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RESUMO 

Jogabilidade refere-se, dentre outras coisas, a experiência proporcionada ao jogador e a 

interação do mesmo com o jogo. Com o aumento crescente da necessidade de jogos com  maior 

interatividade, consequentemente, aumentou  também a procura por técnicas que tornem a 

jogabilidade cada vez mais atrativa. Neste sentido, há a necessidade de se pesquisar técnicas para a 

modelagem de personagens inteligentes e interativos que propiciem uma experiência cada vez mais 

realista para o usuário. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade da 

utilização de modelos computacionais capazes de adaptar o personagem às situações de jogo. Entre 

tais modelos tem-se o da cadeia alimentar juntamente com algoritmos genéticos para gerar 

estratégias novas que se adaptem as utilizadas pelo computador e as adotadas pelo jogador. O 

algoritmo proposto foi testado em um protótipo de jogo estilo RPG, o qual possui uma cadeia 

alimentar, onde o modelo presa-predador é utilizado para o relacionamento dos indivíduos com o 

ambiente. A utilização do algoritmo genético possibilita a criação de ambientes virtuais com 

características hereditárias e mutação ao longo do tempo. A utilização das técnicas em conjunto 

auxilia a adaptação do indivíduo, conseguindo mantê-lo adaptado nas continuas modificações no 

mundo.  
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ABSTRACT 
 

Gameplay refers, among other things, to the experience provided to the player, and his/her 

interaction with the game. With the increasing need for more interactive games, the demand for 

techniques that make the gameplay more attractive has also increased. As a result, there is a need to 

investigate techniques for modeling intelligent and interactive characters that provide an 

increasingly realistic user experience. Within this context, the aim of this work is to investigate the 

feasibility of using computational models capable of adapting the character to game situations. 

Among such models is the food chain, along with genetic algorithms to generate new strategies that 

fit those used by the computer and those adopted by the player. The proposed algorithm was tested 

on a prototype RPG style game, which has a food chain in which the predator-prey model is used 

for the relationship of individuals to the environment. The use of the genetic algorithm allows the 

creation of virtual environments with inherited traits and mutation over time. The use of the 

techniques together helps the individual to adapt, and keep adapting, to the continuous changes in 

the world. 
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1  INTRODUÇÃO 

A indústria de jogos digitais tem crescido continuamente, e se espalhando rapidamente. 

Segundo relatório da PwC (2012), o setor tem potencial para atingir um faturamento de 4 bilhões de 

dólares até 2016 em nível mundial, com um crescimento médio de 7,1% ao ano. Em 2011 os jogos 

digitais chegaram a faturar 840 milhões de dólares, muitos destes jogos possuem ambientes virtuais 

com o qual o jogador interage. A criação destes mundos virtuais necessita de trabalho humano 

consumindo tempo e dinheiro. Como nem sempre esses recursos estão disponíveis em abundância, 

o tamanho e complexidade dos mundos ficam limitados.  

Nos últimos anos, muito destaque foi dado ao realismo dos ambientes virtuais, fazendo 

surgir uma variedade de motores gráficos, físicos, e Inteligência Artificial (IA), que facilitam o 

desenvolvimento dos jogos, baixando assim seu custo e tempo de produção. Algumas das técnicas 

de IA que vêm sendo empregadas para o desenvolvimento dos No-Player Characters (NPCs), são 

fácies de implementar e na maioria das vezes, suficientes para atingir o propósito desejado 

(CROCOMO, 2006). Entre as técnicas mais utilizadas, têm-se as máquinas de estado finito, 

scripting e a árvore de decisão (SWEETSER, 2003). 

O termo NPC refere-se aos personagens não jogáveis, ou seja, são todas as criaturas ou 

personagens em um jogo, sobre os quais o jogador não tem controle (POTTINGER, 2003). Estes 

personagens são controlados pelo computador para interagir com o jogador. A forma como acontece 

esta interação depende muito da forma como eles foram implementados. Na maioria das vezes, esta 

implementação acaba tornando as ações do NPC previsíveis, deixando o jogo fácil, pouco imersivo 

e tedioso (LUCAS; KENDALL, 2006). 

Segundo Crocomo (2006), o desenvolvimento de jogos comerciais apresenta problemas de 

grande interesse para pesquisadores de IA. Vários destes problemas são comuns de se encontrar em 

aplicações de algoritmos evolutivos: co-evolução (OSTERGAARD; LUND, 2003), evolução 

multiobjetivo (ZITZLER; THIELE, 1998) e pequenas populações de indivíduos (SIMÕES; 

DIMOND, 2001).  

Embora os Algoritmos Evolutivos tenham sido explorados no meio acadêmico, os mesmos 

encontram resistência para serem aceitos no desenvolvimento de jogos devido ao fato de 

pesquisadores apontarem a técnica como lenta e capaz de gerar comportamentos inaceitáveis, isto é, 
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aprendizado custoso, concorrente de processamento da técnica com o jogo na maioria das vezes 

(SWEETSER, 2002; SPRONCK et al, 2003). Sweetser (2003) reconhece que a utilização dos 

Algoritmos Evolutivos é uma boa alternativa em áreas que as técnicas tradicionais de IA para jogos 

encontram dificuldades. 

Lucas e Kendall (2006) indicam que a utilização da computação bioinspiarada, mais 

especificamente com o algoritmo da cadeia alimentar, em relação aos problemas que contém 

variações de ambiente, vem produzindo resultados positivos, pelo fato que a sua capacidade de 

adaptação permite gerar estratégias diferentes e imprevisíveis. 

Dentro desse contexto, este trabalho visa contribuir com a área de pesquisa em jogos 

digitais, aplicando um algoritmo bioinspirado baseada na cadeia alimentar, juntamente com 

algoritmos genéticos em duas formas: 

 Para melhorar a interação entre o NPC e o jogador, em casos cujo foco é manter o 

NPC adaptado mantendo a experiência e desafios ao jogador.  

 Testar a viabilidade da utilização do Algoritmo Genético no aprendizado on-line de 

jogos. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Os jogadores estão sempre buscando novos desafios e gameplay (experiência proporcionada 

ao jogador e a interação do mesmo com o jogo) (YANNAKAKIS, 2005). Bartle (2004) define o 

termo gameplay como sendo uma série de opções interessantes disponíveis ao jogador, que tornam 

o jogo mais atraente e menos entediante. Pode-se associar o termo a uma ou mais séries de desafios 

em uma relação causal, dentro de um ambiente de simulação (ROUSE, 2001). 

Rollings e Morris (2003) afirmam que o gameplay incentiva o jogador a retornar ao jogo 

para melhorar sua atuação por meio de novas estratégias. O que implica, na maioria das vezes, que 

o NPC não consegue acompanhar a evolução do jogador. Quando isto acontece, o jogo passa a ser 

fácil, pouco imersivo e tedioso. 

 A preocupação em tornar os jogos menos previsíveis e mais atraentes e adaptados não é 

recente. Russel, Norvig (2004) e Sweetser (2003) já se preocupavam com estes problemas, e 
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afirmavam que um dos principais focos a serem trabalhados no mercado de jogos seria em como 

fazer os personagens se comportarem de maneira mais realista, podendo aprender e se adaptar. O 

foco sairia da preocupação com personagens com maiores resoluções e com mais quadros de 

animação, e seria direcionada para a melhoria dos NPCs, criando assim, novos desafios e melhoria 

no gameplay. 

Os jogos mais vendidos são os que possuem “uma vida mais longa”, isto é, um jogo que 

pode ser jogado mais de uma vez, vivenciado de várias maneiras, com personagens que aprendem e 

mudam conforme as alterações de estratégia do jogador (YANNAKAKIS, 2005). Um exemplo 

disto pode ser encontrado nos jogos Black & White e The Sims que continuam a serem bastantes 

populares. 

Dentro desse contexto, a busca por NPCs mais interativos e com certo grau de inteligência é 

uma tendência na área de jogos digitais. Segundo Rouse (2001), os jogadores sempre se queixam 

dos NPCs devido à falta de interatividade e por causa da previsibilidade. Sweetser (2003) 

acrescenta que a indústria de jogos tem se tornada repetitiva, isto é, clones derivados de outros 

jogos que fazem sucesso. Olhando a grande maioria de jogos que são lançados, percebe-se que são 

os mesmos dos primórdios da década de 80, apenas com mudanças gráficas e de animações, e com 

aspectos sonoros aperfeiçoados. 

Somente no final dos anos 90 as soluções baseadas em redes neurais artificiais, algoritmos 

genéticos e lógica fuzzy passaram a ser utilizadas para melhorar o comportamento dos NPCs. 

Tradicionalmente, os métodos para controlá-los são baseados em máquinas de estado, sistemas de 

regras e utilização de scripts, devido à facilidade de implementação e baixo custo de 

desenvolvimento (SWEETSER, 2003). 

Utilizando os métodos tradicionais, é mais complexo para um desenvolvedor conseguir 

perceber todas as possibilidades de evolução que o jogador possa escolher e seguir. Muitas vezes, 

os NPCs não conseguem acompanhar a evolução do jogador. Isto acaba deixando o jogo entediante, 

diminuindo a imersão do jogador, bem como a vida útil do jogo (YANNAKAKIS, 2005). 

De acordo com Sweetser (2003), a tendência do mercado de jogos mostra a necessidade de 

NPCs com interações inteligentes, pois eles têm de responder a todas as entradas do usuário e 
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conseguir reproduzir uma resposta igualmente esperada para que se mantenha o fluxo contínuo de 

informações e ações. 

Yu e Wang (2008) e Collet (2006), sugerem como uma solução para esse problema, o uso de 

algoritmos genéticos e a computação bioinspirada. Dentro deste contexto tem-se o algoritmo da 

cadeia alimentar, cujos estudos de aplicabilidade em jogo ainda são embrionários. Yu e Wang 

(2008) afirmam que a solução é plausível, porém estudos referentes à parametrização das regras e 

balanceamento dos atributos do sistema merecem atenção. 

Por tais razões, entende-se que a elaboração de uma nova abordagem de controle de NPCs, 

utilizando a computação bioinspirada, mais especificamente a utilização da cadeia alimentar, poderá 

auxiliar o relacionamento do NPC com jogadores. E a utilização do algoritmo genético manterá 

adptatividade do NPC no ambiente, proporcionado novas experiências e desafios em relação aos 

métodos tradicionais já utilizados. 

1.1.1  Solução Proposta 

A solução proposta refere-se à criação do protótipo de um jogo, utilizando o modelo da 

cadeia alimentar, juntamente com algoritmos evolutivos para controle de NPCs. Busca-se com isto, 

analisar se o conjunto de tais técnicas empregadas de maneira associada pode melhorar a interação 

do NPC com o jogador. Espera-se assim, diminuir a previsibilidade das ações dos NPCs. 

A computação bioinspirada, mais especificamente a cadeia alimentar, é utilizada para o 

relacionamento dos recursos entre os NPCs ao ambiente, a outros membros de sua espécie e a 

membros de outras espécies, que poderão agir como presas ou predadores, e ao jogador que esteja 

interagindo com o mundo virtual.  

O protótipo utiliza o algoritmo genético para possibilitar a inclusão de características como 

hereditariedade e a mutação. Incluindo assim a transmissão de características entre pais e filhos, 

mutações gênicas e um processo de seleção natural, que avalia o mais apto de acordo com a 

situação atual do ambiente, possibilitando a evolução do NPC ao longo do jogo. Surgem assim duas 

hipóteses para o trabalho:  

 A elaboração de uma nova abordagem de controle de NPCs, utilizando a computação 

bioinspirada, mais especificamente a utilização da cadeia alimentar, poderá auxiliar o 
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relacionamento do NPC com os jogadores. Proporcionando assim, novas 

experiências e desafios ao jogador, por meio de estratégias adaptativas. 

 É possível executar o Algoritmo Genético no aprendizado em tempo real de jogos 

sem afetar a desempenho. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Este trabalho está limitado ao desenvolvimento de um protótipo de jogo com foco no 

controle de NPCs, utilizando as técnicas e modelos supracitados com base na revisão sistemática.  

O jogo implementado segue o modelo RPG que consiste em controlar um personagem em 

um ambiente virtual. O personagem possui status, que são de modo geral: HP (Health Points – 

Pontos de Vida); ataque; defesa; agilidade e inteligência.  

Role-playing game (RPG), jogo de interpretação de papéis, é um jogo de 

computador e/ou videogame que permite ao jogador criar personagens em um mundo virtual 

dinâmico. O progresso de um jogo se dá de acordo com um sistema de regras predeterminada, 

dentro das quais o jogador pode improvisar livremente sem burlar as regras. As escolhas dos 

jogadores determinam a direção que o jogo irá tomar (DURAZZO, 2008). 

No RPG existe o sistema de níveis. A partir de cada batalha vencida ou missão terminada, o 

jogador recebe experiência que em certa quantidade leva o seu personagem ao próximo nível. A 

cada novo nível alcançado, pode-se aprender magias novas, equipar novos tipos de equipamentos 

etc.  

O cenário do jogo se passa em um ambiente hostil, contendo diferentes NPCs que o jogador 

interagirá por meio de batalhas. O cenário do jogo e os NPCs serão especificados no Capítulo 4. 

1.1.3  Justificativa 

A indústria de jogos busca inovar constantemente para satisfazer os jogadores. Dentre estas 

inovações, encontram-se jogos que utilizam sensores para detecção de movimento e óculos 3D, bem 

como, áudios sofisticados e motores gráficos que inserem cada vez mais o jogador no ambiente do 

jogo (BITTENCOURT; OSÓRIO, 2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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Outro fator que diz respeito ao realismo dos jogos e que tem recebido muita atenção nos 

últimos anos é a inteligência artificial (MILLINGTON, 2006). Mais especificamente os roteiros 

inteligentes, responsáveis por controlar o processo de evolução dos NPCs, de maneira a fornecer 

aos mesmos um comportamento mais adaptados ao desenrolar do jogo. Neste caso, a adaptação do 

NPC em tempo real mediante as estratégias utilizadas pelo jogador pode aumentar o nível de 

entretenimento do jogo (PONSEN et al, 2007). 

Várias técnicas de inteligência artificial são aplicadas em jogos, sendo a máquina de estados 

finitos, sistemas de regras e scripts, as mais utilizadas. No entanto, estas técnicas acabam tornando a 

estratégia do NPC previsível, levando os jogadores a perderem precocemente o interesse pelo jogo 

(CROCOMO, 2006).  

Yao (2000) aponta que os Algoritmos Evolutivos vêm sendo utilizados para evoluir 

estratégias de jogos desde os anos 80. Seu principal papel em jogos é a possibilidade do NPC se 

adaptar às ações do jogador e às variações do ambiente ao longo do jogo. 

A computação bioinspiarada, mais especificamente o algoritmo da cadeia alimentar, é 

utilizado em problemas que contenham variações do ambiente, devido a sua capacidade de 

adaptação que lhe permite gerar estratégias diferentes e imprevisíveis (LUCAS; KENDALL, 2006). 

Rabin (2012) aponta que a utilização de redes neurais para aprendizagem on-line em jogos 

não é viável, pois é necessário treinar a maioria dos tipos de redes, o qual o torna 

computacionalmente intensivo, isto é, grande uso de memoria ram e processamento, e pela grande 

quantidade de parâmetros a serem ajustados. Além disto, a amostra de NPCs para o treinamento 

pode não ser o ideal para o estado atual que o mundo se encontra, devido às modificações de 

atributos, itens, e do próprio mundo que o jogador interage, pelo fato de ser um jogo estilo RPG. 

Nesse contexto, surge a necessidade de um mecanismo capaz de gerenciar a evolução do 

NPC, levando em consideração as necessidades de adaptação em tempo real, às regras de consumo 

e combate dentro de um dado ecossistema (jogo), sem afetar a desempenho do jogo pelo 

aprendizado em tempo de jogo.  

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho será realizado com base nos objetivos apresentados a seguir. 
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1.2.1  Objetivo Geral 

Aplicar o modelo da cadeia alimentar, juntamente com algoritmo genético para criação de 

NPCs mais adaptativos. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Modelar e programar um jogo estilo RPG para testar a aplicação da cadeia alimentar 

juntamente com o algoritmo genéticos para o controle de NPCs; 

2. Desenvolver o relacionamento dos indivíduos que pertencem ao ambiente por meio 

da cadeia alimentar e do modelo presa-predador; 

3. Desenvolver um Algoritmo Genético adequado ao jogo construído, e ao 

relacionamento dos indivíduos, capaz de produzir NPCs adaptativos ao desenrolar do 

jogo; 

4. Gerar e testar os NPCs, 

5. Testar a desempenho do jogo com o aprendizado on-line.  

1.3 METODOLOGIA 

Para proporcionar melhor entendimento da metodologia utilizada neste projeto, esta seção 

foi dividida em metodologia da pesquisa e procedimento metodológicos. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

De acordo com as características do trabalho proposto, pode-se classificá-lo como uma 

aplicação do método cientifico hipotético-dedutivo. Uma vez que, a partir da hipótese de uma 

cadeia alimentar, será desenvolvido um protótipo de jogo para testar a viabilidade da utilização das 

técnicas no controle de NPCs. 

 Do ponto de vista da natureza da pesquisa, é possível classificar o presente trabalho como 

pesquisa aplicada, pois consiste na combinação e utilização de diversos conceitos e tecnologias 

existentes, voltadas para a solução de um problema. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, o trabalho utiliza o método de pesquisa exploratório, 

com o objetivo de: desenvolver, esclarecer e modificar conceitos. Ajudando assim, na construção de 
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hipóteses pesquisáveis, normalmente utilizando o levantamento bibliográfico para alcançar os 

objetivos (GIL, 1991). 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

 A metodologia a ser utilizada para este projeto é composta por seis procedimentos: 

P1. Revisão Bibliográfica: pesquisar trabalhos publicados na área de computação bioinspirada, 

algoritmos genéticos e da cadeia alimentar, para embasamento teórico do estudo; 

P2. Levantamento Sistemático: identificar as principais técnicas utilizadas para a resolução de 

problemas com a cadeia alimentar, juntamente com algoritmos genéticos; 

P3. Modelagem e programação do jogo base da pesquisa: este procedimento refere-se ao 

objetivo específico 1.  Será realizado a fim de viabilizar os testes do jogo proposto; 

P4. Modelagem e programação da arquitetura proposta: este procedimento refere-se aos 

objetivos específicos 2 e 3. Será realizado para estabelecer as relações entre as técnicas utilizadas e 

os atributos que serão utilizados para a modelagem do NPC e sua evolução; 

P5. Geração e teste: este procedimento refere-se ao objetivo específico 4. Será realizado para criar 

os NPCs por meio do Algoritmo Genético e testar sua adaptabilidade,  

P6. Teste de desempenho: este procedimento refere-se ao objetivo específico 5. Este procedimento 

será realizado para avaliar a viabilidade da arquitetura proposta e seu desempenho no jogo. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No primeiro capítulo deste trabalho apresenta-se uma introdução, relatando um pouco sobre 

as tendências dos jogos, tanto no faturamento, quanto na influência que um NPC exerce no 

gameplay.  Ainda neste capítulo, são apresentadas as hipóteses que guiaram este desenvolvimento, 

os objetivos deste trabalho, e a metodologia aplicada para serem alcançados os resultados 

esperados.  

O segundo capítulo mostra a fundamentação teórica que guiaram este desenvolvimento, 

como a computação bioinspiarada, algoritmos evolutivos e técnicas já utilizadas na indústria.  
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No terceiro capítulo será apresentada a revisão sistemática, a qual apresentará os artigos 

relacionados ao tema da pesquisa, que serviram como embasamento para o desenvolvimento deste 

trabalho, identificando a quantidade de pesquisas relacionadas, suas diferentes contribuições e 

respectivos resultados. 

No quarto capítulo são apresentadas as especificações do protótipo, bem como a solução de 

integração do algoritmo genético e a cadeia alimentar. No quinto capítulo será apresentada a 

avaliação da solução, e no sexto capítulo têm-se as conclusões e as sugestões de trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica deste trabalho destina-se a apresentar conceitos presentes na 

literatura sobre computação bioinspiarada, teoria dos ecossistemas e algoritmos evolutivos. Tais 

assuntos foram divididos em seções para melhor entendimento e caracterização.  

Na Seção 2.1 apresenta-se a computação bioinspiarada utilizada para a simulação da vida 

por meio computacional. É dado enfoque na Vida Artificial, a qual é utilizada para aperfeiçoar o 

comportamento de sistemas complexos, tais como ecossistemas naturais. 

A Seção 2.2 abrange a teoria dos ecossistemas, na qual são descritos: os modelos ecológicos, 

os procedimentos de análise e de criação de modelos, e o modelo presa-predador. 

Posteriormente, na Seção 2.3 são apresentados os algoritmos evolutivos e a 

técnica computacional algoritmos genéticos, que foi utilizada para a construção do protótipo 

proposto. 

2.1 COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA 

Processos e mecanismos biológicos e da natureza tem inspirado pesquisas para o 

desenvolvimento de novos paradigmas computacionais. Neste contexto, a computação bioinspirada, 

emprega conceitos de diversas áreas do conhecimento, tais como: computação, biologia, física, 

engenharia e química, para a solução de problemas de cunho prático. Segundo Castro (2006), a 

computação bioinspirada é formada por três frentes de estudo: a computação inspirada pela 

natureza, computação para simulação de processos naturais e computação com matérias naturais.  

A computação inspirada pela natureza busca inspiração em processos e mecanismo naturais 

para concepção de novas técnicas computacionais (CASTRO, 2006). Esta abordagem é motivada 

pela observação de que a natureza é capaz de fornecer soluções eficientes para problemas em que a 

comutação tradicional apresenta limitações, como o reconhecimento de padrões (BISHOP, 1996). 

Segundo Castro (2006) a computação para simulação de processos naturais tem por objetivo 

obter um maior entendimento de fenômenos observados na natureza, por meio de síntese e 

simulação de seus padrões e comportamentos. 
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Já a computação com matérias naturais estuda o uso de materiais naturais, como moléculas 

de DeoxyriboNucleic Acid (DNA), para realizar computação, dando origem a abordagens 

computacionais alternativas (CASTRO, 2006). 

A computação inspirada na biologia, ou a computação bioinspirada é a linha de pesquisa que 

emprega metáforas e modelos de sistemas biológicos no projeto de ferramentas computacionais, na 

solução de problemas complexos (FRANÇA; ZUBEN; CASTRO, 2005; PATON, 1994).  

Segundo França (2005), muitos desses processos biológicos tem um comportamento 

otimizado que permite um grande processamento de informação. A prova disto é todo o processo de 

evolução que as espécies tiveram ao longo do tempo, assim como a capacidade do cérebro humano 

para guardar informações em forma de imagens, cheiros, sabores ou sons, e também induzir 

raciocínios lógicos e processo rápido de aprendizado. 

Um dos primeiros algoritmos bioinspirados originou-se da tentativa de entender o 

funcionamento do sistema nervoso com o trabalho de McCulloch e Pitts (1943), que resultou no 

primeiro modelo matemático do funcionamento de um neurônio biológico. Em 1957, Rosenblatt 

desenvolveu a ideia e criou a primeira rede neural capaz de aprender a classificar padrões 

linearmente separáveis.  

Outro algoritmo bioinspirado que deve ser mencionado foi desenvolvido por J. H. Holland 

(1992), publicado inicialmente em 1975. Neste trabalho, Holland utilizou o conceito de evolução 

das espécies segundo Darwin, em que cada espécie evolui por meio da competição entre indivíduos 

pela sobrevivência e reprodução. Os indivíduos mais aptos a sobreviverem terão maiores 

probabilidades de propagar seu material genético para as gerações seguintes. Durante a reprodução 

sexuada, ocorre um procedimento denominado recombinação, ou crossover, por meio do qual parte 

do material genético do pai combina-se com parte do material genético da mãe.  

Segundo Holland (1992), com o resultado do material genético combinado, um novo 

indivíduo é gerado com características de ambos os pais. Assim, seu material genético tem chance 

de ser melhor que os de seus ancestrais, tornando-o um indivíduo mais apto à sobrevivência, por 

causa da pressão seletiva.  

O algoritmo de otimização da colônia de formigas foi introduzido por Marco Dorigo em sua 

tese de PhD em 1992, em que utilizou uma abordagem multiagente para resolver problemas de 
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otimização combinatória baseada em probabilidade, criada para soluções de problemas 

computacionais que envolvem procura de caminhos em grafos. Este algoritmo foi inspirado na 

observação do comportamento de formigas ao saírem de sua colônia para encontrar comida 

(DORIGO, 1992).  

O algoritmo de otimização enxame de partículas é uma técnica randômica baseado em 

população de soluções desenvolvida por Eberhart e Kennedy em 1995, inspirado no comportamento 

social da revoada de pássaros e de cardume de peixes (EBERHART, 2001; SHI, 2001; KENNEDY, 

2001). Utilizada para aperfeiçoar problemas interativamente ao tentar melhorar a solução candidata 

com referência a uma dada medida de qualidade.  

Com os algoritmos bioinspirados, iniciou-se a tentativa da simulação da vida por meio 

computacional, denominado como Vida Artificial. A principal motivação da vida artificial é 

modelar e entender as regras formais de vida. A Vida Artificial é a vida criada pelo homem, não 

pela natureza. Isto significa que o estudo feito pelo homem tenta mostrar características de sistemas 

naturais vivos, tentando reproduzi-los (BEDAU et al., 2000). 

2.1.1  Vida Artificial 

O conceito de vida artificial foi proposto pela primeira vez por Langton em 1987 e definido 

como o estudo dos sistemas artificiais que apresentam comportamento característico dos sistemas 

vivos naturais.  É um campo de estudos que procura recriar os princípios dinâmicos dos sistemas 

biológicos em meios artificiais, sendo o computador um destes meios. Ao invés da abordagem 

analítica normalmente utilizada em biologia, na qual se procura dividir sistemas complexos em 

partes menores para realizar a análise, a vida artificial utiliza a abordagem sintética que procura 

compor o sistema a partir da união de suas partes menores (LANGTON, 1989). 

Segundo Langton (1989), o computador é considerado a ferramenta ideal para o estudo 

sintético da vida, e lista as principais características de um ambiente:  

 Constituído por população ou grupos de programas simples;  

 Cada programa detalha o modo como uma entidade simples reage às situações em 

seu ambiente; e 
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 Não existem regras no sistema que imponham um comportamento global,  

 Qualquer comportamento em níveis mais altos daqueles dos programas individuais é 

considerado emergente.  

Para exemplificar essas características, Langton (1989) cita a experiência de Craig Reynolds 

de simulação do comportamento de bando de pássaros. A experiência procura simular o 

comportamento de voo dos pássaros, por meio de características comuns, como: movimento 

sincronizado, direção, distância de um pássaro a outro, etc. 

O campo de pesquisa da vida artificial se expandiu em diversas direções, e outros 

experimentos foram realizados. Um deles, criado pelo biólogo e ecologista Thomas Ray se refere ao 

mundo virtual chamado Tierra (RAY, 1991). Trata-se, em princípio, da simulação computacional de 

um ecossistema virtual povoado por agentes que possuem a capacidade de evoluir por meio da 

interação entre si, e também com o ambiente que se encontram. 

Ray (1991) modelou o seu sistema inspirado no período Cambriano
1
 de evolução da terra, 

no qual somente alguns organismos simples capazes de se autorreproduzirem existiam. Ele 

introduziu em seu sistema um único organismo autorreplicante e permitiu que o ambiente evoluísse 

por meio dele. As conclusões obtidas da simulação foi um ecossistema inteiro, composto de 

organismos de diversos tamanhos e de diferentes parasitas, cada qual competindo pelos recursos 

disponíveis em seu ambiente.  

Hayashi, Yang e Lee (2005), por meio do seu sistema de vida artificial no período de 1996 a 

2000, conseguiram levar às atividades locais a colonização emergente, na ideia que os indivíduos 

vivos podem interagir uns com os outros em seu ambiente.  

Menczer e Belew (2000) introduziram um novo modelo de vida artificial, chamada de the 

latente energy environment (LEE). Basicamente, o algoritmo de vida artificial pode ser usado para 

simular e aperfeiçoar o comportamento de sistemas complexos, tais como: o escalonamento de uma 

                                                 

 

 

 
1
 O Período Cambriano faz parte da era paleozoica e é responsável por uma das maiores expansões orgânica da Era 

Antiga. Seu período iniciou por volta de 542 milhões de anos atrás, aproximadamente (SILVA, 2013). 

http://www.infoescola.com/geografia/era-paleozoica/
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rede de transmissão de energia, projeto de modelagem de tráfego e otimização da estrutura 

molecular de produtos farmacêuticos.  

Outros novos modelos de vida artificial fornecem uma visão ampla sobre os complexos 

problemas que ela pode resolver.  Rosin (1998) afirma que as investigações sobre algoritmo da vida 

artificial ainda estão no começo, e que seu uso pode ser em qualquer área.  

O algoritmo de vida artificial utiliza a teoria do ecossistema para entrelaçar o ambiente e as 

espécies de animais que vivem nele, utilizando para isso características comuns do meio (ODUM, 

1988). A seguir, será apresentada a Teoria dos Ecossistemas, bem como suas características e 

modelos. 

2.2 TEORIA DOS ECOSSISTEMAS 

Proposto em 1935 pelo ecólogo britânico A.G. Tansley, o termo ecossistema está baseado 

em conceitos mais antigos como o "superorganismo" de Clements (1916) e ainda na obra pioneira 

de Steven Forbes "O Lago com um Microcosmo" (1887). Estes conceitos têm como ideia principal 

a unidade entre os organismos. Além desta, outras características fundamentais de um ecossistema 

são: limites (espaço-temporais); fatores e componentes que se influenciam mutuamente; sistemas 

abertos, com entradas (exemplo: luz solar) e saídas (exemplo: respiração e migração), e capacidade 

de resistir e/ou adaptar-se a distúrbios (ODUM, 1988). 

 Odum e Barret (2008) explicam que um ecossistema é fundamentalmente construído a 

partir de um ambiente biofísico – chamado biótipo – e o entrelaçamento do ambiente e espécies de 

animais – conhecido por biocenose. Os ecossistemas são considerados a primeira unidade básica na 

hierarquia ecológica que possui todos os elementos para a sua sobrevivência, diferente de outras 

unidades que apenas compõem o todo.    

Os ecossistemas são uma estrutura bastante dinâmica, na qual existem trocas constantes, 

interações entre objetos biológicos e os fatores externos ligados ao meio ambiente (abióticos). Em 

concordância com a teoria dos sistemas, estas propriedades se manifestam por meio da adição 

simples ou superposição de novos elementos que as constituem conforme mostra a Figura 1. 
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Segundo Odum e Barret (2008) o ecossistema pode consistir de uma caixa, denominada 

sistema, e que representa a área de interesse, bem como dois grandes funis que são chamados de 

ambiente de entrada e ambiente de saída. 

 

Figura 1. Modelo de ecossistema, enfatizando o ambiente externo, que deve ser considerado parte 

integral do conceito de ecossistema. 

Fonte: Adaptado de Odum e Barret (2008). 

Dada à complexidade dos ecossistemas, são utilizados modelos ecológicos para a sua 

compreensão, pois os modelos permitem que os fenômenos complexos sejam reduzidos em partes 

elementares, possibilitando a aplicação de métodos quantitativos (BERTALANFFY, 1934).  

2.2.1  Modelos Ecológicos 

Os modelos são construídos para organizar a compreensão dos sistemas e ideias; avaliar os 

dados observados fornecer o entendimento das ligações entre os componentes e definir os 

problemas e fazer previsões (ANGELINI; GOMES, 2008).   

A modelagem ecológica evolui sobre diferentes aspectos e cada modelo é especialista na 

categoria em que se encontra. A divisão constitui-se hierarquicamente em três níveis: espécies, 

comunidade e ecossistema (ANGELINI, 2008). 

Segundo Angelini (2008) o primeiro modelo matemático aplicado às populações foi de 

Malthus publicado no ano de 1789 para prever o crescimento populacional. Ele é baseado em numa 

equação diferencial simples para t = 0 e Nt = N0
  citada na Equação (1). 

ttt NrddN */   (1) 
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Com a solução analítica a Equação (2). 

tt NN *0  (2) 

Onde Nt é o número de indivíduos da população no instante t; N0 o número inicial de 

indivíduos da população;   = e
rt
 = razão finita de aumento populacional; e r = razão intrínseca (r = 

b – d, onde b é a taxa de nascimento e d é a taxa de mortalidade). 

Posteriormente em 1838, surgiu o modelo crescimento logístico por Verhulst, que foi uma 

melhoria do modelo malthusiano, incluindo um novo termo que tratava o número máximo de 

indivíduos que o ambiente suporta (ANGELINI; GOMES, 2008).  

Na década de 20, Alfred Lotka (1925) e Vito Volterra (1926) desenvolveram as equações do 

modelo presa-predador. Angelini e Gomes (2008) afirmam que este é o modelo mais usado por 

ecólogos do mundo todo, e ainda constroem n variações sobre esse alicerce. 

Angelini (1999) classifica os modelos em: modelos icônicos, analógicos e matemáticos. Os 

modelos icônicos reproduzem a aparência do objeto a ser modelado, fornecendo uma descrição 

apenas qualitativa, porém que sintetizam o todo. Os modelos analógicos simulam uma situação real, 

tendo um grau de abstração médio e são usados principalmente em engenharia. Por sua vez, os 

modelos matemáticos cujo grau de abstração é máximo e representam os princípios que 

(supostamente) regem a realidade.  

Os modelos podem diferenciar-se pelas características apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Características dos Modelos 

Finalidade Variabilidade Concepção Tempo Parâmetros Função Solução de 

equações 

Para pesquisa Estocástico Reducionista Estático Fixos Linear Analítica 

E/Ou E/Ou E/Ou E/Ou E/Ou E/Ou E/Ou 

Uso para 

manejo 

Determinístico Holístico Dinâmico Variáveis Não 

linear 

 

Métodos 

numéricos 

Fonte: Adaptado de Angelini (1999). 
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Angelini e Gomes (2008) estabelecem duas variáveis importantes para o processo de 

modelagem de ecossistemas: variáveis de estado e variáveis forçantes. As variáveis de estado 

representam os pontos de matéria do sistema, e estão diretamente ligadas aos objetivos principais do 

modelo. Já variáveis forçantes (direção) são aquelas que influenciam as variáveis de estado dando 

um novo rumo para elas no sistema. O relacionamento entre elas é descrito por equações 

matemáticas que simbolizam processos biológicos, e são compostas por parâmetros e coeficientes 

essenciais ao fenômeno estudado.  

Angelini e Gomes (2008) enfatizam que a modelagem deve começar definindo a variável de 

estado central, reconhecendo-a e delimitando o sistema que circunda. Gomes (2004) e Varriale e 

Angelini (2008), afirmam que o procedimento de construção de modelos constitui uma arte, e cada 

artista tem seu procedimento de trabalho. As afirmações levam a premissa que a modelagem de 

ecossistemas deve seguir alguns passos, porém fica livre a criação de novas formas e procedimentos 

para aperfeiçoar o modelo.  

 Segundo Gomes e Varriale (2004), a modelagem é composta naturalmente por duas etapas: 

 

 Etapa inicial: parte da teoria geral (Malthus, Lotk-Volterra, etc), no qual se verificam 

as relações do sistema, até chegar a um modelo específico que supõe que possa 

descrever o sistema a ser modelado,  

 

 Etapa final: faz necessário avaliar a qualidade do modelo, por meio de calibragem, 

verificação e validação do modelo com dados experimentais. 

Gomes e Varriale (2004) indicam a necessidade de descrever verbalmente os 

relacionamentos. Bem como, criar um diagrama conceitual para que se possa conhecer com 

detalhes todos os componentes do sistema, baseando-se em conhecimentos ecológicos, por meio de 

literatura especializada e por pesquisa de campo. 

O procedimento de análise dos componentes do sistema ocorre por meio da utilização de um 

modelo base e, a partir, deste são realizados experimentos e análises de campo. Deve basear-se em 

modelos já publicados e validados, ou então, buscar alterá-los até que seja possível correlacioná-los 

a algum já existente (GOMES, 2004; ANGELINI, 2008).  
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O modelo proposto neste trabalho utiliza como base o modelo da cadeia alimentar, mais 

conhecido como algoritmo da cadeia alimentar, que será apresentado a seguir. 

2.2.2  Algoritmo da Cadeia Alimentar 

Dentro da teoria dos ecossistemas, existe o algoritmo da cadeia alimentar que é uma 

metáfora do que acontece na natureza entre os seres vivos. Tal algoritmo utiliza os conceitos 

embutidos na cadeia alimentar para resolver problemas baseados no balanceamento de recursos. A 

cadeia alimentar mostra como cada ser vivo recebe o seu alimento.  

A cadeia alimentar apresenta um fluxo de energia, que começa nos produtores, que são as 

plantas, dirige-se aos consumidores, como os animais herbívoros e os carnívoros e chega aos 

decompositores, como fungos e as bactérias, passando por vários níveis tróficos. O ciclo recomeça 

após os decompositores reciclarem a matéria orgânica (AMABIS; MARTHO, 2001).  Por exemplo, 

uma cadeia alimentar simples liga as árvores e arbustos, as zebras (que comem árvores e arbustos), 

e os leões (que comem as zebras). Cada elo desta cadeia é o alimento para o próximo nível. A 

cadeia alimentar começa sempre com a vida das plantas e termina com um animal.  

Existem quatro grupos de consumidores: animais que comem apenas plantas e são chamados 

de herbívoros (ou consumidores primários); animais que se alimentam de outros animais e são 

chamados carnívoros. Os carnívoros que se alimentam de herbívoros, são chamados de 

consumidores secundários. Os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, são chamados de 

consumidores terciários. Animais e pessoas que comem animais e plantas são chamados onívoros. 

Depois, há decompositores (fungos e bactérias) que se alimentam de matéria em decomposição. 

Esses decompositores aceleram o processo de decomposição, que libera sais minerais de volta na 

cadeia alimentar para a absorção pelas plantas como nutrientes (COLLET, 2006; JONES, 2003). 

Essa interdependência das populações dentro de uma cadeia alimentar ajuda a manter o 

equilíbrio de populações de plantas e de animais dentro da comunidade. Por exemplo, quando há 

demasiado número de zebras, haverá árvores e arbustos insuficientes para todas elas comerem. 

Muitas zebras vão morrer de fome. Menos zebras, significa mais tempo para as árvores e arbustos 

crescerem, amadurecerem e se multiplicarem. Menos zebras, também significa menos alimento 

disponível para os leões, sendo que assim, alguns leões podem morrer de fome. Quando há menos 

leões, a população de zebras aumentará. 
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No topo da cadeia alimentar se encontra o ser humano. Ele pode atuar de duas formas em 

uma teia alimentar: diretamente e indiretamente. O ser humano é uma das espécies mais raras, pois 

pode caçar e devorar cada forma de vida. Ele pode atuar diretamente como um limitador do 

crescimento da população ou redutor (para o lado positivo e para o lado negativo) (COLLET, 2006; 

JONES, 2003). 

Em uma cadeia alimentar, a energia é transmitida a partir de um nível para outro. Quando 

um herbívoro come, apenas uma fração da energia (que fica da planta que ele comeu), torna-se uma 

nova massa corporal, o resto da energia é perdido na forma de resíduos, ou é utilizado pelo 

herbívoro para realizar seus processos de vida (por exemplo, o movimento, a digestão, a 

reprodução). Portanto, quando o herbívoro é comido por um predador, ele passa apenas uma 

pequena quantidade do total da energia (que recebeu) para o carnívoro. Da energia transferida do 

herbívoro ao carnívoro, um pouco de energia será "desperdiçada" ou "usada" pelo carnívoro. O 

carnívoro, então deve comer muitos herbívoros para conseguir energia suficiente para crescer 

(COLLET, 2006; JONES, 2003). 

2.2.3  Modelo Presa-Predador 

Este modelo trata de duas espécies dividindo um ambiente fechado, em que uma das 

espécies (presas) dispõe de alimento em abundância e a outra espécie (predador) se alimenta da 

primeira. O relacionamento entre espécies constitui a base principal das comunidades e trata de 

analisar os organismos associados em diferentes condições e estágios, com aspectos físicos e 

biológicos evoluindo no tempo. Segundo Pinto-Coelho (2000), a maioria desses organismos está 

unida por “associações sinérgicas ou antagônicas de tal modo que a extinção de uma espécie pode 

causar sérias e irreversíveis manifestações de desequilíbrio ecológico”. 

Ricklefs (1996) classifica essas interações em três grandes grupos, caracterizados pelos 

efeitos causados a cada uma das espécies: competição, consumidor-recurso e detritívoro
2
-detrito. As 

interações consumidor-recurso, são as interações mais fundamentais da natureza porque todos os 

                                                 

 

 

 
2
 Animais que se alimentam de restos orgânicos (plantas ou animais mortos).detritívoros. In Infopédia Porto: Porto 

Editora, 2003-2013. Disponível em: <URL: http://www.infopedia.pt/$detritivoros> acessado em 12/12/2013. 

http://www.infopedia.pt/$detritivoros


32 

 

organismos não fotossintéticos devem obter os nutrientes necessários para a sobrevivência, por 

meio do consumo total ou parcial de outros seres vivos. 

No modelo consumidor-recurso, as espécies possuem crescimento em escalas diferentes de 

tempo, a reprodução da população de recursos é considerada contínua, enquanto a população de 

consumidores se reproduz de maneira discreta (PACHEPSKY; GUBER; JACQUES, 2005).  Isto é, 

os consumidores reproduzem-se em intervalos regulares de tempo, porém consomem recursos e 

morrem de maneira contínua. Os recursos, por sua vez, também crescem continuamente, ou 

reproduzem-se em intervalos de tempo extremamente curtos. Podemos citar como exemplos deste 

tipo de dinâmica: herbívoros consumindo grama, doninhas alimentando-se de pequenos roedores e 

joaninhas predando pulgões. 

Neste trabalho foi utilizada a dinâmica populacional, presas e predadores, porém não foi 

seguido nenhum modelo clássico, como por exemplo, o de Lotka-Volterra, o qual preconiza que na 

ausência das espécies predadoras o nível populacional de presa tende a aumentar a uma taxa 

proporcional à população atual da mesma e na inexistência de presas, leva a extinção dos 

predadores; e a quantidade de encontro entre predadores e presas é proporcional ao produto destas 

duas populações. E cada encontro tende a promover o crescimento de predadores e diminuir as 

presas (GERCOV; LORDELO, 2009).  

Neste trabalho a quantidade de presas e predadores é fixa durante todo o jogo. Ela é definida 

pela equação de balanceamento, descrita no quarto capítulo.  

 A seguir, serão apresentados os algoritmos evolutivos, mais especificamente os algoritmos 

genéticos, os quais foram aplicados no protótipo do jogo proposto para inclusão das características 

de hereditariedade, mutação e evolução ao longo do jogo. 

2.3 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

Segundo Carvalho et al. (2004), os algoritmos evolutivos (AEs) podem ser vistos como 

técnicas da computação bioinspiarada. Esta área de pesquisa abrange uma série de técnicas 

computacionais fundamentadas em conceitos biológicos. As técnicas evolutivas apresentam 

conceitos cuja origem está em diversos campos da biologia, especialmente em ideias evolucionistas 
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e na Genética. Este capítulo foca nestes conceitos, e sintetiza a terminologia empregada na 

definição dos AEs. 

Segundo Jong (2006), os AEs são inspirados em processos evolutivos que ocorrem na 

natureza, contendo componentes como: população de indivíduos; aptidão, que reflete a habilidade 

do indivíduo para sobreviver e reproduzir-se; noção de mudanças dinâmicas na população; e os 

conceitos de variabilidade e hereditariedade, ou seja, os indivíduos possuem muitas características 

de seus pais, embora não sejam idênticos. 

Tais conceitos foram inspirados na chamada Teoria Sintética da Evolução conhecida como 

Neodarwinismo (RIDLEY, 1996), que admite que os principais fatores evolutivos sejam: a 

mutação, a recombinação e a seleção natural. 

Os primeiros trabalhos envolvendo AEs são de 1930, quando sistemas evolutivos naturais 

passaram a ser investigados como algoritmos de exploração de múltiplos picos de uma função 

objetiva. Mas a partir da década de 1960, é que se intensificaram os desenvolvimentos dos AEs, 

com a realização de diversos estudos teóricos e empíricos (JONG, 2006). 

Não demorou, no entanto, para que fossem explorados como técnicas de otimização. 

Diferentemente de outras técnicas de busca e otimização, as quais em geral constroem uma única 

solução por interação (SAIT; YOUSSEF, 1999), os AES trabalham com conjuntos de soluções, o 

que reduz, em muitos casos, o número de interações necessárias para obtenção das soluções.  

Segundo Rezende (2003), trabalhos mais recentes desenvolveram AEs específicos para as 

áreas de aprendizado de máquina e construção de modelos probabilísticos. Nos últimos anos, o 

desempenho dos AEs tem aumentado significativamente com o estudo de algoritmos de estimação 

de distribuição (PELIKA; GOLDBERG; OBO, 1999; LARRAEÑAGA; LOZANO, 2001). 

Ramos distintos de pesquisa desenvolveram técnicas computacionais que construíram os 

chamados AEs. A programação evolutiva, as estratégias evolutivas e os algoritmos genéticos foram 

fundamentais para o desenvolvimento desta área de pesquisa e serão apresentados nas próximas 

seções. 
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2.3.1  Programação Evolutiva 

Fogel (1962) propôs a programação evolutiva (PE) com objetivo de utilizar os conceitos de 

evolução no desenvolvimento da Inteligência Artificial. 

Segundo Gabriel e Delbem (2008) em PE, cada indivíduo da população é representado por 

uma Máquina de Estados Finitos (MEF), que processa uma sequência de símbolos. Os indivíduos 

são analisados por uma função de payoff durante a avaliação, de acordo com a saída da máquina e a 

saída esperada para a solução do problema. De todos os indivíduos da população atual, são gerados 

novos descendentes por meio de mutação, este processo caracteriza a chamada reprodução 

assexuada. Na seleção de indivíduos para a próxima geração, os descendentes competem com os µ 

pais e somente os indivíduos com maior aptidão, conhecido como fitness (no caso, os de maior 

payoff entre os µ + λ indivíduos) sobrevivem.  

Fitness é um valor que mede sua adequação entre um conjunto de soluções candidatas 

pertencente ao domínio da função, mede a qualidade das soluções candidatas encontradas 

aleatoriamente do problema. Em problemas de otimização, o fitness pode ser o custo da solução. Se 

o problema for de minimização, as soluções de maior fitness são as de menor custo. 

A programação evolutiva garante que todos os indivíduos produzirão novos descendentes, e 

que somente os melhores indivíduos, entre os atuais e os descendentes, sobrevivem. Os melhores 

indivíduos são chamados de elitismo total. O elitismo mais utilizado garante a sobrevivência apenas 

do k-melhores indivíduos, k < N, onde N é o tamanho da população. O elitismo total, no entanto, 

pode diminuir significativamente a diversidade de indivíduos, podendo estagnar em ótimos locais 

e/ou aumentar o tempo de convergência do algoritmo (JONG, 2006). 

2.3.2  Estratégias Evolutivas 

Segundo Gabriel e Delbem (2008) as estratégias evolutivas (EEs) foram desenvolvidas com 

o objetivo de solucionar problemas de otimização de parâmetros. Rechenberg (1965) e Schwefel 

(1975) desenvolveram a chamada Estratégia Evolutiva de Dois-Membros, conhecido como (1+1)-

EE, em que um pai gera um único descendente (reprodução assexuada) e ambos competem pela 

sobrevivência. 
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Nas EEs, a geração de um novo indivíduo é feita por meio da aplicação de um operador de 

mutação, com distribuição de probabilidade Gaussiana, utilizando também o elitismo completo. Em 

que cada gene no cromossomo representa uma dimensão do problema, sendo que o alelo é 

representado em ponto flutuante (GABRIEL; DELBEM, 2008). 

Jong (2006) explica que o modelo original de EE possui convergência lenta. Por isto, foram 

desenvolvidos novos modelos denominados Estratégias Evolutivas de Multimembros, conhecidos 

como (µ, λ)-EE e (µ + λ)-EE.  No primeiro, µ pais morrem e sobrevivem λ descendente, sem 

competição entre os µ indivíduos já existentes com os λ novos indivíduos. No segundo modelo, 

sobrevivem apenas µ indivíduos selecionados entre os µ indivíduos atuais e os λ novos indivíduos 

gerados (LIMA, 2006). 

2.3.3  Algoritmos Genéticos 

Linden (2008, p. 43) explica que o algoritmo genético (AG) é “uma técnica de busca 

baseado numa metáfora do processo biológico de evolução natural”.  

O algoritmo genético equivale a um procedimento iterativo até que uma solução que 

satisfaça as condições seja encontrada ou que um determinado número de geração estabelecido 

tenha sido alcançado. Também usa uma técnica de busca e otimização global, inspirada nos 

mecanismos de seleção natural e da produção genética, proposta por Darwin (Linden, 2008). A 

Figura 2 apresenta um esquema simplificado do processo. 

 

Figura 2. Fluxo básico de um AG Simples. 

Fonte: Vidica (2007).  

Os procedimentos de busca e otimização, segundo Golberg (1996), operam em um espaço 

de soluções codificadas, e não no espaço de busca diretamente; em um conjunto (população) de 
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pontos, e não a partir de um ponto isolado; somente necessitam de informações sobre o valor de 

uma função objetiva para cada membro da população e não requerem derivadas ou qualquer outro 

tipo de conhecimento; e usam regras de transição probabilística, e não regras determinísticas. 

Mitchell (1996) e Golberg (1996) listam alguns termos utilizados no contexto dos AGs e que 

serão utilizados nesta dissertação: 

 Cromossomo ou Indivíduo: estrutura de dados que representa uma das possíveis 

soluções do problema; 

 População: conjunto de cromossomos ou indivíduos; 

 Gene: sequência de subestruturas elementares que formam o cromossomo, ou seja, 

unidade de características básicas, parte integrante do cromossomo; 

 Alelo: valores possíveis dentro de um determinado gene; 

 Lócus: posição de um gene dentro do cromossomo; 

 Fenótipo: constitui o conjunto de valores dos parâmetros que formam a solução, no 

domínio da definição do problema, e 

 Genótipo: conjunto de valores codificados que representam a solução, ou seja, 

estrutura do cromossomo.  

Para facilitar a melhor compreensão, a Figura 3 apresenta uma representação gráfica dos 

termos anteriormente citados. 
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Figura 3. Representação gráfica dos termos básicos para AGs (cromossomo): o valor 1,20 

corresponde à decodificação de 11110. 

Fonte: Adaptado de Linden (2008). 

 A codificação do cromossomo pode variar conforme o tipo de problema, sendo mais comum 

a codificação binária. Bez (2005) explica que no caso da representação binária, ela pode ser 

posicional ou não e neste caso o posicionamento dos genes dentro do cromossomo causa alteração 

no fenótipo. 

2.3.3.1 Operadores Genéticos 

Os operadores genéticos são funções aplicadas às populações que possibilitam gerar novas 

populações, de forma assexuada utilizando a mutação, e a sexuada por meio do processo de 

recombinação (GABRIEL; DELBEM, 2008). 

Mutação 

Nos algoritmos genéticos, o operador de mutação tem a função de realizar alterações em um 

ou mais genes de um cromossomo a partir de seu estado inicial. Com este operador, o indivíduo 

gera uma cópia modificada de si mesmo, a qual pode sofrer alteração. Isto possibilita o 

aparecimento de novos indivíduos na população, o que torna o algoritmo genético capaz de 

encontrar soluções distintas das já conhecidas (GABRIEL; DELBEM, 2008; CAZANGI, 2002). 

 Existem formas diversas de se fazer a mutação, para diferentes tipos de representação. 

Considerando a codificação binária, o operador de mutação padrão simplesmente troca o valor de 

um gene em um cromossomo (GOLDBERG, 1989). Assim, se o alelo de um gene selecionado é 0, 

o seu valor passará a 1 após a aplicação da mutação. Um exemplo de mutação binária pode ser 

visualizado na Figura 4. 
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Figura 4. Mutação Binária. 

Recombinação 

O operador de recombinação é o mecanismo de obtenção de novos indivíduos pela troca ou 

combinação dos alelos de dois ou mais indivíduos. A ideia é que os novos indivíduos descendentes 

poderão ser melhores que seus pais se eles herdarem as melhores características de cada pai 

(CAZANGI, 2002).  

Um tipo bastante comum de recombinação é a de 1-ponto, desenvolvida por Holland em 

1975. Seu mecanismo de operação é bastante simples. Dados dois pais, seleciona-se aleatoriamente 

um ponto de corte nos cromossomos, de modo que os segmentos a partir deste ponto sejam 

trocados. Um exemplo é mostrado na Figura 5, em que dois pais foram selecionados para 

recombinação. 

Outra recombinação, de n-pontos, divide os cromossomos em n partições, e as quais são 

recombinadas. A Figura 6 ilustra um exemplo com 2-pontos de corte. 

 

 

 

Figura 5. Cruzamento em 1- ponto. 

Fonte: Adaptado de Cazangi (2002). 

 

 

 

 Figura 6. Cruzamento em 2- pontos. 

 Fonte: Adaptado de Cazangi (2002). 

Função de Aptidão 

A aptidão de um indivíduo em um Algoritmo Genético corresponde ao valor de uma função 

objetiva para avaliar o fenótipo. Este é o componente mais importante de qualquer algoritmo 
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genético, pois é por meio desta função que se mede quão próximo um indivíduo está da solução 

desejada ou o quão boa é esta solução (LINDEN, 2008). 

 Os procedimentos de avaliação de aptidão são particulares de cada problema e necessitam 

de uma especificação apropriada para garantir sua boa execução. Isto expressa à taxa de aptidão do 

indivíduo, fazendo com que só os indivíduos mais aptos repassem seu código genético para as 

gerações futuras (VIDICA, 2007). 

2.4 TÉCNICAS UTILIZADAS NO CONTROLE DE NPCS NOS JOGOS 

ATUAIS 

Como mencionado anteriormente, as máquinas de estado finito vêm sendo empregadas na 

elaboração das estratégias utilizadas pelo computador com uma frequência maior do que os outros 

métodos nos jogos atuais (RABIN, 2012). Dada à importância que a melhoria da interação do NPC 

para deixar o jogo menos previsível e entediante, existem técnicas que ofereçam suporte e facilitam 

a implementação da “inteligência” do NPC. 

 Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa no mercado, para saber quais são as técnicas 

utilizadas para o desenvolvimento do NPC nos jogos atuais. Além das máquinas de estado finito, 

várias técnicas são utilizadas da I.A em controle de NPCs, dentre as quais podem ser citadas: 

Scriptings, Lógica Fuzzy, Árvore de Decisão, Redes Neurais Artificias (RNA) e Algoritmos 

Evolutivos (AEs) (RABIN, 2012), que serão descritas a seguir. 

2.4.1  Máquina de Estado Finito 

Máquina de Estado Finito (RABIN, 2012) (ou Finite State Machines – FSM – em inglês) é 

um padrão de projeto de software utilizado que se tornou a técnica mais utilizada em I.A para jogos. 

A FSM é definida por um conjunto de estados e transições, com apenas um estado ativo a qualquer 

momento. 

O principal desafio encontrado na utilização da FSM em jogos é o de que todas as possíveis 

situações do jogo devem ser antecipadas. Com isto, o tamanho do diagrama de estados tente a 

aumentar muito durante o desenvolvimento do jogo, tornando a manutenção difícil, pois a mesma 

apresenta uma fraca escalabilidade (SWEETSER, 2003). 
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Como o FSM permite o armazenamento de todos os estados dos NPCs, e também do 

ambiente, torna-se possível gerenciar ambos ao longo do jogo. Alguns jogos que utilizam esta 

técnica são: Age of Empires, Half Life, Doom e Quake (SWEETSER, 2003). 

2.4.2  Scripting 

Assim como FSMs, Scripitng é uma técnica bastante utilizada em jogos (TOZOUR, 2002; 

PRECHELT, 2003; RABIN, 2012). Scripitng é uma técnica de especificar os dados de um jogo ou a 

sua lógica fora da linguagem de origem do jogo, o que possibilita aos designers e aos roteiristas 

implementarem animações e histórias mais facilmente.   

Scripitng compartilha com FSM as desvantagens de previsibilidade (pois são também 

determinísticos) e de necessitar a antecipação de todas as possíveis situações do jogo (SWEETSER, 

2003). Apesar disto, uma grande quantidade de jogos é desenvolvida utilizando Scripting como, por 

exemplo, Jak and Daxter, Black & White, Unreal, Dark Regin e Baldur’s Gate (RABIN, 2012; 

SWEETESER, 2003). 

2.4.3  Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy é uma extensão da lógica clássica que se baseia na ideia de um conjunto 

fuzzy. Na teoria clássica dos conjuntos, um objeto ou faz ou não faz parte de um conjunto (onde os 

únicos valores são zero e um), com a teoria dos conjuntos fuzzy, um objeto pode ter grau 

continuamente variado de adesão, com valores intermediários (MCCUSKEY, 2000).  

A Lógica Fuzzy é utilizada nas áreas de tomada de decisão, seleções de comportamento, e 

como filtro de dados de entrada de saída. Por exemplo, um NPC poderia estar com fome, com grau 

de pertinência de 0.1, o que representa pouca fome, assim, 0.9 representa muita fome, qualquer 

valor entre isto pode significar fome (TATAI, 2003). Alguns jogos que utilizam Fuzzy são:  Swat 2, 

Call to Power, Close Combat, Pets, The Sims (SWEETSER, 2003). Karlsson (2005) cita a 

utilização da Lógica Fuzzy com FSMs, chamadas de FFSM (Finite Fuzzy State Machine) no jogo 

Unreal, que melhora razoavelmente a inteligência dos NPCs.   
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2.4.4   Árvores de Decisão 

Uma árvore de decisão é uma maneira de relacionar uma série de fatores para uma saída, 

normalmente utilizada para fazer predição ou classificação (FU, 2003). Esta técnica poder ser 

utilizada para prever uma sequência de ações que provavelmente aconteceram, dando na maioria 

das vezes a melhor saída para a situação. 

O mais conhecido uso dessa técnica foi no jogo Black & White 2, no qual foi usado para 

permitir que os NPCs sejam capazes de aprender com o jogador e com outros NPCs no desenrolar 

do jogo (EVANS, 2002).  Segundo Martinez (1997), Evans (2002) e Fu (2003), as árvores de 

decisão possuem uma estrutura fácil de ser compreendida, são robustas a ruídos e possui um 

aprendizado eficiente, o que facilita o aprendizado dentro do jogo. 

2.4.5  Redes Neurais Artificiais 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são funções não lineares complexas que relacionam uma 

ou mais variáveis de entrada para uma variável de saída (RABIN, 2012). São inspiradas em 

sistemas biológicos e possuem uma diversidade de aplicações, como tomadas de decisões, 

processamento de informação, otimização, reconhecimento de padrões e previsões (HAYKIN, 

2001).  

Uma RNA pode possuir diversas arquiteturas diferentes para resolver problemas diferentes, 

possuindo uma grande quantidade de parâmetros para serem ajustados. Além disto, é necessário 

treinar a maioria dos tipos de redes neurais, o qual é computacionalmente intensivo, tornando 

inadequadas para a aprendizagem em tempo real de jogos. Apesar disto, são extremamente 

poderosas e são encontradas algumas aplicações na indústria de jogos como, por exemplo: para 

controlar carros de corridas no Colin McRae Rally 2, e na série Forza, e para controle de 

aprendizagem na série Creatures (RABIN, 2012). 

2.4.6  Algoritmos Evolutivos 

Os Algoritmos Evolutivos (AEs) vem sendo utilizados para evoluir estratégias de jogos 

desde os anos 80 com o jogo Iterated Presoner’s Dilemma (YAO, 2000). O principal papel da 

utilização dos AEs em jogos é a possiblidade do NPC apresentar um grau de adaptabilidade em 

relação às ações do jogador e às variações do ambiente ao longo do jogo. 
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Sweeteser (2002) e Spronck (2003) apontam que os desenvolvedores de jogos ainda 

apresentam resistência para aceitar o uso de AEs, apontam também que esta técnica é lenta e pode 

gerar comportamentos inaceitáveis durante o jogo. No entanto, Yannakakis (2005) reconhece que os 

AEs possuem o potencial para atuar em áreas nas quais técnicas tradicionais utilizadas em I.A de 

jogos apresentam deficiências. Alguns exemplos de jogos que utilizam a técnica são: Cloack, 

Dagger & DNA, Creatures e Return to Fire II (SWEETSER, 2003).  

2.5  ANÁLISE COMPARATIVA 

Por meio da comparação das técnicas utilizadas (Tabela 2) é possível encontrar técnicas 

simples, porém determinísticas, como a Máquina de Estado Finito e os Scriptings. Estas técnicas 

apresentam problemas, como por exemplo: tornar o jogo previsível, justificando assim a utilização 

de outras técnicas para a sua melhoria de previsibilidade, como por exemplo, as técnicas não 

determinísticas. 



43 

 

Tabela 2. Comparativo das técnicas utilizadas em jogos 

Técnica Vantagens Desvantagens Aplicações 

Máquina de 

estado Finito 

- Simples; 

- Usado em conjunto 

com outras técnicas; 

- Custo computacional 

baixo. 

- Escalabilidade ruim; 

- Necessidade de 

antecipar todas as 

situações; 

- Determinística. 

- Gerenciamento de objetos e 

NPCs; 

- Gerenciamento do ambiente 

do jogo. 

Scripting - Simples; 

- Pode ser utilizado por 

não programadores. 

- Necessidade de 

antecipar todas as 

situações; 

- Determinística. 

- Gerenciar eventos; 

- Inteligência do NPC; 

- Árvore de conversa. 

Lógica Fuzzy - Resolve problemas não 

lineares; 

-Flexibilidade; 

 

- Necessário de 

conhecimento do 

especialista, para 

problemas muitos 

específicos de difícil 

estruturação. 

- Tomada de decisão; 

- Filtro para entrada e saída de 

dados; 

- Seleção de comportamento; 

- Controle do estado do NPC. 

Árvores de 

Decisão 

- Robusta a ruídos; 

- Estrutura fácil de 

compreender. 

- Necessário ajuste de 

parâmetros. 

- Classificação; 

- Aprendizado; 

- Previsão. 

Redes Neurais 

Artificiais 

- Não determinístico; 

- Não linear; 

- Flexível. 

 

- Necessário ajuste de 

parâmetros; 

- Difícil escolha de 

variáveis; 

- Custo computacional 

alto. 

- Reconhecimento de padrões; 

- Predição; 

- Classificação; 

- Controle de comportamento; 

- Memória. 

Algoritmos 

Evolutivos 

 

- Não determinístico; 

- Não linear; 

- Método de busca 

robusto. 

 

- Necessário ajuste 

fino de parâmetros; 

- Custo computacional 

alto. 

- Otimização; 

- Aprendizado; 

- Evolução de comportamento; 

- Desenvolvimento de 

estratégias para jogos. 

Fonte: Rabin (2012) e Sweetser (2003). 

A Lógica Fuzzy é uma boa opção quando uma alternativa mais simples não é suficiente. Esta 

técnica é uma escolha eficiente para codificar o conhecimento de especialistas, também quando há 

necessidade de introduzir ao jogo um grau de pertinência nas ações do NPC, e de incerteza.  

As Redes Neurais Artificiais são de difícil implementação e pouco utilizadas em jogos 

devido à necessidade continua de treinamento da rede durante o jogo, para que ela não acabe sendo 

uma rede determinística. Com isto, demanda-se muito processamento, ou seja, tem que processar 

centenas de gerações até produzir uma solução aceitável, e na maioria das vezes, há conflito com 
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recurso utilizado para o jogo. Apesar disto, são extremamente poderosas e são encontradas em 

algumas aplicações na indústria de jogos. 

 Os algoritmos evolutivos mais especificamente o algoritmo genético e árvores de decisão 

possuem uma implementação mais delicada, devido os ajustes de parâmetros, como por exemplo: 

aptidão, mas permitem uma adaptabilidade no NPC ao longo do jogo. Destas duas opções, o 

algoritmo genético foi escolhido para realização deste trabalho, pois possibilita a transmissão de 

características entre pais e filhos, mutações gênicas, e um processo de seleção natural que avalia o 

mais apto de acordo com a situação atual do ambiente, possibilitando assim a evolução do NPC ao 

longo do jogo.  

2.6 CONSIDERAÇÕES 

Diversas soluções foram propostas para a melhoria de balanceamento de recursos, e algumas 

das mais recentes e promissoras envolvem a utilização da computação bioinspirada, mais 

especificamente a utilização da cadeia alimentar.  

Este capítulo buscou inicialmente fazer um embasamento, abordando a grande área que é a 

computação bioinspirada, e algumas técnicas de modelagem de ecossistemas de maneira geral. Em 

seguida, foi descrito o modelo presa-predador, e por fim, apresentaram-se os algoritmos evolutivos, 

que podem ser aplicados juntamente com a cadeia alimentar na tarefa de melhoria dos NPCs, e as 

técnicas utilizadas no controle de NPCs pela indústria atual de games. 

É interessante mencionar que, devido à intenção de se criar um sistema capaz de realizar o 

processamento em tempo real, já que será utilizado para games, a maior parte das técnicas 

abordadas são implementações relativamente simples, com baixo custo computacional. A utilização 

de técnicas computacionalmente mais avançadas foram intencionalmente evitadas, de maneira a 

reduzir a complexidade e o custo computacional do sistema. 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados da revisão sistemática. Muitos dos 

trabalhos selecionados na revisão sistemática inspiraram ou motivaram decisões que tiveram de ser 

tomadas durante a elaboração do presente trabalho. 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta seção apresenta os resultados de uma revisão sistemática e o seu desenvolvimento, com 

objetivo de identificar as principais técnicas utilizadas no controle de NPCs. 

3.1 PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

A revisão sistemática da literatura foi realizar por meio da elaboração do protocolo de busca 

de acordo com as orientações repassadas na disciplina de Projeto de Dissertação. Este protocolo é 

um plano que descreve a condução da revisão sistemática proposta. 

Foram realizados diversos testes utilizando diferentes termos de busca até chegar ao 

resultado considerado como satisfatório para realizar a revisão. De tal forma que, o protocolo 

apresentasse trabalhos realmente relacionados com o tema de pesquisa. 

Para identificar e analisar os trabalhos relacionados ao controle de NPC, mais 

especificamente, soluções que utilizam cadeia alimentar com algoritmos evolutivos, foi realizado 

uma revisão sistemática.  

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA: TERMOS E FONTES 

A seguir serão apresentadas as palavras-chave e termos utilizados para encontrar os 

trabalhos nas fontes relacionadas. 

3.2.1  Palavras-Chave 

Devido às fontes de pesquisa serem em inglês, as palavras-chave utilizadas foram: 

 Predator-Prey System;  

 Food Chains; 

 Evolutionary Algorithm; e 

 Game. 
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3.2.2   Fontes de Pesquisa 
 

Os critérios para definir os locais de pesquisa foram:  

 Acesso disponibilizado via internet que permitisse a leitura e o download da obra;  

 Locais utilizados em outros trabalhos de pesquisa. 

Os locais pesquisados foram: 

 CiteSeerX < http://citeseer.ist.psu.edu>; 

 IEEExplore <http://ieeexplore.ieee.org>; e 

 Springer Link < http://link.springer.com>.  

3.2.3  Termos de Busca 

A seguir serão apresentados os termos de busca utilizados em cada uma das fontes de 

pesquisa onde foi realizada a pesquisa. 

 CiteSeerX 

 ((Predator-Prey System AND Food Chains) AND (Genetic algorithm) AND Game) 

Publicados entre 2003-2013. 

 IEEExplore 

 ((Predator-Prey System OR Food Chains) AND (evolutionary algorithm) AND Game)  

Publicados entre 2003-2013. 

 Springer Link 

 ((Predator-Prey System OR Food Chains) AND (evolutionary algorithm) AND Game) 

within Computer Science and AI 

http://ieeexplore.ieee.org/
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Publicados entre 2003-2013. 

3.3 PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

A seguir serão apresentados os critérios utilizados para selecionar e/ou excluir um trabalho 

desta revisão. 

3.3.1  Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos 

Os critérios utilizados para selecionar os trabalhos foram: 

  Pela análise do título do trabalho: 

o Verificar se o título contém alguma das palavras-chave da revisão sistemática. 

 Pela análise do resumo e das conclusões do trabalho: 

o Verificar se o resumo apresenta uma visão geral das técnicas utilizadas no 

trabalho, e se é utilizado para controle de agentes.  

o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, 

análise estatística dos resultados. 

 Pela análise do trabalho: 

o Verificar a estrutura do trabalho: resumo, introdução, metodologia, resultados 

apresentados e a fontes de pesquisa utilizadas no trabalho. 

o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, 

análise estatística dos resultados. 

 Pela relevância/abrangência do trabalho 

o Verificar a importância da pesquisa realizada e dos resultados obtidos, bem 

como, os locais de publicação do trabalho. 

 Fonte: 

o O trabalho deve ter sido publicado em um Congresso, Simpósio, Periódico, 

nacional ou internacional. 

 Linguagem: 

o O trabalho deve estar escrito em inglês ou português. 

 Data de Publicação: 

o O trabalho deve ter sido publicado após 2003. 
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o Também poderá ser analisado algum trabalho publicado antes de 2003 e que foi 

utilizado na referência bibliográfica dos mesmos publicados após 2003. 

Os trabalhos que não atendessem a estes critérios eram excluídos da etapa de extração dos 

dados. 

3.3.2  Checklist para avaliação da qualidade dos estudos 

Para avaliar os trabalhos com relação à qualidade dos mesmos foram verificados os 

seguintes critérios: 

 Apresentação clara do problema do estudo? 

 O trabalho apresentou uma justificativa clara pela escolha das técnicas empregadas 

no trabalho? 

 O trabalho explica como utilizou as técnicas de AG? 

 O trabalho apresenta resultados? 

3.4 ESTRATÉGIA PARA EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Foram verificados os seguintes itens para extrair os dados: 

 Título: Nome do trabalho avaliado; 

 Referências: referência do trabalho; 

 Publicado em: Local e ano de Publicação; 

 Descrição: breve descrição do trabalho avaliado; 

 Tipo de algoritmo/técnica utilizado: visão geral do algoritmo utilizado; e 

 Resultados obtidos: descrição dos resultados obtidos.  
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3.5 EXECUÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

  A Tabela 3 apresenta um resumo da revisão realizada. 

Tabela 3. Resumo da Revisão Sistemática 

Fonte de Busca Total de 

Trabalhos 

Trabalhos 

Aceitos 

Trabalhos 

Recusados 

CiteSeerX 8 2 6 

IEEExplore 14 4 10 

Springer Link 25 2 23 

Total 47 8 39 
 

 A Figura 7 ilustra por meio de um gráfico o resumo dos trabalhos avaliados. 

 

 

Figura 7. Total de Trabalhos Avaliados 

No Apêndice A, encontra-se os estudos incluídos e excluídos da revisão. A seguir serão 

apresentados os dados extraídos dos artigos incluídos nesta pesquisa. 

3.5.1  Artigos Selecionados 

A seguir serão mostrados os oito artigos selecionados para o estudo. 
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3.5.1.1 Coevolution of a Backgammon Player 

Este trabalho proposto por Pollack, Blair e Land (1994), refere-se ao problema particular de 

autoaprendizagem em jogos determinísticos, como xadrez ou jogo da velha, utilizando o jogo 

Backgammon para o estudo. O método utilizado para a aprendizagem foi o algoritmo Hill-Climbing, 

que retém as propriedades do jogador e mantém a aleatoriedade das escolhas. 

É utilizada a rede neural feedforward padrão com duas camadas e a função sigmoide. Criada 

da mesma forma que a antologia Tesauro com quatro unidades para representar o número de peças 

de cada jogador em 24 pontos, mais duas unidades cada, para indicar as peças que estão no jogo e 

fora. 

O jogo é jogado pela geração de todos os movimentos legais, convertendo para entrada da 

rede a escolha da posição da peça, que é julgada pelo resultado da rede. O algoritmo Hill-Climbing 

adiciona ruído Gaussiano para as entradas, escolhe o melhor NPC pelos resultados dos jogos, 

utilizando o mesmo para gerar a próxima geração. 

Esse método funcionou razoavelmente bem, segundo o autor, possibilitando a melhoria da 

evolução da rede no início, mas em seguida, os resultados não foram tão satisfatórios quando 

testado contra os NPCs de controle de PUBEVAL, que é o NPC de melhor desempenho já 

desenvolvido. Para contornar este problema, foi necessário treinar o NPC mais de 100 mil vezes e 

mudar algumas regras e pesos, até conseguir chegar a um NPC aceitável, capaz de ganhar 40% dos 

jogos contra PUBEVAL. 

3.5.1.2 Classifier Systems as „animat‟ Architectures for Action Selection in MMORPG 

Robert, Portier e Guilot (2002) apresentam neste projeto diferentes categorias de sistemas 

classificatórios para controle de NPCs em um ambiente de simulação. Propõe também, uma nova 

arquitetura com base na hierarquia dos sistemas classificatórios adaptados para o jogo Ryzom, um 

MMORPG desenvolvido pela Nevrax. 

O sistema classificatório possui um conjunto de 4 regras “condições de ação”, sendo elas: 

categoria que corresponde à informação recebida pelo NPC, comando de ação, valor de aptidão, 

uma medida quantitativa de sucesso ou falha na sua classificação passada. 
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O NPC possui diferentes atributos como: autoproteção, fome, e nível de ação gerado por um 

sistema classificatório especifico. Permitindo assim ao desenvolvedor atribuir uma “personalidade” 

para o mesmo. 

O nível de ação é dado tanto pela herança motivacional como pela função fitness, ela fornece 

recursos para executar ações comportamentais do NPC, como comer, correr, etc. O comportamento 

exibido pelo NPC no ambiente é executado pela combinação de todos os recursos ativos no 

momento. 

Tal arquitetura foi testada em um ambiente de simulação com o modelo presa-predador 

simplificado, onde se tem apenas uma presa e um predador, seguindo as características do jogo 

Ryzom. Os resultados alcançados pelo trabalho demonstraram que a utilização de sistemas 

classificatórios é particularmente adequada para ser utiliza no controle de NPCs, permitindo a 

capacidade de adaptabilidade sem a interação do ser humano, sendo muito promissora para jogos do 

estilo MMORPG. 

3.5.1.3 Arms Races and Car Races 

Togelius e Lucas (2006) apresentam o estudo de um Evolutionary car Racing (ECR), ou 

seja, estudam o uso de algoritmos evolutivos para controle de carros de corridas em jogos. O caso é 

o estudo de dois carros de corrida em uma mesma pista, em que diferentes métodos de evolução 

controlam o carro. 

Os métodos para o controle dos carros são co-evolução e solo-evolutivo, onde a co-evolução 

utiliza o cruzamento e a auto adaptação para fazer a evolução mais eficiente. E o solo-evolutivo 

utiliza exemplos de corridas para se adaptar. 

O trabalho se concentra na investigação de arquiteturas e de sensores representativos que 

podem gerar conhecimentos gerais, tais como: condições de planejamento de estratégia e 

antecipação de movimento. Os sensores utilizados para captação de dados foram: sensor de 

velocidade, sensor de waypoint (passagem), sensor de colisão (parede/carro). 

O controle do experimento se baseia em redes neurais, mais precisamente, é usado um 

perceptron multicamadas, contendo três camadas para os neurônios (sendo duas camadas 

adaptativas) e uma função de ativação. A rede neural tem três entradas: uma entrada fixa, 
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velocidade de entrada e ponto de waypoint, tendo duas saídas, que são interpretadas como 

comandos de direção. Tanto a rede neural, como a configuração dos sensores é codificada 

diretamente junta no genoma, como uma matriz de números reais. 

Os resultados obtidos pela simulação dos carros em três pistas diferentes constaram que a 

utilização do ECR permite gerar estratégias competitivas, mas ainda tem problemas como a 

capacidade de desvio de obstáculos, precisando assim de mais sensores e de uma rede neural mais 

complexa. 

3.5.1.4 A Python-Based MPI framework for exploring a adaptive fuzzy-agent approach to 

simulating large-scale non-cooperative games 

Segundo Millman, Budakoglu e Neville (2007) o trabalho apresenta a construção de NPCs 

“inteligentes”, usando o padrão passing interface (MPI), que é um padrão para comunicação de 

dados em computação paralela, juntamente com o modelo fuzzy e o algoritmo genético para gerar 

um perfil para o NPC. 

 No trabalho foi utilizado o método de Monte Carlo, o qual fornece uma avaliação mais 

precisa das ações dos NPCs, fazendo assim, melhores escolhas de ações. O modelo fuzzy é utilizado 

para adaptar o perfil em cada processo de simulação ao passar do jogo. 

O perfil é gerado por meio de um algoritmo genético, estes perfis são armazenados como 

compensações para um modelo de lógica fuzzy. Cada perfil é avaliado pelo método de Monte Carlo 

e atribuído uma pontuação, com base em suas interações dentro do jogo. 

Após garantir um bom funcionamento da “inteligência” do NPC, este é simulado em um 

ambiente de ecossistema, onde o modelo de interação utilizado é o modelo presa-predador, onde se 

tem um predador e uma presa. Onde o NPC pressa pela sua segurança e busca alimento no 

ambiente. O ambiente de simulação possui fontes de alimentos e abrigos, onde os predadores agem 

como obstáculos dinâmicos para as presas dentro da simulação. Os atributos do NPC são: nível de 

fome e visão de alcance 

 Os resultados obtidos demonstraram que a estrutura é capaz de formar NPCs mais 

“inteligentes”, evoluindo-os ao longo do jogo. E a escalabilidade dos dados satisfaz a necessidade 
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de lidar com uma simulação de grande escala. Além disso, os resultados indicam que o perfil de 

adaptação dentro da simulação pode convergir a um único perfil. 

3.5.1.5 Co-Evolving Influence Map Tree Based Strategy Game Players 

 Miles et al. (2007) investigam neste trabalho o uso de algoritmo genético para evoluir a 

inteligência dos NPCs em jogos de estratégia em tempo real. Com o intuito de superar os problemas 

encontrados nos sistemas especialistas tradicionais, como script e árvore de decisão, na tomada de 

decisões. 

A avaliação do NPC gerado pelo AG é feita por meio de um jogo teste, onde ele joga por 10 

minutos contra um adversário qualquer, o vencedor é utilizando para gerar a próxima geração de 

indivíduos. O critério utilizado para determinar um vencedor, é dado pela quantidade de recursos 

captados.  

 Foi codificado pelo autor três adversários para testar com os NPCs gerados pelo algoritmo 

genético. Cada adversário desempenha uma estratégia diferente, mas eficaz. As estratégias 

empregadas são defensiva, normal e agressiva. Os resultados finais obtidos foram que os NPCs 

gerados pelo AG são mais eficientes do que os codificados pelo autor.  

3.5.1.6 Designing Cooperation Strategy in a 3D Hunting Game Using Swarm Intelligence 

Castro e Tsuzuki (2007) propõem neste trabalho uma ferramenta capaz de gerar estratégias 

individuais para os elementos de um sistema multiagentes, por meio da utilização do algoritmo das 

abelhas, em que a ferramenta sintetiza soluções para um problema que envolve um sistema 

dinâmico e complexo, onde traça estratégias para um jogo de caça, entre  um tipo de predador e um 

tipo de presa, em um ambiente tridimensional, cuja solução envolve o comportamento emergente.   

O comportamento da presa no jogo é dado por uma máquina de estados finitos com três 

regras: passeio livre, em que a presa se movimenta livremente; fugir, quando ele percebe que esta 

sendo caçado, ele traça uma rota de fuga; e captura em que ele é capturado pela presa. 

O comportamento do predador também é controlado por uma máquina de estados finitos 

com três regras: caçando, em que o predador busca pela sua presa; perseguição, o predador entra 
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neste estado quando a presa entra no modo escapar; e capturar, em que o predador capturou a presa. 

E o jogo acaba. 

O ambiente de simulação foi realizado em cima de uma ferramenta chamada PREDATOR – 

Simulador de Estratégias de Caça, desenvolvida no trabalho em questão, em que é possível 

configurar os parâmetros de entrada e suas regras, possibilitando assim um melhor resultado tanto 

para a presa como para o predador. 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a utilização dessa abordagem serve 

perfeitamente para encontrar soluções de problema de natureza complexa e de difícil resolução por 

abordagem analítica. 

3.5.1.7 getALife – An Artificial life Environment for the Evaluation of Agent-Based Systems 

and Evolutionary Algorithms for Reinforcement Learning 

Machado e Rocha (2008) fornecem uma estrutura para avaliar os sistemas individuais e 

multiagentes em uma abordagem evolutiva por meio de um algoritmo de aprendizagem por reforço. 

O ambiente de simulação é baseado em um cenário presa-predador, com várias espécies, em que 

são caracterizados pelos seus módulos de decisão e informação genética. 

O ambiente é simulado pelos seguintes passos:  

1. Troca de informações entre todos os indivíduos; 

2. Realização de todas as ações dos indivíduos; 

3. Se qualquer momento uma presa entra no alcance do ataque de um predador, 

ela morre, e é removida do mundo, onde ocorre o recalculo do fitness. 

4. Para cada indivíduo é dado à chance de realizar a aprendizagem de vida de 

acordo com seu próprio algoritmo, usando a informação do mais apto; 

5. E por último, o mundo se encarrega de invocar os métodos de reprodução 

para aquelas espécies em que os critérios definidos implicam na criação de 

novos indivíduos. A reprodução tentará manter a população de cada espécie, 

embora ela possa falhar se não houver número suficiente de indivíduos 

maduros. 



55 

 

 A rede neural utilizada foi a Multilayer Perceptron, com as seguintes entradas: velocidade 

do indivíduo; distância da presa mais próxima; direção da presa mais próxima; velocidade da presa; 

ângulo do vetor de velocidade da presa e a recompensa associada. 

 A ferramenta se tornou flexível por causa dos seus módulos (por exemplo, módulos de 

decisão, genomas e espécies) que podem ser facilmente incrementados para atingir um ambiente 

estável. O que a tornou uma ferramenta de baixa complexidade, podendo ser usada por qualquer 

pessoa.  

 O sistema se demostrou bastante eficiente na abordagem de aprendizagem evolutiva. Além 

disto, cenários mais complexos podem ser modelados adicionando um módulo mais complexo para 

as presas e para os predadores.  

3.5.1.8 Optimization of the Beer Distribution Game with complex customer demand patterns 

Liu, Howley e Duggan (2009) examinam uma simulação do jogo Beer Distribution e uma 

série de abordagens de otimização para ele. Este jogo oferece um ambiente de simulação complexo 

que envolve parâmetros multidimensionais. A pesquisa examina a abordagem de algoritmo genético 

tradicional para aperfeiçoar o jogo, ao mesmo tempo, examinando uma abordagem de otimização 

pelo algoritmo da abelha. A otimização é usada para determinar as melhores políticas de ordenação 

de um à cadeia de suprimentos.  

A implementação do Algoritmo Genético começa com uma população de cromossomos que 

codificam soluções candidatas para um problema. Para cada geração, o cromossomo é avaliado e 

atribuído um valor de fitness. Após a avaliação, a seleção é aplicada por meio do fitness e a 

população intermediária criada. O Algoritmo aplica mutação e recombinação para criar a próxima 

geração, uma vez que a avaliação, seleção, recombinação e mutação são concluídas, a nova 

população é então utilizada e o processo se repete ao longo de gerações sucessivas. Este processo 

continua durante um período predefinido, ou até que as soluções mais ideais são encontradas. 

A implementação do exame de partícula, se dá por uma população de soluções mencionadas 

como partículas. As partículas voam em torno da solução com espaço dimensional, e são avaliadas 

de acordo com um critério de aptidão após cada interação. Em cada interação, a velocidade de voo 

de cada partícula é atualizada de acordo com as duas posições seguintes. O primeiro deles é a 
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posição em que a sua melhor aptidão tem conseguido até agora, e a segunda é pela posição obtida 

até a agora em relação a todas as partículas na população.  

 Os resultados experimentais demonstram claramente as vantagens de ambos os algoritmos. 

Podendo concluir com segurança, que ambas as abordagens de otimização apresentaram bom 

desempenho. 

3.6 ANÁLISE COMPARATIVA 

Após estudo e análise dos oito artigos contemplados nos critérios de seleção, Apêndice B, 

foi possível encontrar uma grande diversidade de técnicas e estilos de resoluções para resolver 

problemas de tomada de decisão do NPC, conforme mostra a Tabela 4.  

Tabela 4. Análise comparativa do estado da arte 

Caracterís

tica/ 

Referência 

T1 

(1994) 

T2 

(2002) 

T3 

(2006) 

T4 

(2007) 

T5 

(2007) 

T6 

(2007) 

T7 

(2008) 

T8 

(2009) 

Uso de AG Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Sim 

Sim 

Técnica  

Auxiliar 

Algoritm

o Hill-

Climbing 

Sistema de 

classificaç

ão 

- fuzzy 

Sistema 

de 

classific

ação 

Algoritm

o das 

abelhas 

- 
Algoritm

o das 

abelhas 

Tipo de 

relacionam

ento 

Atributo Alimentar Atributo 
Alimen

tar 
Atributo Alimentar 

Alimentar 

Atributo 

Estilo de 

Jogo 

Tabuleir

o 
RPG Corrida RPG RTS RPG 

Simulado

r 

Simulado

r 

Modelo 

Presa-

Predador 

Não Sim Não Sim Não Sim 

Sim 

Não 

 

A utilização de algoritmo genético demostrou-se uma ótima solução para treinamento de 

NPCs, de jogos de tabuleiro à simuladores. A dificuldade encontrada na maioria dos trabalhos 

apresentados é do ajuste do AG, especificamente na função de aptidão, para conseguir um resultado 

plausível. 

Os métodos utilizados no relacionamento entre os NPCs constituíram-se em duas formas: a 

utilização apenas dos atributos como relacionamento para ambos NPCs iguais, ou a utilização de 

uma cadeia alimentar para NPCs diferentes.  
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Quando o relacionamento é feito por cadeia alimentar, o modelo presa-predador também é 

utilizado, pois a combinação de ambas as técnicas é utilizada para simular um ecossistema em um 

mundo virtual. Podemos perceber esta combinação em jogos de RPG e RTS. No entanto, atributos 

como relacionamento são utilizados em jogos com NPCs iguais, como jogos de tabuleiro e de 

corridas.  

 A utilização de técnicas auxiliares para manter a aleatoriedade de ações pelo NPC foi 

diversa, como por exemplo, a utilização de algoritmos como sistema de classificação, lógica fuzzy, o 

algoritmo de Hill-Climbing. A junção destas técnicas com a utilização do algoritmo genético 

possibilitou resoluções aceitáveis para controle e evolução do NPC, mesmo passando pela 

dificuldade de ajustes no Algoritmo Genético, segundo os autores pesquisados. 

3.7 CONSIDERAÇÕES 

A revisão sistemática demostrou que as pesquisas sobre utilização de algoritmos genéticos 

com a utilização da cadeia alimentar para controle de NPCs está sendo promissora. Mesmo 

encontrando problemas por causa da sua complexidade, e sua necessidade de ajustes finos na 

função de aptidão, e em seus atributos de entrada.  

É interessante mencionar que, a utilização de AGs com um ambiente de ecossistemas e 

cadeia alimentar em jogos ainda é restrita, deixando assim, a maior parte da solução obscura, 

dificultando o seu desenvolvimento. Este tipo de solução é mais utilizado em jogos citados na 

Tabela 4, em que existem tipos de NPCs diferentes, com interações distintas.  

A utilização da cadeia alimentar permite balancear os recursos envolvidos, gerando 

estratégias diferentes e imprevisíveis (LUCAS; KENDALL, 2006). Sendo uma boa abordagem de 

desenvolvimento de NPCs em ambientes virtuais juntamente com os AGs. 

No próximo capítulo, será demostrado o modelo do algoritmo, protótipo do jogo para a 

validação do modelo, e suas fases de desenvolvimento.  
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4  DESENVOLVIMENTO 

Para alcançar os objetivos desta dissertação foi necessário criar um modelo do algoritmo 

proposto, e criar um protótipo de jogo para a validação do modelo. A seguir será apresentado o 

modelo e o protótipo de jogo. 

4.1 MODELO DO ALGORITMO 

Esta seção apresenta a proposta do modelo criado, explicando como funciona o 

relacionamento dos indivíduos pela cadeia alimentar, e como o algoritmo genético é utilizado para a 

evolução dos indivíduos.  

4.1.1  Cadeia Alimentar  

Considerando os aspectos do modelo da cadeia alimentar, devem-se estabelecer juntamente 

com o roteiro do jogo proposto quais são os personagens, entidades e objetos que fazerem parte de 

cada nível da cadeia alimentar do ecossistema.  

A partir disso, devem-se estabelecer os níveis de relacionamento, utilizando um sistema 

presa-predador, onde se têm personagens, entidades ou objetos que fazem papel de presas ou de 

predadores.  

Na Figura 8 tem-se um exemplo de cadeia alimentar real adaptado para um enredo de um 

jogo hipotético. 

 

Figura 8. Exemplo teia alimentar no jogo 
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Neste jogo o personagem A faz o papel de presa para B e C. B faz papel de presa e predador 

de C, como C realiza o mesmo papel para B. Este tipo de relacionamento permite que B e C tomem 

decisões de quem atacar, assim possibilitando a escolha da melhor indivíduo dependendo da 

situação que o jogo se encontra. 

Os personagens, entidades e objetos são constituídos por atributos os quais são utilizadas 

para controlar dano, defesa, vida entre outros variáveis que se façam necessários para o seu 

funcionamento no jogo. Estes atributos são utilizados para estabelecer o fluxo de escolhas no jogo, 

como também para fazer a evolução do indivíduo ao longo do jogo. Um exemplo disso pode ser 

visualizado na Figura 9, onde existem três tipos de NPCs com os seguintes atributos: dano, defesa, 

visão e vida. E na Figura 10, é demostrado o fluxo de escolhas de cada NPC de acordo com os 

valores de cada atributo. 

 

Figura 9. Exemplo de atributos de personagens no jogo. 
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Figura 10. Exemplo de fluxo de escolha. 

À medida que o jogo vai sendo jogado, os indivíduos envolvidos reagem diferentemente a 

cada interação dependendo dos seus atributos ou do nível da cadeia alimentar, mediante as 

diferentes estratégias realizadas por eles ou pelo jogador. 

Para essa reação continuar acontecendo de forma adequada, mesmo que o jogador e os 

indivíduos evoluam ao passar do jogo, é necessário que os atributos consigam ser modificados e 

adaptados continuamente durante todo o jogo, para isso, é utilizado o algoritmo genético que será 

explicado a seguir.  

4.1.2  Algoritmo Genético 

O algoritmo genético é utilizado para controlar a evolução dos indivíduos, para que não haja 

uma variação muito grande dos atributos. Essa variação deve ser minimizada para que não ocorra a 

mudança de papel do indivíduo no meio, por exemplo, a presa não fique mais forte que seu 

predador. 

A criação do cromossomo é dada somente pelos atributos que modificação a tomada de 

decisão do personagem, entidades ou objetos. O cromossomo deve conter o indivíduo a ser 

adaptado no ambiente, e o indivíduo do mesmo tipo com os melhores atributos já gerado. Exemplo 

Figura 11. 
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 Figura 11. Exemplo de cromossomo gerado. 

Considerando os aspectos do algoritmo genético, a função de aptidão (fitness) é utilizada 

para garantir que os atributos modificados no indivíduo a ser evoluído sejam o mais adequado para 

o estado atual em que o cenário se encontra. 

Para que isso aconteça, é necessário que a função de aptidão leve em consideração as médias 

dos atributos das suas presas e predadores, pois como pode existir uma presa para um predador, 

como também, n presas para n predadores no ambiente. Essa média de atributos garante que o 

indivíduo a ser evoluído não fique mais forte que seus predadores, ou mais fraco que suas presas. 

Os atributos do jogador devem ser considerados também na função de aptidão, colocando os valores 

quando necessário na média de predadores, ou na média de presas.  

Na seção a seguir será apresentada uma visão geral do jogo, sua dinâmica, cenário, aspectos 

referentes à jogabilidade e mecânica do jogo desenvolvido neste trabalho para a validação do 

modelo proposto. 

4.2 O JOGO 

O jogo implementado segue o modelo de survivor, onde o jogador participará de batalhas, e 

necessitará de recursos para sobreviver o máximo de tempo possível. Neste jogo, o jogador é 

responsável pela sua própria estratégia de sobrevivência, a temática de survivor possibilita o 

balanceamento de estratégias diferentes tanto pelo jogador como pelos NPCs, assim permitindo a 

evolução de ambos ao passar do tempo. 

4.2.1  NPC 

O cenário é composto por oito tipos de NPCs, onde cada um possui suas características e 

nível na cadeia alimentar representado na Tabela 5.  
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Tabela 5. NPCs. 

ID NPC Característica Nível da Cadeia Alimentar 

1 NPC1 

 

1 

2 NPC2 

 

2 

3 NPC3  

 

2 

4 NPC4 

 

2 

5 NPC5  
 

3 

6 NPC5 

 

 3 

7 NPC7 

 

4 

8 NPC8 

 

3 

 

 A teia alimentar, que resulta a interligação dos NPCs pelo seu nível na cadeia, é 

representado pela Figura 12. O jogador pode interagir com todos os NPCs. 

 

Figura 12. Teia Alimentar Do Jogo 

 

Cada NPC é composto de variáveis de controle descritas a seguir: 

 Espécie: tipo de NPC; 
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 Vida: quantidade de vida do NPC; 

 Dano: reduz os pontos de vida do oponente; 

 Defesa: reduz os pontos de dano recebido; 

 Visão: área de interação e reconhecimento do lugar e da espécie; 

 Fome: porcentagem de fome; 

 Velocidade: velocidade de movimento do NPC; 

 Presa: suas presas; e 

 Predador: seus predadores. 

Os NPCs possuem regras de ações pré-determinadas por um script, conforme a Tabela 6, 

que é formado por quatro ações básicas: atacar, fugir, evoluir e movimentar.  

Tabela 6. Variáveis de Ação. 

Regra Ação Alvo  Condição 

1 Atacar Oponente Com 

menor Vida 

 Fome maior igual a 50%. 

2  Fugir Próprio NPC  Oponente é Predador. 

3 Evoluir Próprio NPC  Vida menor que 0. 

Fome maior igual a 120%. 

4 Movimentar Próprio NPC  Movimenta quantidade n de espaço 

para alguma direção aleatório. 
 

A cada turno, o NPC controlado pelo script (Tabela 6) testa as condições de sua primeira 

regra. Caso ela seja satisfeita, a ação da regra é executada; caso contrário, são testadas as condições 

da próxima regra. Tal procedimento se repete até que alguma ação seja executada. No caso de 

nenhuma ação poder ser executada, a ação de movimentação entra em execução. A Figura 13 

mostra o fluxograma responsável pelo controle dos NPCs. 
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 Figura 13. Fluxograma de Controle de NPC 

 A Tabela 7 demostra os valores inicias dos atributos de cada NPC.  

Tabela 7. Atributos iniciais. 

 NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vida 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dano 0.4 0.56 0.784 1.0976 1.75616 2.80986 5.05774 4.4957696 

Defesa 0.4 0.48 0.576 0.6912 0.82944 0.99533 1.19439 1.4332723 

Visão 40 60 60 60 80 80 100 80 

Velocidade 0 50 55 60 65 65 70 65 

Redução de 

Dano 

0.02344 0.02799 0.03341 0.03982 0.04741 0.05635 0.06687 0.462355 

 

Os valores dos atributos forma estabelecidos por meio dos seguintes cálculos de 

balanceamento: 

O valor do dano é dado pela Equação (3):  
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niveln vdDano
id

*
1


 

(3) 

 Sendo: 

 
1idnd  = dano do NPC n-1. Se n-1= 0, dano = 0.4; 

 nivelv  = valor do nível da cadeia alimentar 

8.1

6.1

4.1

1

4

3

2

1









nivel

nivel

nivel

nivel

. 

 

O valor de defesa é dado pela Equação (4):  

2.1*
1


nndDefesa  (4) 

 

Se n-1= 0, defesa = 0.4; 

O cálculo da redução do dano é dado pela Equação (5): 

))*06.01/()*06.0(( DefesaDefesaRd   (5) 

Os valores de visão é velocidade partiram de testes realizados no cenário proposto. 

Exemplo de ataque: 

  NPC 2 ataca o NPC 3: 

 Dano dado: 
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0.52659  Dano

0.0334156.0

))576.0*06.01/()576.0*06.0((56.0

npc2

2

2

322









npc

npc

npcnpcnpc

Dano

Dano

defesadanoDano

 

 Dano sofrido: 

0.75601  Dano

0.02799784.0

))48.0*06.01/()48.0*06.0((784.0

npc3

3

3

233









npc

npc

npcnpcnpc

Dano

Dano

defesadanoDano

 

4.2.2  Cenário 

O cenário virtual é dado por um plano bidimensional, onde a posição de um objeto no plano 

é definida pelas suas coordenadas x e y. 

O ambiente possui elementos com quais os NPCs vão interagir. Como obstáculos e fontes de 

água.  

O cenário é dividido em quatro quadrantes, os quais têm uma quantidade e tipo de NPCs. Os 

NPCs não trocam de quadrante. Neste caso os quadrantes fazem o papel das dungeon
3
. 

A Tabela 8 demostra a quantidade de cada NPC em seu determinado quadrante. 

                                                 

 

 

 
3
 O termo é usado em jogos para designar cavernas, labirintos, ou um espaço aonde é repleto de monstros, armadilhas e 

tesouros. 
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Tabela 8. Quantidade de NPCs em cada quadrante. 

 NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 TOTAL 

Q1 10 8 5 4 2 1 0 0 30 

Q2 30 21 15 11 6 3 2 2 90 

Q3 49 35 24 18 10 6 4 4 150 

Q4 80 57 40 30 18 11 7 7 250 

p 32% 23% 16% 12% 7 % 4 % 3 % 3% 520 
 

A quantidade de cada tipo de NPC na região foi dada pelas premissas que o jogador tem 

uma escala de aprendizado, motivação em conquistar level maior, e matar quantidades maiores de 

inimigos por vez, então foram pensados em aumentar gradativamente a quantidade de NPCs em 

cada quadrante.  

4.2.3  Dinâmica do Jogo 

O jogador começa o jogo em um ecossistema inicial, e conforme o desenrolar do jogo, o 

NPC tem que sobreviver e se adaptar conforme a evolução do jogador e a do ambiente. O jogador 

interage no ambiente na forma de caçador, e a caça serve de alimento, e a cada NPC morto, é ganho 

experiência e dinheiro para utilizar algumas skills. A Figura 14 mostra a tela do jogo. 
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Figura 14. Tela do Jogo 

Como o NPC não trocará de região, a região obrigatoriamente vai manter as espécies 

conforme os padrões iniciais do mundo. Quando acontecer a interação do jogador com a região, isto 

é, quando o jogador matar um NPC, a região vai propiciar a evolução da espécie do NPC morto, e 

criar um novo NPC mais apto a sobreviver. Realizado isto, a cada nova morte na região relacionada 

a um NPC evoluído, a chance de evolução do NPC morto é de 3%, e se não ocorrer à evolução, os 

atributos são mantidos, e o NPC volta ao jogo. 

A evolução do NPC é feita pelo algoritmo genético que será apresentado a seguir. 

4.3  O ALGORITMO IMPLEMENTADO 

Para a adaptação do NPC ao passar do tempo, o Algoritmo Genético implementado conta 

com as seguintes especificações: 

 O Algoritmo Genético possui como cromossomos oito genes. Os genes são as 

variáveis de velocidade, visão, defesa e ataque do NPC morto, e do NPC com a 

melhor combinação de atributos desta espécie. O cromossomo descrito pode ser visto 

na Figura 15. O motivo que somente estas quatro variáveis são utilizadas no 

cromossomo, é pelo fato que apenas estes influenciam na sobrevivência do NPC.  
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 Figura 15. Cromossomo proposto. 

 O funcionamento do AG é constituído por três etapas básicas: geração da população 

inicial, teste do NPC e geração de uma nova população. A Figura 16 ilustra o 

funcionamento do algoritmo. 

 

 Figura 16. Funcionamento do AG. 

Etapa 1 – Geração da população inicial: Nesta etapa é gerada a população inicial.  

Etapa 2 – Teste dos NPCs no ambiente: Nesta etapa ocorrem os seguintes procedimentos: 

1. Ocorre a simulação do NPC. A simulação é uma batalha, onde o NPC criado batalha 

contra a média de atributos de suas presas e predadores.  

2. Se algum NPC a ser evoluído sobreviver na simulação, o NPC é gerado no mundo. 

3. Se todos os NPCs a serem evoluídos morrerem, o cromossomo responsável pelos 

genes recebe o valor de aptidão, conforme a Equação (6).  

)var(

var

)var(

var
1

3

1

2







Ap
 

(6) 

Sendo: 

 var¹ = soma das variáveis da espécie a ser evoluído. 
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var² = soma das variáveis dos predadores. 

var³ = soma das variáveis da presa. 

Etapa 3 – Geração de uma nova população: Se o NPC envolvido não teve sucesso, esta 

etapa entra em execução com objetivo de aproveitar os dois NPCs que tiveram maior sucesso, para 

gerar uma nova população da qual é esperado um maior potencial para sobreviver, isto é, quem tiver 

aptidão mais próxima a 0. Se a taxa de crossover for contemplada, é realizado o procedimento, se 

não, mantem-se os dois indivíduos para a nova geração. A Figura 17 mostra um exemplo de 

crossover. 

 

 Figura 17. Exemplo do crossover. 

Realizando o crossover ou não, cada parâmetro do cromossomo resultante possui 3% de 

chance de ser substituído por um novo valor. A Figura 18 ilustra um exemplo da função de mutação 

proposta. 

 

 Figura 18. Exemplo da mutação proposta. 

Após a nova população ter sido gerada, a mesma é avaliada, chamando novamente a etapa 

dois. Na Figura 19 pode-se visualizar o fluxo de execução do mundo. 
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 Figura 19. Fluxo do jogo. 



72 

 

 

5  AVALIAÇÃO 

 No limite de escopo desta avaliação, o foco principal dos testes numéricos está voltado à 

análise de adaptação do NPC e desempenho do algoritmo proposto. Outros tipos de teste 

conhecidos por avaliar a jogabilidade, funcionalidades e ergonomia da interface não fazem parte do 

escopo. 

 Nesta avaliação, o algoritmo proposto foi testado com diferentes configurações dos 

parâmetros possíveis (quantidade de gerações, taxa de mutação e crossover, população e taxa de 

evolução). Os testes foram realizados de forma que os dados gerados fossem gravados em arquivo 

de texto, para posterior análise. Na Figura 20 pode-se visualizar um exemplo de log.  

   

 Figura 20. Exemplo de log.  

5.1 ENSAIOS NUMÉRICOS 

 A análise se deu com 520 NPCs em quatro regiões distintas, conforme especificado 

anteriormente, em uma hora de simulação no cenário proposto. Após alguns testes iniciais, 

percebeu-se a não convergência do algoritmo e a dificuldade em determinar como trabalhar com os 

parâmetros da equação de aptidão.  

 Os primeiros testes foram de caráter exploratório, com a intenção de sentir a sensibilidade e 

o impacto de cada parâmetro no modelo. Incialmente foram avaliados que alguns parâmetros que 



73 

 

estavam sendo utilizado para a lógica de evolução do NPC, não alteravam o resultado e não 

apresentavam diferenças significativas entre as simulações. 

 A partir desse momento foram realizados diferentes tentativas de configurações dos 

parâmetros para execução da regra de evolução do NPC. E novas regras foram adicionadas, como: o 

NPC pode morrer de fome, se o mesmo atingir uma porcentagem maior que 120%; Um NPC só 

pode ser evoluído se o mesmo for morto por um NPC que já tenha sido morto pelo jogador.  

 A porcentagem de chance de evolução também teve que ser ajustada, pois a disparidade de 

sobrevivência do NPC estava sendo muito grande, como demostra a Figura 21. A taxa utilizada foi 

de 3%, pois apresentou um comportamento de prolongar a vida dos NPCs em todas as simulações 

realizadas.  

   

 Figura 21. Tempo total de vida do NPC 6, 7 e 8. 

  Outro ajuste foi na negativa da evolução, isto é, se a mesma não fosse contemplada. Neste 

caso, era pego o NPC com melhores atributos, e colocado no cenário, contudo, isto fazia com que o 

tempo médio de vida dos NPCs caisse drasticamente, pois a média dos atributos do NPC 

influenciava na média global, a qual era utilizada na simulação na geração de aptidão. Tal problema 

foi solucionado retornando o próprio NPC para o cenário. A Figura 22 demostra tal melhoria. 

   

 Figura 22. Tempo total de vida dos NPCs. 
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5.2 ENSAIOS NUMÉRICOS COM ALGORITMO GENÉTICO 

 Para o algoritmo genético os testes foram executados levando-se em conta a necessidade de 

ajustes da quantidade de gerações, tamanho da população, taxa de mutação e de crossover. 

   O processo inicial para a coleta dos dados brutos foi feito por meio do parâmetro quantidade 

de gerações e todos os outros parâmetros fixados, buscando assim estabelecer o limite de melhoria 

da solução para cada um deles. Para os teste de amostragem foi estipulado uma amostragem de uma 

hora de jogo, e extraído a média dos valores de aptidões obtidos a cada 5 minutos. 

 Para a amostragem de mutação, definiram-se os seguintes valores: 

 Taxa de mutação: 3%, 6%, 12%, 18% e 25%; 

 Taxa de crossover: 6%; 

 Tamanho da população: 100; 

 Número máximo de gerações: 100; 

Na Figura 23 pode-se visualizar o nível de desequilíbrio atingido com a variação do 

parâmetro de taxa de mutação. A melhor taxa de aptidão foi dada pela porcentagem de 3%, a qual 

teve o menor valor registrado na aptidão. 

   

 

Figura 23. Definição da taxa de mutação. 

 

 Para a amostragem de crossover, definiram-se os seguintes valores: 
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 Taxa de mutação: 3%; 

 Taxa de crossover: 3%, 6%, 12%, 18% e 25%; 

 Tamanho da população: 100; 

 Número máximo de gerações: 100; 

Na Figura 24 pode-se visualizar o nível de desequilíbrio atingido com a variação do 

parâmetro de taxa de crossover. A melhor taxa de crossover foi dada pela porcentagem de 18%, a 

qual teve o menor valor registrado na aptidão. 

   

 Figura 24. Definição da taxa de crossover. 

  

Para a amostragem do tamanho da população, definiram-se os seguintes valores: 

 Taxa de mutação: 3%; 

 Taxa de crossover: 18%; 

 Tamanho da população: 20, 50, 100, 150; 

 Número máximo de gerações: 100; 

Na Figura 25 pode-se visualizar o nível de desequilíbrio atingido com a variação do 

parâmetro de tamanha população. O menor registo da aptidão foi quando utilizado a população de 

100 indivíduos. 
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 Figura 25. Definição do tamanho da população. 

Para a amostragem do número máximo de gerações, definiram-se os seguintes valores: 

 Taxa de mutação: 3%; 

 Taxa de crossover: 18%; 

 Tamanho da população: 100; 

 Número máximo de gerações: 20, 50, 100, 150; 

Na Figura 26 pode-se visualizar o nível de desequilíbrio atingido com a variação do 

parâmetro de gerações. A quantidade de 100 gerações foi a qual teve o menor valor registrado na 

aptidão. 

   

 Figura 26. Definição da quantidade de gerações. 

 

 Com a finalidade de responder as questões de pesquisa foi necessário verificar se o AG 

implementado durante o trabalho, faz com que o NPC fique mais adaptativo com as mudanças que 
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ocorrem no jogo. Para isto foi analisado o jogo em duas partes, na primeira sem o AG, e na segunda 

parte, com o AG.  

 Em ambos os casos, as análises ocorreram em cima dos seguintes dados:  

 Tempo total de vida dos NPCs; 

 Tempo médio de vida dos NPCs 

 Média de atributos dos NPCs 

Os valores foram coletados durante uma hora de jogo, e agrupados a cada 10 minutos de 

jogo para melhor visualização dos dados. 

5.3 EXPERIMENTOS SEM ALGORITMO GENÉTICO 

 Amostragem dos NPCs diante da modificação do ambiente sem algoritmo genético: 

Tabela 9. Tempo de vida dos NPCs sem AG. 

min NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 

10 122419.68 15877.97 195470.7 236826.6 71493.69 19905.21 10779.34 12430.1 

20 135596.77 892214.8 576967.1 702240.4 220293.8 

 

59277.94 

 

33451.62 

 

32752.88 

 

30 134422.06 1459862 929533.8 1135271. 341853.7 93801.23 49553.65 54509.54 

40 131615.38 2024882 1220813 1634790 479200.1 139380.1 

  

78900.13 

  

81102.76 

  

50 131993.78 2583411 1638191 

 

2079756. 619669.2 

  

181317.6 88791.73 98919.54 

60 132239.45 3117830 2014642 

  

2433303 

 

735803.6 224910.2 

  

97919.18 126926.5 
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 Figura 27. Tempo total de vida dos NPCs sem AG. 

 O resultado apresentado da avalição de tempo total de vida, demostra que os NPCs com 

maiores atributos conseguem sobreviver durante maior período tempo. Isso também acontece com 

quem possui menos predadores na sua cadeia alimenta, como os NPCs 5, 6, 7 e 8. Ou com quem 

tem maior população, como os NPCs 2, 3 e 4. 

 Tabela 10. Tempo médio de vida dos NPCs sem AG. 

min NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 

10 64.90969 296.8777 303.9980 293.4654 296.6543 343.1933 317.0394 355.1457 

20 72.12594 873.0086 876.8497 860.5887 877.6647 884.7454 880.3059 885.2131 

 

30 69.57664 1449.714 1459.236 1438.873 1454.696 

 

1465.644 1457.460 1473.230 

40 70.91346 2028.940 2048.344 2023.256 2039.149 

 

2080.301 

 

2076.319 

 

2079.558 

 

50 71.58014 2606.873 2625.306 2593.212 2625.717 2666.435 

 

2690.658 2673.501 

60 71.79124 3187.965 3202.93 3172.494 3213.116 3259.568 3263.972 3254.527 
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 Figura 28. Tempo médio de vida dos NPCs sem AG. 

 

 A Figura 28 demostra o tempo médio de vida dos NPCs, a qual cresce em uma taxa continua 

depois de 10 minutos de jogo, indicando que existem mais presas do que predadores na região, 

aumentando seu tempo de vida. 

Tabela 11. Média de atributos dos NPCs sem AG. 

min VELOCIDADE VISÃO  DEFESA  DANO 

0 30 50.83332 0.49824002 0.6793601 

10 34.723156 53.016987 0.53306353 0.76670134 

20 34.96645  53.13378 0.53655726 0.7807547 

30 34.092926 52.80148 0.53234464 0.7672553 

40 34.61613 53.03321 0.5361401 0.78151643 

50 34.7411 53.0356 0.5356833 0.77687585 

60 34.473053 52.944576 0.53436965 0.77298266 
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 Figura 29. Média de atributos dos NPCs sem AG. 

 A Figura 29 é possível perceber os atributos dos NPCs é quase estável, sofrendo pequenos 

aumentos ou queda devido à quantidade de NPCs presente naquele minuto no jogo. Isso indica que 

em algum determinado tempo do jogo, o jogador ficará mais forte do que os NPCs. 

5.4 EXPERIMENTOS COM ALGORITMO GENÉTICO 

 Para a amostragem de evolução dos NPCs diante da modificação do ambiente, foram 

utilizados os valores encontrados nas analises anteriores para o AG, sendo elas: 

 Taxa de mutação: 3%; 

 Taxa de crossover: 18%; 

 Tamanho da população: 100; 

 Número máximo de gerações: 100; 

Os resultados obtidos foram os seguintes:  
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Tabela 12. Tempo de vida dos NPCs com AG. 

min NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 

10 128058.73 292611.5 182638.2 216765.4 78762.55 23471.82 15591.94 15307.93 

20 131551.92 693658.5 434223.5 601514.4 232056.1 83266.33 33522.37 55733.97 

30 127127.22 1053591 599093.2 853713.8 304661.3 139731.8 42682.66 87146.4 

40 129254.43 1217388 772107.3 1139017 343236.3 143677.8 75162.15 147023.2 

50 122793.09 1444084 971996.2 1168318 375554.6 211432.8 167132.7 137142.6 

60 120169.86 1624832 1307201 1072057 495847.6 245024.5 184208.2 155505.4 
 

 

   

 Figura 30. Tempo total de vida dos NPCs com AG. 

 O resultado apresentado da avalição de tempo total de vida dos NPCs utilizando o algoritmo 

genético, demostra que os NPCs com maiores atributos, com menos predadores ou com maior 

população, estão tendendo a ficar estáveis, isso fica mais visível na Figura 30.  
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Tabela 13. Tempo médio de vida dos NPCs com AG. 

min NPC 1 NPC 2  NPC 3  NPC 4 NPC 5 NPC 6 NPC 7  NPC 8 

10 57.89274  293.7867 288.5279 263.7049 288.5075 325.9975 362.6033 340.1762 

20 51.26731 732.48 767.1794 753.7774 748.5682 816.3365 906.0101 

 

884.6663 

30 44.26435 1168.061 1149.891 1073.853 979.6186 1247.605 1333.833 1405.588 

40 40.467888 1481.007 1454.062 1332.184 1100.117 1306.161 1565.879 

 

1960.315 

50 35.789303 1741.959 1696.328 1260.321 1355.790 1761.935 1576.718 2324.443 

60 33.2512 1827.708 1925.185 1091.708 1589.255 1884.807 1547.968 

  

2681.126 

 

 

   

 Figura 31. Tempo médio de vida dos NPCs com AG. 

 Percebe-se que não existe uma taxa continua de crescimento depois dos 10 minutos de jogo, 

indicando que existe uma variação de NPCs no mundo. Esta variação sempre tende a achar um 

padrão para deixar o mundo mais adaptado a cada evolução do NPC.  

Essa evolução pode ser vista na Figura 32, que demostra a variação de atributos dos NPCs 

ao passar do tempo. Indicando que os mesmos estão se adaptando com as interações do jogador, e 

dos outros NPCs. 
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Tabela 14. Média de atributos dos NPCs com AG. 

min VELOCIDADE VISÃO  DEFESA  DANO 

0 30 50.83332 0.49824002 0.6793601 

10 32.79079 52.38713 0.6863833 0.8475107 

20 31.593252 52.34202 1.2322721 1.011138 

30 31.414963 52.695477 2.0119512 1.1958995 

40 33.10191 53.888687 3.0332606 1.4463065 

50 34.41012 55.398716 4.6776605 2.0598047 

60 36.494896 57.5017 6.837649 3.1889324 
 

 

   

 Figura 32. Média de atributos dos NPCs com AG. 

5.5 COMPARATIVA COM X SEM AG 

Realizando a análise comparativa, os resultados apresentados demostram que a utilização do 

AG possibilita uma melhor adaptação para o NPC no cenário com continuas modificações. A 

Figura 33, demostra 360 minutos de jogo em relação ao tempo médio de vida dos NPCs. 
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 Figura 33. Tempo médio de vida dos NPCs em 360 minutos. 

A análise demostra uma taxa de sobrevivência adaptativas para alguns NPCs. Mas para o 

NPC2, a taxa de aumento médio de vida é muito superior aos demais. Analisando mais 

profundamente essa diferença, percebeu-se que a quantidade inicial de cada tipo de NPC influência 

no processo de adaptação ao longo do jogo. Havendo a necessidade de realizar um relacionamento 

quantitativo de NPCs por região, pois o relacionamento dos indivíduos está n presas e n predadores. 

Mesmo enfrentando esse problema, os NPCs estão se mantendo adaptaveis, demostrando 

que mesmo tendo uma grande quantidade de predadores ou presas a taxa de sobrevivência tende a 

se adaptar com as modificações continuas no jogo. Isso pode ser visto também com a Figura 34, a 

qual demostra o aumento dos atributos dos NPCs ao decorrer do jogo, com uma taxa de crescimento 

variável devido a interação e adaptação que o mesmo sofre. 

   

 Figura 34. Média de atributos dos NPCs em 360 minutos. 
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Um dos possíveis problemas que seria enfrentado com a utilização do AG seria concorrência 

de processamento. Para validar este quesito, utilizou-se da ferramenta VisualVM 1.3.7, e suas 

analises foram as seguintes: 

 Como a taxa de evolução do NPC sendo de 3%, a qual é utilizada no jogo, a 

execução do AG ficou com custo de 2% do processo do jogo. 

 Aumentando a taxa de evolução para 100%, o custo de execução do AG subiu para 

6%. Como demostra a Figura 35.  

Em ambos os casos não teve problema de processamento ou de memória ram durante o jogo. 

Isso acontece devido ao tamanho do cromossomo proposto, o qual possui poucas entradas, 

facilitando assim o seu processamento. O jogo foi testado nas configurações da Tabela 15. 

Tabela 15. Configurações de teste. 

CONFIG. PROCESSADOR MEMÓRIA RAM  SISTEMA OPERACIONAL 

1 Intel® Core™ i7-

2670QM CPU 2.20GHz 

8G Windows 7 – 64 bits 

2 Intel® Core™ i7-

3610QM CPU 2.30GHz 

8G Windows 7 – 64 bits 

3 Intel® Core™ i3-3217U 

  CPU 1.80GHz  

 

4G Windows 8 – 64 bits 

 

 

 

 Figura 35. VisualVM. Custo processamento 100% do AG. 
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5.1 COMPORTAMENTOS 

O conjunto das técnicas utilizadas elabora comportamentos adaptativos nos NPCs fazendo 

com que mude ou se adapte ao decorrer do jogo, proporcionado assim novas experiências ao 

jogador. A possibilidade de escolha dada para o NPC faz com que o jogador dificilmente saiba o 

que vai acontecer em seguida. 

     

 Figura 36. Comportamento adaptativo. 

 

 Na Figura 36 é demostrado uma situação em que cinco NPCs estão na mesma cena podendo 

interagir entre si e com o jogador. A quantidade de possibilidades de escolhas ou mudança de ação 

devido à modificação do atributo vida, por exemplo, é quase infinita.  

 Cada NPC realiza a ação de acordo com seus atributos e os atributos dos outros NPCs que 

estão envolvidos na cena e na teia alimentar. Desta maneira o comportamento realizado pelo NPC é 

quase imprevisível vendo pelo fato que a modificação em tempo real do atributo muda também a 

ação do NPC em tempo real.  

Está mudança pode ser desde mudar a sua direção, como mudar a presa que ele irá atacar. A 

possibilidade de escolha dada para o NPC proporciona uma atratividade diferente ao jogo, 

mantendo a experiência e desafio ao jogador durante todo o jogo. 
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6  CONCLUSÕES 

Esta dissertação apresenta uma proposta de um modelo de evolução do NPC por meio da 

dinâmica da população, especificamente o modelo presa-predador em uma cadeia alimentar. As 

etapas de pesquisa deste estudo foram desenvolvidas a partir de artigos, livros e demais fontes de 

informação. 

Trabalhos que relatam a utilização das técnicas de algoritmo genético juntamente com a 

cadeia alimentar para geração de NPCs são ainda restritas, fato que ocasionou certa dificuldade na 

elaboração deste trabalho. Ressalta-se também a existência de poucas linhas de pesquisa no 

desenvolvimento de aprendizagem de NPCs em um ambiente de teia alimentar, onde existem n 

tipos de espécies em relacionamento presa e predador. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um protótipo de jogo que utilizasse esta dinâmica 

em seu processo, para que fosse possível compreender e analisar o comportamento dos NPCs 

conforme o jogador evolui no jogo. 

A ideia inicial que se teve foi a de conhecer pesquisas que tiveram resultados satisfatórios, 

em relação ao aprendizado do NPC durante o jogo, e foram encontrados trabalhos que utilizavam 

algoritmo genético para a geração dos NPCs, e foi com este tema de pesquisa que o trabalho foi 

iniciado.  

A segunda ideia foi de utilizar um mecanismo que conseguisse relacionar todos os NPCs, já 

que atualmente é difícil encontrar um jogo que se preocupa com esse quesito. A ideia é relacionar 

os NPCs de uma forma que todos estivessem interligados de alguma maneira, com isso foram 

encontrados trabalhos de outras áreas que utilizavam a teia alimentar seguindo a forma de presa-

predador como relacionamento, o qual foi utilizado nesta pesquisa.  

Os resultados gerados pelo modelo possibilitam afirmar que existem novos tipos de 

abordagens que podem ser trabalhadas no que desrespeito a adaptação do NPC ao estado atual do 

mundo. A abordagem de uma teia alimentar e um AG podem ser umas das soluções, pois o 

desempenho do algoritmo testado, se demostrou eficiente, e com baixo custo computacional, não 

ocasionando concorrência de processos com o jogo.  
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Entretanto sobre a dinâmica de relacionamento, foi constatado um problema no que diz 

respeito ao reflexo imediato na quantidade de NPCs de cada espécie no modelo. Porém não se 

invalida o modelo, pois como constatado, os NPCs tendem a se adaptar ao passar do tempo 

proporcionando novas experiências e desafios ao jogador. 

Há de se prolongar a implementação deste sistema para a execução de uma massa maior de 

teste para que se possam garantir os resultados relacionados com a quantidade de NPCs de cada 

espécie, já que se demostrou um problema encontrado na implementação. Contudo, mostrou-se 

viável a utilização de tais técnicas como relacionamento e evolução do NPC.  

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

Ao se concluir este trabalho, várias alternativas para sua continuação foram encontradas, 

dentre as quais pode ser citadas: 

 Implementar correções e melhoria no jogo, como novas habilidades e melhoria de 

desempenho de desenho; 

 Melhorar a jogabilidade, para proporcionar maior entretenimento aos jogadores; 

 Implementar e testar algum algoritmo de balanceamento de teia alimentar. 

 Comparar a cadeia alimentar com outro tipo de Algoritmo Evolutivo. 
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C4 O trabalho apresenta 

resultados? 
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