7, 0.8 e 
0.9 e g=500, 1000, 1500 e 2000. E de igual forma, no caso do AG, foram tomadas todas as 
combinações (108) de: p=50, 75 e 100, pcross=0.5, 0.7 e 0.9, pmut=0.01, 0.05 e 0.10  g=500, 1000, 
1500 e 2000. Após estes experimentos, foram definidos os seguintes valores:                              
(i) Para o BRKGA: p=50, g=1000 (total gerações), pe=0.30,  pm=0.15 e ρe=0.7 e                        
(ii) Para o AG: p=50, g=1000 (total de gerações), pcross=0.7, pmut=0.05.  

Os algoritmos foram aplicados em 10 populações de tamanho variado (N) considerando 
o número de estratos (H) variando de três até seis, produzindo um total de 40 soluções (no de 
populações x no de estratos). As tabelas 2 e 3 trazem os tamanhos das populações, os tamanhos de 
amostra alocados e os valores das variâncias relativas, e a tabela cinco sumariza, por estrato e por 
algoritmo, a mediana dos tempos de processamento consumidos à resolução das dez instâncias. 
Analisando essas tabelas é possível observar que o BRKGAE teve um desempenho superior aos 
demais algoritmos tanto no que diz respeito às soluções, quantos aos tempos de processamento. 
Em particular, todas as soluções (variâncias relativas) pelo BRKGAE foram melhores do que as 
soluções dos demais algoritmos. Considerando como o ótimo as soluções produzidas pelo 
BRKGA, e comparando os demais algoritmos entre si, observou-se que o AGE3 produziu a 2ª 
melhor solução em 70% dos casos e o AGE4 produziu a 2ª melhor solução em 23% dos casos.  

De forma a avaliar o desempenho dos algoritmos BRKGAE e AGE3 (2ºmelhor), 
efetuou-se a posteriori uma análise probabilística (Aiex et al, 1997).  Considerando a população 
“FazendasCanadeAcucar”. Neste sentido, foi considerado um alvo médio correspondente à média 
das soluções (variâncias) produzidas pelos cinco algoritmos para o número de estratos igual a 3 e 
igual a 4. Após a determinação dos alvos, a análise foi feita da seguinte maneira: Cada algoritmo 
foi executado 200 vezes, e cada vez que o algoritmo encontrava uma solução menor ou igual ao 
alvo, armazenava-se o tempo ti de processamento gasto pelo algoritmo para atingir o alvo, e uma 
nova execução começava. Para plotar as distribuições empíricas desses dois algoritmos,     
associa-se com o i-ésimo menor tempo de processamento ti a probabilidade pi=(i-0.5)/200 
(i=1,...,200)  e os pontos zi=(t i,pi) são plotados (vide figura 5). Observamos que, quanto mais à 
esquerda estiver a curva associada a um algoritmo, melhor será o seu desempenho. 

Uma análise de figura 5 mostra que o BRKGAE teve um desempenho bem superior ao 
AGE3 no que diz respeito ao tempo consumido para atingir o alvo médio. Mais especificamente, 
o BRKGAE tem 100% de chance de atingir este alvo consumindo, no máximo, um tempo da 
ordem de 350 segundos para três estratos e 250 segundos para quatro estratos.  

                                                           
7 As populações reais não são encontradas e disponibilizadas com muita facilidade na literatura. 
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Já o algoritmo AGE3 tem 100% de chance de atingir estes alvos consumindo um tempo 
da ordem de 500 segundos. Os resultados obtidos neste trabalho, mediante a aplicação destes 
algoritmos heurísticos, indicam que a combinação do algoritmo genético de chaves aleatórias 
viciadas com a formulação proposta por Brito et al. (2014) pode ser uma boa alternativa à 
resolução do problema de estratificação ótima. Não obstante, em trabalhos futuros serão 
avaliadas novas representações de solução (estratificações) e decodificações para o BRKGA, e 
serão efetuados novos experimentos computacionais com a versão do BRKGA proposta neste 
trabalho e as novas versões, considerando novas populações reais. Além disso, pretende-se 
desenvolver um procedimento de reconexão por caminhos e combiná-lo com o BRKGA.             

                                  Tabela 2 – Resultados dos Algoritmos para H=3 e H=4 
 

  

 

 

 
 
 

 

                                   Tabela 3 – Resultados dos Algoritmos para H=5 e H=6 

 

 

 

 

 

 
              Tabela 4 – Tempos de Processamento Medianos por estrato e algoritmo (segundos) 

 

 

 

                                   

Figura 5 – Gráficos de Distribuição e Probabilidade Empírica (H=3 e H=4) 
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AGE1 AGE2 AGE3 AGE4 BRKGAE

Vr Vr Vr Vr Vr

300 0,6689 0,6697 0,6513 0,6268 0,4847

300 0,1492 0,1484 0,1468 0,1472 0,1382

500 0,1468 0,1467 0,1460 0,1442 0,1357

500 0,1120 0,1123 0,1114 0,1112 0,1047

500 0,0839 0,0838 0,0824 0,0829 0,0770

300 0,1125 0,1117 0,1097 0,1110 0,0982

100 0,0700 0,0919 0,0704 0,0849 0,0611

100 0,0905 0,1397 0,0859 0,1252 0,0736

300 0,4664 0,4666 0,3998 0,4911 0,3058

200 0,1163 0,1341 0,0799 0,1242 0,0662

AGE1 AGE2 AGE3 AGE4 BRKGAE

População N n Vr Vr Vr Vr Vr

Café 20472 300 0,6709 0,6696 0,5988 0,6259 0,5012

Inep_Norte 23495 300 0,1489 0,1486 0,1472 0,1480 0,1393

Inep_Nordeste 75084 500 0,1500 0,1491 0,1470 0,1488 0,1408

Inep_Sudeste 59778 500 0,1151 0,1149 0,1139 0,1143 0,1087

Inep_Sul 25911 500 0,0840 0,0837 0,0831 0,0830 0,0782

Inep_Centro 9977 300 0,1135 0,1144 0,1108 0,1126 0,1018

Fazendas_Cana 338 100 0,0722 0,0907 0,0726 0,0832 0,0675

Fazendas_Gado 430 100 0,1006 0,1243 0,0836 0,1257 0,0827

MunicSu 2896 300 0,4736 0,5133 0,4013 0,4780 0,3438

ProducaoMg 844 200 0,1129 0,1553 0,0774 0,1342 0,0712

AGE1 AGE2 AGE3 AGE4 BRKGAE

População N n Vr Vr Vr Vr Vr

Café 20472 300 0,6731 0,6689 0,6158 0,6289 0,4685

Inep_Norte 23495 300 0,1488 0,1484 0,1485 0,1479 0,1371

Inep_Nordeste 75084 500 0,1429 0,1425 0,1409 0,1413 0,1326

Inep_Sudeste 59778 500 0,1108 0,1094 0,1095 0,1094 0,1019

Inep_Sul 25911 500 0,0837 0,0836 0,0826 0,0827 0,0768

Inep_Centro 9977 300 0,1115 0,1102 0,1064 0,1087 0,0963

Fazendas_Cana 338 100 0,0659 0,0877 0,0645 0,0799 0,0568

Fazendas_Gado 430 100 0,0849 0,1227 0,0844 0,1182 0,0683

MunicSu 2896 300 0,4235 0,4699 0,3956 0,4710 0,2919

ProducaoMg 844 200 0,1078 0,1417 0,0878 0,1086 0,0608

AGE1 AGE2 AGE3 AGE4 BRKGAE

Vr Vr Vr Vr Vr

300 0,6587 0,6683 0,6244 0,6282 0,4622

300 0,1484 0,1485 0,1474 0,1472 0,1367

500 0,1415 0,1404 0,1417 0,1389 0,1298

500 0,1081 0,1076 0,1078 0,1081 0,0995

500 0,0837 0,0837 0,0824 0,0828 0,0764

300 0,1096 0,1092 0,1063 0,1077 0,0941

100 0,0711 0,0852 0,0607 0,0832 0,0543

100 0,0903 0,1378 0,0826 0,1149 0,0671

300 0,4292 0,4685 0,3580 0,4373 0,2689

200 0,0998 0,1586 0,0866 0,1238 0,0610

Algoritmos \ Estratos H=3 H=4 H=5 H=6

AGE1 5345 5617 5727 5969

AGE2 5492 5740 5886 6008

AGE3 5430 5636 5776 5910

AGE4 5509 5714 5824 5979

BRKGAE 3675 3842 3908 4038

Tempo em Segundos Tempo em Segundos 
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Alvo = 0.0772 Alvo = 0.0757 
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