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1. Resumo 

Este trabalho visa à criação de uma metodologia para a determinação do ponto 

ótimo para o parâmetro mutação em implementações de algoritmos genéticos. Seu 

desenvolvimento passa pelo estudo do caso específico das n rainhas, e visa à 

extrapolação dos conceitos utilizados para a elaboração de uma metodologia. 

2. Introdução 

Algoritmos genéticos são definidos como sendo algoritmos de busca baseados 

nos mecanismos de seleção natural e genética. Combinam sobrevivência entre os 

melhores indivíduos (dados candidatos à solução do problema) com uma forma 

estruturada de troca de informação genética entre dois indivíduos para formar uma 

heurística de busca (LINDEN, 2012). 

Há um conjunto mínimo de elementos em comum que são utilizados na maior 

parte dos algoritmos genéticos: população de cromossomos, seleção de acordo com 

o fitness, crossover para a produção de novas gerações e mutação aleatória em 

novas gerações (MITCHELL, 1998). 

A mutação se apresenta como uma das muitas variáveis que compõem esta 

classe de algoritmos, influenciando de maneira expressiva o seu desempenho. 

3. Objetivos 

O objetivo primário deste trabalho é desenvolver uma metodologia para a 

determinação do ponto ótimo de mutação em implementações de algoritmos 

genéticos. Dentre os objetivos específicos do trabalho encontram-se: o estudo de 

cálculo numérico, o estudo de estatística de grandes números, o estudo de 

inteligência artificial e a determinação da eficiência e da eficácia na aplicação de 

uma metodologia para a determinação do ponto ótimo de mutação em 

implementações de  algoritmos genéticos. 

4. Metodologia 

Para desenvolver uma metodologia para a determinação do ponto ótimo de 

mutação em implementações de algoritmos genéticos, este trabalho se utilizará do 

estudo de um problema específico de otimização: o problema das n rainhas, que 



consiste em posicionar n rainhas em um tabuleiro de xadrez nxn, de forma que 

nenhuma rainha ataque outra no tabuleiro. 

Na utilização de algoritmos genéticos para a solução deste problema é possível 

estabelecer a probabilidade de mutação entre 0 e 1 e observar o número de 

gerações necessárias para a obtenção do resultado ótimo. O registro deste número 

e das probabilidades de mutação correspondentes irão compor os conjuntos de 

dados para análise. Serão, então, aplicados métodos numéricos para a aproximação 

destes dados a funções conhecidas e, a partir delas, a determinação de seus pontos 

de máximo. 

Este trabalho documentará os processos utilizados na obtenção do ponto ótimo 

de mutação, de maneira a tornar possível a replicação dos processos para outras 

implementações de algoritmos genéticos. 

5. Desenvolvimento 

O algoritmo genético utilizado na implementação do problema das n rainhas foi 

desenvolvido em Python, utilizando orientação a objetos e importando as bibliotecas 

random, operator e time. Não foram utilizadas bibliotecas já implementadas de 

algoritmos genéticos, a fim de permitir maior controle sobre os métodos empregados 

no algoritmo. 

Foram parametrizadas as variáveis que controlam o número de individuos na 

população inicial, o número de rainhas, o número de reproduções a cada geração, o 

número execuções para cada probabilidade de mutação, a probabilidade inicial de 

mutação e o valor de incremento na probabilidade de mutação. 

6. Resultados Preliminares 

Foi testada a execução do problema das n rainhas com os seguintes parâmetros: 

5 rainhas, população inicial de 500 indivíduos, população máxima de 500 indivíduos 

e 50 reproduções a cada geração, utilizando o método de torneio. Os resultados 

preliminares, observados no Gráfico 1 e no Gráfico 2, indicam que o inverso do 

número de gerações possui ponto de máximo entre 0% e 2%. Já estão sendo 

gerados os dados para outros valores de n. 

 



Gráfico 1: Número médio de mutações em 
relação à probabilidade de mutação, com 
mutação variando de 0% a 100%, com 
incremento de 1%. Fonte: O Autor 

Gráfico 2: Número médio de mutações em 
relação à probabilidade de mutação, com 
mutação variando de 0% a 10%, com 
incremento de 0,01%. Fonte: O Autor.
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