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A sobrevivência dos mais aptos é um dos pilares da Teoria da Evolução de Charles Darwin, 
um dos maiores feitos da ciência do século XIX. A partir da década de 60 do século passado, 
com o advento dos computadores, os cientistas passaram a aplicar o mesmo princípio para 
tentar  resolver  problemas matemáticos difíceis.  A idéia  seria  gerar  um grande conjunto  de 
possíveis  soluções numéricas,  deixar  as melhores procriarem e eliminar as demais.  Desse 
modo, após algumas “gerações”, alguns “indivíduos” deveriam estar muito próximo de uma 
resposta  do  problema.  Tipo  assim  uma  “melhoria  da  espécie”,  por  mais  que  isso  possa 
contrariar os adeptos do “Projeto Inteligente”.

Alguns anos depois, em 1975, o pesquisador John Holland publicou um livro onde usava 
esses “algoritmos genéticos” para simular processos evolutivos, o que impulsionou o seu uso 
no campo hoje conhecido como inteligência computacional.  Depois de exatos 175 anos da 
passagem de Darwin por Macaé, onde se hospedou na Fazenda Sossego, durante a estadia 
do famoso Beagle no porto do Rio de Janeiro, os algoritmos genéticos são muito usados para 
resolver problemas que envolvam encontrar o valor máximo ou mínimo de uma função (por 
exemplo, a menor distância de um percurso). Por mais incrível que pareça a combinação de 
biologia com matemática, eles tem tido bastante sucesso em aplicações tão diversas como 
engenharia, simulação de mercados de capitais e até na ajuda a testemunhas para construir 
retratos de criminosos.

O bem humorado livro do prof. Ricardo Linden, decorrência de sua tese de doutorado na 
COPPE e de sua prática docente na FSMA, irá facilitar o acesso aos fundamentos e limites 
dessa técnica revolucionária, que não se restringe à solução de problemas numéricos. O livro 
poderá ser usado tanto como uma primeira introdução ao assunto quanto para aprofundar os 
conhecimentos dos já iniciados. Como a programação de computadores é uma arte que se 
aprende com a prática, há um grande número de exemplos e de trechos de programas, na 
linguagem  Java,  hoje  disponível  gratuitamente  em  qualquer  computador  (os  programas 
completos podem ser baixados diretamente do  site do autor). A bibliografia é muito ampla e 
atualizada até 2006.

A obra está dividida em três partes. Na parte I é apresentada inicialmente a história dos 
algoritmos genéticos e sua relação com a teoria da evolução e a genética. Com os conceitos 



básicos, fica claro que o método, bem como  evolução, não visa obter uma solução ótima, mas 
espera  que  os  melhores  vivam  o  suficiente  para  transmitir  aos  seus  descendentes  mais 
qualidades do que defeitos. Logo a seguir, são explicadas a representação cromossomial e a 
função de avaliação da adequação de um indivíduo à solução do problema. Junto com os 
mecanismos de seleção de pais e dos operadores genéticos conhecidos como cruzamento 
(“cross-over”) e mutação, indispensáveis para a evolução, já é possível elaborar um primeiro 
algoritmo e solucionar alguns problemas.

A  segunda  parte  é  toda  dedicada  à  teoria  dos  algoritmos  genéticos  e  à  análise  da 
diversidade  dos  mecanismos introduzidos  anteriormente.  A  variedade  dos  exemplos  e  dos 
exercícios resolvidos e propostos é um fator importante no entendimento dos aspectos mais 
técnicos. Para os leitores mais avançados, a parte 3 traz metodologias próximas aos algoritmos 
genéticos,  como  Estratégias  Evolucionárias  e  Programação  Genética  e  a  integração  com 
outras  formas de  inteligência  computacional,  bizarramente  conhecidas  como Lógica  Difusa 
(“fuzzy”) e Redes Neurais, mas não tão difíceis assim de entender. Todas elas apresentadas 
democraticamente com suas vantagens e desvantagens.

Os capítulos finais atacam as dificuldades trazidas pela existência de vínculos ou restrições 
às soluções de um problema e as facilidades que o uso de computadores em paralelo podem 
trazer  ao  desempenho  dos  algoritmos  genéticos,  grande  consumidores  de  capacidade  de 
processamento. Esse fato, na verdade, explica porque só recentemente, com a velocidade e 
baixo  custo  dos  computadores  atuais,  eles  passaram  a  ser  usados  além  do  interesse 
acadêmico. Para concluir, um capítulo mostra aplicações interessantes extraídas da vivência 
do autor no setor elétrico e na bioinformática.

Além do raro esforço do prof. Linden em produzir um trabalho didático original em português, e 
por maior que seja sua paixão pelo assunto, em todo decorrer do livro é insistentemente 
enfatizado que os algoritmos genéticos não são nenhuma panacéia universal, que sua 
aplicação deve cuidadosamente analisada e usados com moderação. Como diria Darwin, há 
uma certa grandeza nessa visão.
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