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Resumo: Este capı́tulo descreve as principais abordagens empregadas nos sistemas imunológicos artificiais
(SIAs). Como um novo campo da inteligência computacional, os SIAs vêm obtendo significativo sucesso
desde o inicio da década de 90. Portanto, serão apresentados aqui alguns dos mais importantes algoritmos
imuno-inspirados encontrados na literatura, tais como: (i) algoritmos de seleção negativa, (ii) redes
imunológicas artificiais, (iii) algoritmos de seleção clonal e (iv) algoritmos baseados na teoria do perigo e
células dendrı́ticas. Embora sua inspiração natural sugira que os SIAs sejam aplicáveis a problemas de
segurança computacional, abordaremos neste capı́tulo sua aplicação na pesquisa operacional (PO).
Palavras-chave: Sistemas imunológicos artificiais, Otimização, Pesquisa operacional.
Abstract: This chapter describes the main approaches adopted in the artificial immune systems (AISs).
This is a field in computational intelligence which has been achieving significant success since the early
nineties. We present, therefore, some of the main immuno-inspired algorithms from the literature, based
on (i) negative selection, (ii) artificial immune networks, (iii) clonal selection, and (iv) danger theory
and dendritic cells. Although their natural inspiration suggests that AISs are applicable to computational
security problems, here we will study their application in the operations research field.
Keywords: Artificial immune systems, Optimization, Operational research.

1. Introdução
Já há algum tempo que a natureza vem servindo de inspiração para a solução de problemas computacionais.
Em particular, os sistemas biológicos têm se destacado e, entre eles, está o sistema imunológico. Os Sistemas
Imunológicos Artificiais (SIAs) interligam as áreas da imunologia, ciência da computação, matemática e
engenharia, através de pesquisas envolvendo os aspectos teóricos, de modelagem e de aplicações.
O objetivo deste capı́tulo é introduzir as técnicas mais populares inspiradas no sistema imunológico e suas
aplicações. Em especial, destaca-se a revisão da literatura desta classe de técnicas aplicadas a problemas de
pesquisa operacional (PO), foco do presente livro.

2. Sistema Imunológico Natural
A vida é baseada em um frágil equilı́brio de milhões de reações quı́micas simultâneas e eventos inerentes a um
ser vivo, como as interações deste com o ambiente e outros seres. Um acidente corriqueiro, como uma pequena
farpa que penetre a pele de um indivı́duo cria uma instabilidade no seu organismo. Neste caso, só existem
duas possibilidades, ou o ser vivo reconhece que existiu uma agressão, o tipo de agressor e a melhor forma
de combatê-lo, ou sucumbe. Ao aparato de reconhecimento, ação e controle do organismo frente às agressões
bioquı́micas dá-se o nome de Sistema Imunitário, Imunológico, ou também, Imune (Janeway et al., 2001).
O Sistema Imunológico (SI) é um dos sistemas biológicos mais complexos de que se tem conhecimento.
Apesar da especificação da sua função ser a princı́pio bastante simples – detectar e eliminar qualquer organismo
estranho – a execução desta tarefa não é trivial. Ainda hoje não se sabe exatamente como o SI funciona, nem
mesmo qual a dimensão do seu papel dentro das interações do organismo (Golub, 1992). Entretanto, à luz
do que atualmente é conhecido sobre a sua dinâmica, muito se tem feito na tentativa de construir sistemas
artificiais inteligentes contendo algumas de suas propriedades (Hofmeyr & Forrest, 2000). Isto por duas razões:
a primeira é tentar trazer para o computador partes do SI através de modelos mais rudimentares e simulações
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do seu funcionamento, no intuito de entender melhor as tarefas que ele executa. A segunda, utilizar o SI como
inspiração para a construção de sistemas computacionais inteligentes.
Há muito interesse neste segundo tópico, pois existem propriedades buscadas por projetistas na construção
de sistemas que estão naturalmente presentes no SI. Estas são robustez, tolerância a erros, reconhecimento de
padrões, distribuição, memória, adaptabilidade, auto-organização, e autonomia.
Esta seção tem como objetivo discutir os conceitos fundamentais, as principais propriedades do SI e os
mecanismos mais importantes das respostas imunes, a fim de fornecer subsı́dios para que o leitor entenda
melhor os modelos artificiais apresentados neste capı́tulo.
2.1 Aspectos gerais das respostas imunológicas
Ao se tentar enxertar um pequeno fragmento de tecido vivo extraı́do de um animal em outro de espécie
diferente, observa-se que em poucos dias este tecido será destruı́do e eliminado pelo organismo do indivı́duo
receptor. Este processo, conhecido como resposta imunológica, é caracterizado pela capacidade que o
organismo possui de reconhecer e destruir material estranho, sem implicar em uma consequência fisiológica
ou patológica de tal reação. Ao estudo das respostas imunológicas, suas consequências e mecanismos dá-se o
nome de Imunologia (Janeway et al., 2001).
O exemplo de rejeição de tecido representa apenas uma das formas nas quais a resposta imunológica está
presente. Entretanto, ele também é um indicador importante da existência de um sistema eficiente de detecção
e eliminação de células e moléculas que se apresentam estruturalmente diferentes daquelas tidas como normais
e pertencentes ao organismo. Portanto, existe uma espécie de “sistema de vigilância constante”, responsável
pela identificação e remoção de células anormais, que podem ser pertencentes a outros seres vivos, como
bactérias, ou mesmo células do próprio organismo contendo má formação ou defeitos, como por exemplo,
aquelas presentes em tumores. Quanto mais eficaz for este sistema de localização e posterior remoção de
irregularidades dentro do organismo, maiores são as suas chances de sobrevivência às invasões de parasitas e
micro-organismos nocivos.
2.1.1 Imunidade inata e adaptativa
O SI dispõe de meios para se adaptar e tentar se proteger de agentes danosos – denominados antı́genos – que
se infiltram no organismo ao longo da existência do indivı́duo. Entretanto, existem também mecanismos de
defesa não condicionados a estı́mulos externos e que já fazem parte do organismo do indivı́duo desde o seu
nascimento. Esta é a chamada imunidade natural (nativa ou inata) e sua estrutura básica é inerente a toda
uma espécie, e não a um exemplar apenas; é de caráter geral e proporciona um tipo de defesa amplo, porém,
não discriminado. Fazem parte desta classe as barreiras fı́sico-quı́micas da pele, membranas, saliva, lágrima,
mucosas, enzimas digestivas, algumas células brancas e várias moléculas originadas no sangue (Abbas et al.,
1998).
O outro tipo de imunidade é aquele que confere ao sistema imunológico a robustez de se proteger
especificamente contra substâncias estranhas, a chamada imunidade especı́fica, adaptativa ou adquirida.
Este mecanismo de defesa é induzido ou estimulado pela exposição a fatores estranhos ao organismo.
Tanto na imunidade inata como especı́fica, há duas classes distintas que se diferenciam pela forma como a
resposta imune se dá. São elas a resposta imunitária humoral –presente no soro sanguı́neo – e a resposta
mediada por células.
Os elementos do soro sanguı́neo que conferem resistência ao organismo a agentes ofensivos, como venenos
e toxinas, são os chamados anticorpos, e sua produção é incitada pela substância danosa, ou antı́geno.
Um antı́geno é qualquer molécula que pode ligar-se especificamente a um anticorpo. Seu nome deriva de sua
propriedade de GErar ANTIcorpos. Os anticorpos atuam reagindo quimicamente com os antı́genos, de forma
a neutralizar o seu princı́pio ativo e impedir que ele cause mais malefı́cios ao organismo. Os anticorpos são
antı́geno-especı́ficos. Para um determinado antı́geno, há um anticorpo produzido especificamente para se ligar
a ele. Da mesma forma, quando o antı́geno penetra o organismo, somente o anticorpo especı́fico terá sua
produção estimulada (Tizard, 1985).
Em uma primeira infestação de um certo antı́geno no organismo (por exemplo, uma certa toxina), observase um perı́odo de latência (janela imunológica ou retardo) de vários dias, onde não há nenhum tipo de alteração
no soro. Em seguida, surge uma alta concentração de anticorpos1 que pode, no decorrer de alguns dias, atingir
o seu grau máximo e cair rapidamente, o que caracteriza a chamada resposta imunitária primária. Se uma
nova dose do antı́geno for injetada após algum tempo decorrido desde a primeira reação, observa-se que o
perı́odo de retardo é bem mais curto, e a quantidade de anticorpos aumenta rapidamente, caindo de forma
lenta. Esta diferença entre as respostas primária e secundária indica a existência de um aparato produtor
de anticorpos capaz de gravar, em uma forma de memória, exposições anteriores a antı́genos, provendo o SI
1

Quantidade determinada pela capacidade de neutralização de uma certa medida de antı́genos.
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da capacidade de se proteger mais rapidamente quando re-exposto a um agente danoso. Esta memória, em
certos casos, pode ter sua dimensão reduzida com o passar do tempo. Entretanto, ela continua conferindo um
tempo de latência mais curto em reações imunes secundárias, quando contrastado com as primárias.
A capacidade do organismo de reagir contra um tecido estranho, por exemplo, é dada através de células
imunes chamadas células brancas. As células brancas do sistema inato mais importantes são as células
fagocitárias, dentre as quais se destacam os macrófagos e as células dendrı́ticas.
O papel das células dendrı́ticas é capturar e apresentar o antı́geno aos linfócitos, a fim de que ele seja
reconhecido e combatido. Existem em sua superfı́cie receptores capazes de reconhecer estruturas comuns a
diversos tipos de antı́genos. Assim, quando estes receptores encontram um antı́geno, a célula dendrı́tica é
estimulada a englobá-lo e degradá-lo. Ao ingerir o antı́geno, a célula se ativa, amadurecendo em uma célula
apresentadora de antı́genos (APC) e migra até o linfonodo mais próximo. Já amadurecida, a célula é capaz de
ativar os linfócitos (células brancas adaptativas) antı́geno-especı́ficos que determinam quando e como o sistema
imune deverá responder aos agentes infecciosos. Pode-se dizer que os linfonodos são órgãos que atuam como
“centros de inteligência” do SI, onde é procurado qual o linfócito mais apto a combater o antı́geno apresentado
pela APC (como as células dendrı́ticas) e onde se dá o inı́cio à resposta ao agressor.
Linfócitos são células imunocompetentes recirculantes responsáveis pela imunidade especı́fica. Estas células
realizam um intercurso contı́nuo entre corrente sanguı́nea e linfa, e em seguida no sentido inverso, num
processo chamado recirculação (Cormack, 1991). Durante o movimento de recirculação do sangue para a
linfa e novamente para a corrente sanguı́nea, é provável que os linfócitos encontrem antı́genos que possam
ter penetrado o organismo. Um encontro de tal natureza pode, muitas vezes, desencadear uma resposta
imune, pois este tipo de célula, em sua maioria, dispõe da capacidade funcional para reconhecer e responder
a antı́genos. Quando um pequeno linfócito reconhece um antı́geno, ele aumenta de tamanho, replica o seu
DNA e passa por uma série de divisões dando origem aos chamados clones, que são conjuntos de células
identicamente programadas para o combate a um determinado agente agressor (Cormack, 1991). É possı́vel
destacar duas classes principais de linfócitos. Aqueles cuja diferenciação se dá no Timo são chamados linfócitos
T e os outros cujo desenvolvimento se dá na medula óssea (bone marrow) – são os linfócitos B .
Os linfócitos T representam a maioria dos linfócitos do sangue e são os principais responsáveis pela
imunidade adaptativa. Assim como os linfócitos B, eles tem sua origem na medula óssea. Entretanto, sua fase
de maturação se dá no Timo. É nesta fase de maturação que o linfócito terá a sua função e especificidade
antigênica definidos. Apesar do seu aspecto microscópico de maneira geral ser uniforme, os linfócitos T se
subdividem em diversas classes funcionais distintas (Cormack, 1991).
Cabe aos linfócitos B a produção de anticorpos, sendo que cada clone de linfócitos B é responsável por
um antı́geno especı́fico. Antes de sua ativação, cada linfócito B apresenta em sua superfı́cie pequenas áreas de
anticorpos especı́ficas, também chamadas de parátopos. Estas áreas são responsáveis pelo reconhecimento do
antı́geno através da identificação do seu determinante antigênico, ou epı́topo, que são as áreas contra as quais
a resposta imunitária tende a se dirigir e onde os anticorpos costumam se ligar (Tizard, 1985). Assim, quando
um linfócito B encontra e reconhece um antı́geno, ele se torna ativado. Durante o seu processo de ativação, o
linfócito aumenta, reproduz e sua progênie se diferencia em células secretoras de anticorpos, os plasmócitos,
e algumas células de memória de mesma especificidade antigênica determinada pelos anticorpos da superfı́cie
celular do primeiro linfócito.
A explicação para que a capacidade de reconhecimento dos linfócitos B seja tão abrangente, cobrindo
praticamente todos os antı́genos existentes, está na forma como é estruturada uma molécula de anticorpo.
O anticorpo é o receptor da célula B em sua forma solúvel, com sua molécula em formato de Y. O local
de reconhecimento dos antı́genos (parátopo), especı́fico para cada tipo diferente de antı́geno, fica localizado
na ponta de cada um dos braços do Y. O repertório de anticorpos é gerado durante o desenvolvimento das
células B por rearranjos do DNA (Janeway et al., 2001). Outro fator que potencializa esta diversidade são
as hipermutações somáticas, que ocorrem nos linfócitos B ativados. As hipermutações, além de serem um
mecanismo gerador de diversidade na população de anticorpos, são responsáveis também pelo refinamento da
afinidade do anticorpo com relação ao seu antı́geno especı́fico. Elas operam sobre células B maduras localizadas
nos órgãos linfóides secundários. Sua função é introduzir mutações pontuais nos parátopos, em uma taxa muito
elevada (Janeway et al., 2001). O objetivo deste mecanismo é produzir anticorpos mutantes na superfı́cie das
células B, a fim de que algumas destas variações resultem em anticorpos de maior conformidade fı́sico-quı́mica
contra o antı́geno quando comparados à anticorpo original. Aqueles linfócitos capazes de produzir anticorpos
com poder de neutralização superior tendem a ser privilegiados no processo de escolha das células B que irão
se diferenciar em plasmócitos. Este fenômeno de seleção dos melhores anticorpos é chamado maturação de
afinidade.
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2.2 Distinção entre próprio e não-próprio
O repertório de linfócitos presente no organismo é amplo o suficiente para reconhecer todos os possı́veis
invasores que apareçam ao longo de sua existência, o que é próprio do organismo (self), e o que é próprio e
apresenta anomalias.
A especificidade dos linfócitos é determinada nas primeiras etapas de sua diferenciação, quando o RNA
mensageiro codificador dos receptores das células B e T é montado a partir de segmentos gênicos rearranjados.
Dado o potencial criador dos rearranjos gênicos, associado aos outros fatores que geram diversidade, é
possı́vel admitir três classes de repertórios celulares (de Castro, 2001). O repertório potencial representa tudo
que pode ser gerado pelos mecanismos de expressão genética associados às variações obtidas pelas mutações.
O repertório expresso engloba moléculas disponı́veis para tornarem-se receptores e o repertório ativo são os
linfócitos que participam das respostas imunes.
Em uma fase seguinte à expressão do receptor antigênico na superfı́cie do linfócito, há uma avaliação que
verifica as propriedades de reconhecimento antigênico da célula com relação às moléculas do ambiente. Os
resultados deste teste de especificidade e afinidade do receptor determinam se o linfócito está apto a sobreviver
ou se deve ser eliminado.
2.3 Seleção positiva e seleção negativa
Em geral, linfócitos em desenvolvimento que interagem fracamente com antı́genos próprios, ou auto-antı́genos,
recebem sinais de sobrevivência. A escolha dos linfócitos que permanecerão vivos é chamada seleção positiva.
Particularmente para as células T, a seleção positiva escolhe aquelas cujos receptores são capazes de reconhecer
e se ligar a moléculas de MHC-próprio (de Castro, 2001; de Castro & Timmis, 2002b), o que constitui uma
premissa para que uma célula T seja capaz de armar uma resposta contra um antı́geno. MHC é um complexo
de genes que codifica várias proteı́nas receptoras trans-membranas celulares, que atuam no reconhecimento e
na apresentação de constituintes dos agentes estranhos. Através do contato com estas proteı́nas, as células T
iniciam a sua resposta imunológica ou estabelecem a tolerância ao antı́geno.
A seleção positiva nas células B maduras ocorre após a hipermutação, quando a célula filha mutante é mais
eficiente na neutralização do anticorpo e é preferida para expansão. Produtos ineficientes da hipermutação
são eliminados do organismo.
Linfócitos de alta reatividade com antı́genos próprios são sinalizados para morte, o que caracteriza a
seleção negativa. Desta forma, linfócitos auto-agressivos são removidos do repertório antes de amadurecerem e
desencadearem reações auto-imunes. Da mesma forma, antı́genos que não apresentam malefı́cios ao organismo
(como bactérias da flora intestinal, pelo de gato, etc.) em geral não são atacados pelo SI. Esta seleção estabelece
a tolerância imunológica para auto-antı́genos.
A sobrevivência dos linfócitos para a fase de ativação é condicionada a sinais enviados para os seus
receptores. Aqueles que não receberem estes sinais são programados para a morte. A maior parte das
combinações dos genes codificadores gera linfócitos auto-reativos. Desta forma, somente uma pequena
parcela de linfócitos estão destinados a amadurecer e compor o repertório linfocitário do sistema adaptativo.
Ainda assim, esta pequena fração restante é capaz de responder, em termos práticos, a qualquer antı́geno
apresentado (Janeway et al., 2001).
2.4 A teoria da seleção clonal
A teoria da Seleção Clonal (Burnet, 1957; Ada & Nossal, 1987) conjecturou que o antı́geno, ao penetrar no
corpo do hospedeiro, recrutaria um subconjunto de linfócitos capazes de reconhecê-lo. Linfócitos com maior
reatividade com o antı́geno seriam selecionados para expansão em clones em detrimento daqueles com menor
capacidade de neutralização. Cada clone seria portador de um receptor único, ou seja, que não estaria presente
em nenhum outro.
A seleção clonal inicia no momento em que um antı́geno penetra o organismo e ativa o complexo inato.
Aqueles linfócitos que apresentam maior poder de ligação com os antı́genos se proliferam, na chamada expansão
clonal. Ambas células B e T passam pelo processo de seleção clonal, com a diferença que linfócitos do tipo B
sofrem hipermutações somáticas durante a expansão clonal. Aquelas células que apresentarem melhor ligação
ao antı́geno, sem serem auto-reativas, recebem estı́mulos para sobrevivência e proliferação, em detrimento de
linfócitos menos aptos, que tendem a ser eliminados.

3. Técnicas Imuno-Inspiradas
O comportamento do sistema imunológico natural vêm inspirando o desenvolvimento de vários algoritmos
computacionais. A Tabela 1 apresenta as classes de métodos imuno-inspirados mais comuns na literatura,
bem como os tipos de problemas aos quais são normalmente aplicados.
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Tabela 1. Classificação dos modelos computacionais imuno-inspirados comumente encontradas em aplicações de
PO.

Algoritmo imuno-inspirado

Problema

Seleção Negativa
Rede imunológica
Algoritmos de seleção clonal
Teoria do perigo
Células Dendrı́ticas

Detecção de anomalias, falhas e alterações
Aprendizagem de máquina e otimização
Busca e otimização
Segurança de redes
Segurança de redes, aprendizagem de máquina e robótica

As sub-seções que se seguem descrevem os algoritmos não em ordem cronológica, mas sim visando (i)
apresentar primeiro e mais detalhadamente as técnicas imuno-inspiradas mais comumente encontradas na
literatura de PO (algoritmos de seleção clonal e rede imunológica), e (ii) facilitar o entendimento do leitor, já
que algumas técnicas mais recentes incrementam os métodos de seleção clonal com ideias da rede imunológica.
3.1 Algoritmos de seleção clonal
As técnicas que simulam o princı́pio de seleção clonal são aplicáveis a problemas de aprendizagem de máquina,
reconhecimento de padrões e otimização (Bernardino & Barbosa, 2009). Como a maioria dos casos de PO
recaem em situações onde se deseja obter uma solução ótima, o presente capı́tulo se concentra na aplicação
dos algoritmos de seleção clonal a problemas de otimização. Além disto, a otimização é a principal área em
que os algoritmos de seleção clonal são aplicados atualmente. Outras aplicações dos algoritmos de seleção
clonal podem ser encontradas no trabalho de de Castro & Timmis (2002c).
Ao invés de reconhecer uma população de antı́genos (como ocorreria em problemas de reconhecimento de
padrões), quando se busca resolver um problema de otimização o objetivo é substituı́do por otimizar uma
função (ou várias delas, no caso multi-objetivo). A ideia inspiradora desses métodos é a que somente células
com capacidade de reconhecer antı́genos irão sobreviver e gerar descendentes, ou seja, o processo geralmente
ocorre como a maturação do sistema imunológico. A principal diferença é que, ao contrário do que ocorre na
natureza, todos os passos de evolução dos linfócitos são aplicados apenas em anticorpos, já que normalmente
as técnicas computacionais não fazem distinção entre anticorpos e linfócitos, tornando o sistema mais simples
de ser representado.
3.1.1 CLONALG
Imitando o princı́pio de seleção clonal, o CLONALG (CLOnal selection ALGorithm, ou algoritmo de seleção
clonal) foi proposto por de Castro & von Zuben (2000, 2002) como um método a ser aplicado tanto em
otimização, como será detalhado aqui, quanto a problemas de aprendizagem de máquina. O processo de
melhora das soluções candidatas no CLONALG segue as etapas de clonagem destas soluções, hipermutação
das novas células geradas e seleção daquelas com maior afinidade em relação ao antı́geno (melhores soluções
em relação ao objetivo).
A primeira versão do CLONALG, denominada CSA, foi proposta por de Castro & von Zuben (2000) e
aplicada com sucesso a problemas de otimização multimodal e a uma instância de 30 cidades do problema
do Caixeiro Viajante. Todavia, o CLONALG é hoje largamente referenciado pelo estudo apresentado em de
Castro & von Zuben (2002), em que a sensibilidade em relação aos seus parâmetros e seu desempenho em um
conjunto de problemas-teste foram analisados.
Um pseudo-código do CLONALG, elaborado com base no fluxograma e descrição contidos em de Castro
& von Zuben (2002), pode ser encontrado no Algoritmo 1. Os parâmetros de entrada do usuário são: um
valor β que determina o número de clones gerados por cada anticorpo (Equação 1), um fator ρ que ajusta
a intensidade da hipermutação aplicada aos clones (Equação 2), o tamanho tamanhoP opulacao de soluções
candidatas da população anticorpos, o número nAleatorio de anticorpos de menor afinidade que devem ser
substituı́dos por novos anticorpos aleatoriamente gerados e a quantidade nSelecao de anticorpos a serem
selecionados para a clonagem. Note que nAleatorio pode ser definido como uma proporção do tamanho
da população, mesmo tendo sido inicialmente proposto como um parâmetro absoluto. Apesar de geralmente
utilizado com código de Gray, como originalmente proposto, estudos também podem ser encontrados adotando
codificação real (Garrett, 2004; Bernardino et al., 2011). As variáveis af inidades, af inidadesN ormalizadas
e af inidadesClones armazenam a qualidade das soluções candidatas (anticorpos), esses valores normalizados
e a qualidade dos clones hipermutados, respectivamente.
Além das variáveis de entrada definidas previamente, o pseudo-código também utiliza as seguintes
funções/métodos: “inicializaPopulacao”, cria (aleatoriamente) uma nova população de soluções candidatas;
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Algoritmo 1: Um pseudo-código do CLONALG quando aplicado a problemas de otimização.

1
2
3
4
5
6
7
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Entrada: β, ρ, tamanhoP opulacao, nAleatorio, nSelecao
Saı́da: anticorpos
inı́cio
anticorpos ←− inicializaPopulacao(tamanhoP opulacao);
af inidades ←− avalia(anticorpos);
enquanto critério de parada não é atingido faça
af inidadesN ormalizadas ←− normaliza(af inidades);
selecionados ←− seleciona(anticorpos, af inidadesN ormalizadas, nSelecao);
clones ←− clona(selecionados, af inidadesN ormalizadas, β);
hipermuta(clones, af inidadesN ormalizadas, ρ);
af inidadesClones ←− avalia(clones);
substituiPopulacao(anticorpos, af inidades, clones, af inidadesClones, nSelecao, nAleatorio);

“avalia”, avalia as soluções em relação à função objetivo; “normaliza”, normaliza as afinidades em [0; 1];
“seleciona”, seleciona os anticorpos que serão clonados; “clona”, clona as soluções candidatas; “hipermuta”,
aplica o operador de hipermutação nos clones gerados; “substituiPopulacao”, substitui os piores nSelecao
anticorpos pelos melhores clones gerados e gera nAleatorio novas soluções candidatas aleatoriamente também
substituindo-as na população (cálculos adicionais da função objetivo são requeridos aqui).
Não é difı́cil perceber que, além do Algoritmo 1 e das descrições apresentadas anteriormente, especificações
de como calcular o número de clones gerados por cada anticorpo e de como hipermutar estes clones ainda são
necessárias para que se possa implementar uma versão do CLONALG para otimização. Segundo de Castro &
von Zuben (2002), o número de clones nclones que o anticorpo anticorpoi gera é definido pela Equação (1):


β. |anticorpos|
,
(1)
nclones (anticorpoi ) = arredonda
i
onde arredonda é um operador que retorna o valor inteiro mais próximo do seu argumento e i é a posição
do anticorpo anticorpoi na lista ordenada de forma decrescente pela afinidade normalizada, ou seja, o
primeiro anticorpo da lista corresponde à melhor solução candidata. Também segundo a mesma referência,
a hipermutação é aplicada com uma taxa α proporcional à afinidade do anticorpo que deu origem ao clone
clonei , como definida na Equação (2):

α(clonei ) = exp −ρ.f¯i ,
(2)
com f¯i sendo a afinidade normalizada do anticorpo i correspondente.
A adaptabilidade a diversos tipos de problemas é a principal vantagem do CLONALG. Um algoritmo
evolutivo, por exemplo, precisa ser estendido com alguma técnica de nicho (Bäck et al., 2000), tais como
Fitness sharing (Goldberg & Richardson, 1987) e Crowding (Mahfoud, 1995), quando aplicado a problemas
de otimização multimodais, enquanto que o CLONALG não requer tais técnicas adicionais para manter a
diversidade de suas soluções. Apenas os seguintes ajustes precisam ser realizados (de Castro & von Zuben,
2002):
• nSelecao = |anticorpos|, ou seja, todos os anticorpos da população são selecionados para o processo de
clonagem;
• nclones é igual para todas as soluções candidatas;
• a população é atualizada substituindo-se os anticorpos pelo seu melhor clone quando uma melhora ocorre
(este item foi inicialmente utilizado em um algoritmo imuno-inspirado no trabalho de Kelsey & Timmis
(2003) e é hoje largamente utilizado tanto no CLONALG quanto em outros algoritmos de seleção clonal).
CLONALG é um dos algoritmos imuno-inspirados mais conhecidos para resolver problemas de otimização
e suas ideias podem ser facilmente encontradas em aplicações de PO (de Castro & von Zuben, 2000, 2002;
Agarwal et al., 2007; van Peteghem & Vanhoucke, 2009; van Peteghem & Vanhoucke, 2013), como poderá ser
verificado na Seção 4.
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3.1.2 opt-IMMALG
O algoritmo imuno-inspirado para problemas de otimização, opt-IMMALG, pode ser facilmente encontrado na
literatura. Esta técnica foi originalmente proposta por Cutello & Nicosia (2002) como IA (Immune Algorithm),
mas outros nomes foram elaborados enquanto melhorias e diversidade de aplicações do método imuno-inspirado
iam sendo desenvolvidas. Neste progresso, pode-se citar o trabalho de Cutello et al. (2003) como o primeiro
a apresentar o algoritmo com as caracterı́sticas que possui atualmente (como a presença de um operador de
idade). Cutello et al. (2005a) compararam o então chamado opt-IA com o CLONALG. Cutello et al. (2005b)
elaboraram a versão com codificação real opt-IMMALG e Cutello et al. (2007) incluı́ram uma busca local
especı́fica do problema no então chamado IMMALG. No artigo de Pavone et al. (2012) foram definidas as
nomenclaturas de opt-IMMALG e opt-IMMALG01, respectivamente, para as versões com codificação real e
binária. Por fim, ressalta-se o MIA (Memetic Immunological Algorithm) uma versão deste algoritmo que foi
analisada em um problema de alocação de recursos em uma rede de comunicação.
O MIA (Costanza et al., 2011) inclui uma busca local em seu processo de melhora das soluções candidatas.
A primeira versão do algoritmo, encontrada em Cutello & Nicosia (2002), é similar ao CLONALG (veja
Seção 3.1.1), possuindo inclusive um passo no procedimento responsável por gerar aleatoriamente novas
soluções candidatas a cada iteração, denominado operador de nascimento. Um operador de idade, utilizado
pelas versões atuais do método, bem como um operador de busca local e critério de parada especı́ficos do
problema foram adicionados ao método em Cutello et al. (2003). Cutello et al. (2004) analisaram diversos
operadores de hipermutação para o algoritmo enquanto que Cutello et al. (2005b) elaboraram sua versão com
codificação real. Uma versão atual do método, como apresentada em Pavone et al. (2012), é apresentada no
Algoritmo 2.
Algoritmo 2: Um pseudo-código do opt-IMMALG.

1
2
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5
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9

Entrada: dup, ρ, τB , tamanhoP opulacao
Saı́da: anticorpos
inı́cio
anticorpos ←− inicializaPopulacao(tamanhoP opulacao);
af inidades ←− avalia(anticorpos);
enquanto critério de parada não é atingido faça
af inidadesN ormalizadas ←− normaliza(af inidades);
clones ←− clona(anticorpos, dup);
hypermutate(clones, af inidadesN ormalizadas, ρ);
af inidadesClones ←− avalia(clones);
substituiPopulacao(anticorpos, af inidades, clones, af inidadesClones, tamanhoP opulacao,
τB );

Além de ρ e tamanhoP opulacao, já observados no Algoritmo 1, o Algoritmo 2 utiliza parâmetros referentes
ao número de clones gerados por cada anticorpo (dup) e uma idade máxima para as soluções candidatas (τB ).
As funções utilizadas no pseudo-código do algoritmo opt-IMMALG foram previamente descritas na Seção 3.1.1.
Entretanto, existem algumas diferenças em suas definições que serão apresentadas a seguir.
A primeira diferença que pode ser observada entre os algoritmos CLONALG e opt-IMMALG está na função
“clona”, que neste último gera por padrão dup clones para quaisquer anticorpos da população corrente. Além
disto, como o opt-IMMALG inclui um operador de idade (função “substituiPopulacao”) os novos anticorpos
possuem
um

 atributo correspondente à sua idade que deve ser inicializado com um valor aleatório uniforme
em 0; 23 τB (Pavone et al., 2012). Outra pequena mudança ocorre na função “normaliza” da versão com
codificação real do opt-IMMALG, onde a normalização é feita em [0; 1] utilizando a melhor função objetivo
encontrada até o momento decrescida de θ%, que é um parâmetro a ser definido pelo usuário.
A hipermutação aqui também pode ser aplicada de maneira diferente. Ao invés de utilizar uma taxa de
mutação, como acontece no CLONALG, aqui α é utilizado para indicar o número de elementos M a serem
modificados na solução candidata, como definido pela Equação (3):
M (α) = bα l + 1c,

(3)

tomando l como a dimensão da representação do anticorpo (seja binária ou real, onde l é igual à dimensão do
problema). Além da Equação 2, α também pode ser calculado utilizando a Equação (4):

exp −f¯i
α(clonei ) =
,
(4)
ρ
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que usa parâmetros já definidos. É importante destacar que a utilização desta equação como meio de definir o
potencial do operador de movimento de um algoritmo imuno-inspirado foi proposta por de Castro & Timmis
(2002a) (veja Seção 3.2). Para o caso em que a codificação da solução candidata é real, os elementos i de um
clone são modificados como definido pela Equação (5):
α(clonei ) = (1 − β) clonei + βclonej ,

(5)

onde β ∈ [0; 1] é um número aleatoriamente gerado de uma distribuição uniforme, 1 ≤ i 6= j ≤ l = n e n é a
dimensão do problema.
Tem-se por fim a função “substituiPopulacao”, que no opt-IMMALG inclui inicialmente um operador de
idade, responsável por eliminar soluções candidatas antigas. Existem dois tipos de operadores de idade: (i)
estático, que remove da população anticorpos com idade superior a τB ; e (ii) elitista, em que a melhor solução
é mantida mesmo com idade superior a τB . A próxima população de soluções candidatas será composta pelas
melhores soluções restantes, ou seja, pelos anticorpos de melhor afinidade não eliminados pela idade.
O MIA (Costanza et al., 2011), que é a versão aplicada ao problema de alocação de recursos, inclui a
mesma busca local utilizada em Cutello et al. (2003), bem como seus custos adicionais de avaliação da função
objetivo, entre as linhas 8 e 9 do Algoritmo 2.
3.1.3 Outros algoritmos de seleção clonal
Diversos outros algoritmos inspirados pela teoria da seleção clonal já foram propostos como métodos de
otimização; em particular para problemas de PO. Em geral, a diferença entre estas técnicas reside nas definições
de cada etapa da evolução dos linfócitos do sistema imunológico.
O BCA (B-Cell algorithm, ou Algoritmo da Célula B) foi proposto por Kelsey & Timmis (2003) e, mesmo
sendo muito parecido com o CLONALG, utiliza um operador de hipermutação ı́mpar. Ao invés da modificação
na solução candidata ocorrer em múltiplos alelos (bits) aleatoriamente selecionados, o chamado operador de
mutação contı́gua aplica a mutação sobre um trecho (contı́nuo e de tamanho escolhido aleatoriamente) da
representação binária da solução candidata. O BCA também define o operador de metadinâmica que opera
selecionando um dos clones e modificando-o aleatoriamente. Nota-se que esse operador é similar à geração
aleatória de novas soluções candidatas do CLONALG (simulando a medula óssea). Entretanto, o operador
de metadinâmica é utilizado como um operador de movimento adicional, não adicionando cálculos da função
objetivo. Finalmente, é importante destacar que por padrão o processo de substituição da população no BCA
troca a solução candidata corrente por seu melhor clone hipermutado, no caso de haver melhora. Atualmente,
esse modelo de substituição é normalmente adotado no CLONALG.
3.2 Redes imunológicas
Outros modelos, como Modelo B e Shape Space, também são baseados nesta ideia que serviu, além disto ,
para o desenvolvimento de diversos algoritmos computacionais para a resolução de problemas de análise de
dados, classificação, agrupamento e otimização.
de Castro & von Zuben (2001) propuseram um algoritmo para análise de dados inspirado pela teoria
da rede imunológica chamado aiNet. Uma versão aplicável a problemas de otimização foi posteriormente
elaborada por de Castro & Timmis (2002a). O então chamado opt-aiNet é uma extensão do CLONALG
(veja a Seção 3.1.1) com codificação tipicamente real e incluindo no procedimento de melhora das soluções
candidatas um passo que envolve a interação entre as células da rede. No opt-aiNet, uma rede é formada
pelas distâncias entre as soluções candidatas e um processo de supressão elimina as piores soluções candidatas
entre as consideradas similares. Assim, a população não mais possui tamanho pré-fixado. Um pseudo-código
do opt-aiNet é apresentado no Algoritmo 3.
É fácil verificar que os Algoritmos 1 e 3 são muito similares. À primeira vista, é possı́vel notar que
o algoritmo do opt-aiNet não possui o parâmetro nSelecao nem a função “seleciona” pois todas soluções
candidatas são selecionadas (como na adaptação a problemas multi-modais apresentada na Seção 3.1.1).
Além disto , α é calculado utilizando a Equação 4 e o operador de hipermutação é agora aplicado a soluções
candidatas com codificação real, como definido pela Equação (6):
clonei = clonei + α N (0, 1),

∀ 1 ≤ i ≤ n,

(6)

onde N (0, 1) é uma variável aleatória Gaussiana de uma distribuição com média zero e desvio padrão unitário.
A função “substituiPopulacao” inicia pela inclusão de todos os clones hipermutados na população e segue
com a criação da rede imunológica calculando a distância entre todas as células deste conjunto. As piores
soluções candidatas entre as ditas similares (com base no parâmetro σ) são suprimidos da rede. É importante
ressaltar que de Castro & Timmis (2002a) propuseram o uso do espaço de afinidade para verificação da
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Algoritmo 3: Um pseudo-código do opt-aiNet.
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Entrada: β, ρ, tamanhoInicialP opulacao, nAleatorio, σ
Saı́da: anticorpos
inı́cio
anticorpos ←− inicializaPopulacao(tamanhoInicialP opulacao);
af inidades ←− avalia(anticorpos);
enquanto critério de parada não é atingido faça
af inidadesN ormalizadas ←− normaliza(af inidades);
clones ←− clona(anticorpos, af inidades, β);
hipermuta(clones, af inidadesN ormalizadas, ρ);
af inidadesClones ←− avalia(clones);
substituiPopulacao(anticorpos, af inidades, clones, af inidadesClones, nAleatorio, σ);

similaridade, mas outros trabalhos como o de Lee & Zomaya (2008) utilizam distância no espaço de busca.
Por fim, novas soluções candidatas são aleatoriamente geradas e incluı́das na população.
Novas versões bem como diferenças entre implementações do opt-aiNet podem ser observadas na literatura.
Um exemplo refere-se a quando utilizar o operador de supressão e de geração de novas soluções candidatas.
Apesar de alguns trabalhos considerarem ambos passos em todas as iterações (Kelsey & Timmis, 2003; Lee &
Zomaya, 2008), a versão proposta originalmente por de Castro & Timmis (2002a) apenas o faz quando não
se observa mais melhora média das soluções candidatas.
3.3 Outras técnicas imuno-inspiradas
Além daquelas técnicas apresentados nas Seções 3.1 e 3.2, existem muitos outros métodos que são inspirados
pela ideia da seleção negativa, teoria do perigo e das células dendrı́ticas. Entretanto, dada a sua maior
aplicabilidade a problemas de detecção e segurança, escapando assim ao escopo de pesquisa operacional, este
capı́tulo apenas as descreve brevemente.
3.3.1 Seleção negativa
Os métodos computacionais baseados neste processo são denominados algoritmos de seleção negativa e estão
entre os métodos imuno-inspirados mais antigos, aplicados a vários tipos de problemas. O algoritmo, aplicado
ao reconhecimento de anomalias, inicia-se com uma etapa geracional, onde os detectores são gerados por
um processo aleatório e depois testados contra amostras próprias. Caso um detector defina o próprio como
anomalia, este é eliminado da população de detectores. Na segunda etapa, chamada de detecção, a coleção
de detectores é utilizada para discriminar o que é próprio e o que é anômalo.
3.3.2 Teoria do perigo
Esta teoria introduzida por Polly Matzinger (Matzinger (1994)) inspirou pesquisadores a desenvolverem
sistemas computacionais para a segurança de redes (Aickelin & Cayzer (2002)). O princı́pio é que deve haver
uma célula apresentadora de antı́genos, capaz de capturar e apresentar o sinal de perigo apropriado. Além
disto , é necessário estabelecer o que é um sinal de perigo e como este perigo se modifica ao longo do tempo.
É preciso também estabelecer as medidas de tempo e espaço para a implementação de um algoritmo baseado
nesta inspiração. Os esforços em pesquisas nesta área culminaram com o desenvolvimento dos algoritmos de
células dendrı́ticas.
3.3.3 Algoritmos de células dendríticas
Os algoritmos de células dendrı́ticas são baseados em um modelo abstrato do comportamento das células
dendrı́ticas humanas (Greensmith et al. (2005)). Constituem-se de componentes baseados nas principais
propriedades de reconhecimento destas células, dentre as quais se destacam a fusão de dados e correlação.
Foram inicialmente concebidos como parte do projeto da teoria do perigo para a detecção de anomalias na
área de segurança de redes e depois suas potencialidades foram expandidas a diversas áreas, como aprendizado
de máquina e robótica.
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4. Aplicações em Pesquisa Operacional
4.1 Agendamento de tarefas
O problema de agendamento ou programação de tarefas consiste em alocar recursos limitados visando a
realização de um conjunto de tarefas dentro de certo intervalo de tempo. Torna-se um problema de otimização
quando se busca o melhor agendamento das atividades. Diferentes funções objetivo podem ser consideradas,
tais como minimizar o tempo total gasto (makespan) ou minimizar penalidades por adiantamentos e atrasos
em relação às datas de entrega das tarefas. O JSSP (job-shop scheduling problem) consiste em n tarefas
a serem processadas por m máquinas. Cada tarefa tem operações que atendem a relações de precedência
pré-definidas. Ao processamento da j-ésima tarefa na r-ésima máquina denota-se como a operação Ojr que
usará esta máquina durante o perı́odo de processamento pjr . Uma programação é então um conjunto de
tempos de processamento cjr para cada operação satisfazendo as restrições existentes, e um objetivo comum
é a minimização do makespan.
A aplicação de SIAs a problemas deste tipo parece ter iniciado com Hart et al. (1998) e Hart & Ross (1999).
Aqui abordaremos o trabalho de Coello et al. (2003), baseado em dois mecanismos dos SIAs: (i) o princı́pio
da seleção clonal; (ii) cada anticorpo é formado pela concatenação de segmentos oriundos de uma biblioteca
gênica. Cada elemento desta biblioteca representa um sequência de tarefas processadas por uma máquina e um
anticorpo é uma cadeia com a sequência de tarefas processadas por cada máquina. A representação adotada
é a de permutações com repetições proposta por Yamada & Nakano (1997). Além disto , o procedimento
inclui um mecanismo de busca local que busca alocar tarefas aproveitando eventuais espaços disponı́veis na
programação de cada máquina.
O algoritmo inicia gerando aleatoriamente uma biblioteca de anticorpos e, em seguida, um antı́geno
(solução candidata) também aleatoriamente. Combinando segmentos tomados da biblioteca, um único
anticorpo é gerado, decodificado e submetido a uma busca local que visa eliminar hiatos entre as tarefas
de uma dada máquina. Se a solução codificada por este anticorpo for superior à codificada pelo antı́geno
este passa a armazenar o conteúdo do anticorpo. Em seguida N clones são gerados e submetidos à mutação.
Os melhores segmentos destas soluções são então usados para atualizar a biblioteca. Neste ponto são feitas
comparações entre as sequências de cada máquina com aquelas que compõem o antı́geno, procurando pelas
melhores soluções parciais para tentar recombiná-las, gerando um novo anticorpo. Observe que a representação
adotada torna difı́cil a definição de uma medida de afinidade entre soluções e, assim, o valor da função objetivo
(makespan) é usado para tal. Mais detalhes e um exemplo de aplicação podem ser encontrados em (Coello
et al., 2003).
SIAs mais complexos para os problemas de sequenciamento de tarefas vêm sendo desenvolvidos ao longo
dos anos como, por exemplo, em (Luh & Chueh, 2009) e (Bagheri et al., 2010), para o caso de job shop flexı́vel.
O caso de mais de um objetivo (makespan e earliness/tardiness, por exemplo) também vem sendo abordado
via SIAs (Gao, 2010).
4.2 Problemas de roteamento
Várias problemas reais em PO podem ser enquadrados como problemas de roteamento e a literatura contém
diversas aplicações de SIAs a estes casos.
Em (Keko et al., 2003) a ideia de vacinação é introduzida para melhorar o desempenho de um algoritmo
genético no problema do caixeiro viajante. A vacinação corresponde ao uso de informação prévia sobre o
problema. No caso, pares de cidades conectadas pelas arestas mais curtas (menos custosas) são determinadas
e “inoculadas” nas soluções candidatas partindo da hipótese de que tais arestas tem maior probabilidade de
estarem presentes na solução ótima. As soluções obtidas nesta primeira fase da busca podem ser melhoradas
com o uso da heurı́stica de Lin-Kernighan (Lin & Kernighan, 1973). Uma possı́vel sofisticação do processo
corresponde a gerar e modificar as vacinas durante a busca e selecionar as mais eficazes.
Ma et al. (2009) aplicam um algoritmo de seleção clonal para a resolução do problema de roteamento de
um grupo de veı́culos que devem partir de um depósito central e atender às demandas de vários clientes de
maneira a minimizar a distância total percorrida pelos veı́culos. Além disto , as restrições de capacidade e de
comprimento de rota de cada veı́culo devem ser satisfeitas bem como a restrição de que a demanda de cada
cliente deve ser atendida por um único veı́culo.
Um problema prático complexo é o planejamento de redes de distribuição de energia elétrica. A sua
modelagem e resolução podem ser feitas a partir do problema de roteamento de veı́culos com múltiplos
depósitos. Keko et al. (2004) mostram como este problema pode ser modificado para representar
adequadamente a estrutura das redes de distribuição de energia e utilizam um algoritmo genético equipado
com a ideia de vacinação previamente usada em (Keko et al., 2003) para aumentar seu desempenho.
Uma situação bem mais complexa surge no caso de roteamento dito dinâmico onde alguma caracterı́stica
ou parâmetro do problema não mais se mantem fixa: o ambiente operacional varia ao longo do tempo. Lau
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& Wong (2005) propõem um arcabouço complexo (AISDR: AIS-Based Dynamic Routing) para o caso de
expedição global e transbordo (global shipment and transshipment) de maneira a prover apoio ao processo de
planejamento e avaliação de rotas de transporte a fim de eliminar limitações decorrentes da operação manual
destes sistemas. A proposta do AISDR se apoia na seleção clonal, memória imunológica, regulação imune,
reação imunológica cruzada e propriedades de redes imunológicas (Lau & Wong, 2005). Um paralelo entre
cada caraterı́stica do AISDR e seu correspondente no sistema imune biológico é apresentado nesta referência.
Finalmente, uma abordagem hı́brida (neuro-imune) é apresentada por Masutti & de Castro (2009) para
os casos do caixeiro viajante e de múltiplos caixeiros viajantes. O algoritmo RABNET-TSP(Real-Valued
Antibody Network to solve the TSP), baseado nas ideias de mapas auto-organizáveis de Kohonen, utiliza o
princı́pio de seleção clonal e maturação da afinidade para o desenvolvimento da rede neuronal.
4.3 Movimentação global de contêineres
Devido ao desequilı́brio da balança comercial entre paı́ses, contêineres vazios devem ser movidos de um local
onde haja excesso deles para outro onde haja um défict. Este reposicionamento deve ser feito da maneira
mais econômica possı́vel e Wong et al. (2010) consideram dois objetivos a serem minimizados: o custo total
de reposicionamento (f1 ) e e demanda não-satisfeita total (f2 ) que podem ser escritos como na Equação (7):
C(Q) =

|S| |D| |V |
X
XX

cijk qijk

e U (Q) =

i=1 j=1 k=1

|D|
X

Uj

(7)

j=1

onde cijk é o custo de mover um contêiner vazio da região de excesso i ∈ S para o local de deficit j ∈ D
através do navio k ∈ V e qijk é a respectiva quantidade de contêineres a serem movidos. Uj é a demanda
não-satisfeita no j-ésimo local de deficit e |.| denota cardinalidade do conjunto. Entretanto a minimização de
C e U está sujeita a uma série de restrições sobre as variáveis de decisão qijk :
1. Restrições de disponibilidade: a quantidade de contêineres a serem movidos do i-ésimo local não pode
exceder sua disponibilidade Qi , como definido pela Equação (8):
|D| |V |
X
X

qijk ≤ Qi

i = 1, 2, . . . , |S|

(8)

j=1 k=1

2. Restrições de capacidade: a quantidade total de contêineres transportados pelo k-ésimo navio não pode
exceder sua capacidade Qk , como definido pela Equação (9):
|S| |D|
X
X

qijk ≤ Qk

(9)

i=1 j=1

3. Restrições de integralidade e não-negatividade das quantidades de contêineres, como definido pela
Equação (10):
qijk ∈ Z e qijk ≥ 0
(10)
Os problemas de otimização multiobjetivo buscam encontrar soluções ótimas que apresentem a melhor
relação entre diversos objetivos, onde cada um deve ser minimizado ou maximizado. Sua formulação
matemática pode ser escrita como na Equação (11):
minimizar f (x) = [f1 (x), f2 (x), ..., fk (x)]
sujeito a x = (x1 , x2 , ..., xn ) ∈ S

(11)

onde k(≥ 2) é o número de funções objetivo, S é chamado conjunto ou região viável, f é o vetor das funções
objetivo com fi : Rn → R, x é o vetor de decisão; se x ∈ S, então x é uma solução viável. O conjunto
Z(= f (S)) corresponde ao conjunto imagem da região viável, e cada elemento de Z, chamado de objetivo, é
escrito como z = (z1 , z2 , ..., zk ), onde zi = fi (x) para todo i = 1, ..., k, são chamados valores dos objetivos.
Em geral, os objetivos são conflitantes e não-comensuráveis, impossibilitando que uma única solução
otimize todos os objetivos. Assim, faz-se importante o conceito de otimalidade de Pareto, definido a seguir.
Dado x ∈ S um vetor de decisão qualquer, diz-se que x domina um outro vetor de decisão x0 ∈ S, e
escreve-se x ≺ x0 , se e somente se
fi (x) ≤ fi (x0 ) ∀i ∈ {1, ..., k} ∧ ∃j ∈ {1, ..., k} : fj (x) < fj (x0 )
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onde k é o número de objetivos. O vetor de decisão x é dito não-dominado com relação a um conjunto S 0 ⊆ S,
se e somente se, não existir nenhum vetor em S 0 que domina x. O vetor objetivo z ∈ Z é dito não-dominado,
se o seu vetor de decisão x correspondente é não-dominado. Um vetor de decisão x é um ótimo de Pareto, se e
somente se, x é não-dominado com relação a S. O vetor objetivo z ∈ Z é dito ótimo de Pareto, se o seu vetor
de decisão x correspondente é um ótimo de Pareto. A melhoria de um vetor ótimo de Pareto em qualquer
objetivo provoca a degradação em pelo menos algum outro objetivo.
O conjunto ótimo de Pareto contém todas as soluções ótimas de Pareto e o conjunto de vetores objetivos
correspondente é denominado fronteira ótima de Pareto.
No caso de problemas com restrições, Wong et al. (2010) adotam o seguinte esquema de dominância: o
anticorpo a1 domina o anticorpo a2 se uma das condições seguintes se verifica:
1. o anticorpo a1 é factı́vel (satisfaz às restrições) e a2 infactı́vel;
2. ambos são infactı́veis mas a1 viola menos restrições do que a2 ;
3. ambos são infactı́veis, violam a mesma quantidade de restrições mas a1 domina a2 segundo o conceito
básico, envolvendo apenas f1 e f2 ;
4. ambas soluções são factı́veis mas a1 domina a2 segundo o conceito básico.
Os principais passos do algoritmo podem então ser sumarizados como:
1. Inicialização da população com soluções geradas aleatoriamente;
2. Avaliação da afinidade de cada solução da população em relação ao seu nı́vel de dominância (medido
pelo número de soluções pelas quais ela é dominada) e de diversidade (dada pela medida de densidade
populacional na região da solução);
3. Ordenamento da população de acordo com a dominância e, em caso de empate, de acordo com a
densidade;
4. Divisão da população em três grupos: um subconjunto com os 30% de mais alta afinidade (SAA), os
próximos 40% de afinidade média (SAM) e, finalmente, os de baixa afinidade (SAB);
5. Clonagem das soluções em SAA gerando o subconjunto SC;
6. Mutação das soluções em SAM gerando o subconjunto SM;
7. Supressão da população: as 10% piores soluções são eliminadas, gerando o subconjunto SS;
8. Recrutamento: geração aleatória de novas soluções, criando o subconjunto SR;
9. Reprodução: soluções em SR participam de crossover com as de SC gerando o conjunto SD
10. Iteração: a combinação dos conjuntos SC (clones), SM (mutações) e SD (diversificados) vão compor a
próxima população.
Mais detalhes, bem como uma aplicação real deste algoritmo, podem ser encontrados em (Wong et al., 2010).
4.4 Outras aplicações
As aplicações de SIAs na Pesquisa Operacional, isoladamente ou hibridizadas com outras heurı́sticas, não se
limitam, obviamente, a estas aqui destacadas. Muitas outras podem ser encontradas na literatura como, por
exemplo, na programação de projetos sujeita a restrições de recursos (Agarwal et al., 2007; van Peteghem &
Vanhoucke, 2009; van Peteghem & Vanhoucke, 2013; Mobini et al., 2011), na alocação de recursos numa rede
de comunicações (Costanza et al., 2011) e na programação de estoque e produção (Wang et al., 2007).

5. Conclusões
Após uma apresentação geral dos principais aspectos do sistema imunológico, este capı́tulo apresentou um
conjunto de técnicas computacionais imuno-inspiradas e finalizou descrevendo suas aplicações a problemas em
Pesquisa Operacional.

6. Agradecimentos
Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq (Processos 308317/2009-2 e 300192/2012-6).

Introdução aos sistemas imunológicos artificiais

125

Referências
Abbas, A.K.; Lichman, A.H. & Pober, J.S., Imunologia Celular e Molecular. 2a edição. Rio de Janeiro, RJ: Revinter,
1998.
Ada, G.L. & Nossal, G.J.V., The clonal selection theory. Scientific American, 257(2):50–57, 1987.
Agarwal, R.; Tiwari, M. & Mukherjee, S., Artificial immune system based approach for solving resource constraint
project scheduling problem. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 34(5-6):584–593, 2007.
Aickelin, U. & Cayzer, S., The danger theory and its application to artificial immune systems. In: Proceedings of the
1st International Conference on Artificial Immune Systems. p. 141–148, 2002.
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5a edição. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 2001.
Keko, H.; Skok, M. & Skrlec, D., Artificial immune systems in solving routing problems. In: Proceedings of the
International Conference on Computer As A Tool. v. 1, p. 62–66, 2003.
Keko, H.; Skok, M. & Skrlec, D., Solving the distribution network routing problem with artificial immune systems. In:
Proceedings of the Mediterranean Electrotechnical Conference. v. 3, p. 959–962, 2004.
Kelsey, J. & Timmis, J., Immune inspired somatic contiguous hypermutation for function optimisation. In: Cantú-Paz,
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