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Descrição - Otimizadores para muitos objetivos visam resolver problemas em que quatro ou 

mais objetivos devem ser otimizados simultaneamente [1] [2]. Um exemplo seria a compra de 

um veículo onde o comprador gostaria de investir o mínimo de capital possível. No entanto, o 

carro teria que ser composto pelo melhor motor possível, com a melhor central de multimídia 

possível e que obtivesse o menor custo de manutenção.  Portanto, o comprador precisa analisar 

4 objetivos distintos: preço, motor, central multimídia e custo de manutenção. A solução desses 

problemas tem grande relevância prática não só para compra e venda de produtos, mas 

também, para problemas em Engenharia e Ciência que apresentam com frequência muitos 

objetivos a serem analisados [1]. Contudo, esses problemas impõe uma série de desafios aos 

algoritmos que buscam resolvê-los. De fato, esses problemas são tão desafiadores que por 

muito tempo pesquisadores da área de Inteligência Computacional e de áreas correlatas de 

otimização simplificaram estes problemas para no máximo três objetivos [3], e, na maioria dos 

casos, com apenas dois objetivos [3]. Por isso, há uma grande diversidade de Algoritmos 

Evolucionários e de Inteligência de Enxames que foram criados para resolverem problemas 

multi-objetivos com apenas dois ou três objetivos, onde os mais bem sucedidos utilizam o 

conceito de dominância de Pareto para  conduzir o processo de busca [3]. Entretanto, 

algoritmos baseados em dominância de Pareto sofrem de um grave problema nas quais as 

soluções tendem a se tornarem não-dominadas entre si à medida que o número de objetivos 

aumenta. Desse modo, não há um modo de estabelecer preferências entre as soluções não-

dominadas e o algoritmo perde a capacidade de aprimorar os seus resultados [1]. Sendo assim, 

os algoritmos com muitos objetivos evitam esse tipo de perda. Para isso, outros critérios além 

da dominância de Pareto devem ser utilizados. Uma das formas de estabelecer critérios mais 

eficazes de discriminação de soluções é utilizar pontos/vetores  de referência que forneçam 

direções possíveis em que o processo de busca possa acontecer. O primeiro algoritmo a utilizar 

o conceito de pontos de referência juntamente com o conceito de dominância de Pareto foi o 

algoritmo NSGA-III proposto em 2014 [2]. Desde então, muitos outros algoritmos 

evolucionários foram criados utilizando pontos de referência para guiar a busca, tais como  

MOEA/DD [1] e RVEA [4]. E, mais recentemente, um algoritmo baseado em enxame de 

partículas denominado MaOPSO [5] foi proposto.  Algoritmos Evolucionários e de Inteligência 

de Enxames têm comportamentos de busca diferentes. No entanto, Algoritmos de Enxames de 

Partículas, por exemplo, demonstram alta capacidade de convergência [5], enquanto que 

Algoritmos Genéticos, apresentam alta capacidade de refinamento de soluções [5]. Desta 

forma, a hibridização dessas duas abordagens com o uso de pontos de referência pode ser 

promissora na solução de problemas com muitos objetivos. Este projeto tem como objetivo 

desenvolver uma abordagem híbrida e aplicá-la em problemas reais.   
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