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CAPÍTULO 3 
 

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO 
MULTIOBJETIVO 

 
 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

O problema matemático de otimização multiobjetivo consiste na obtenção de um conjunto de 

variáveis (solução) que satisfaça algumas restrições e otimize uma função constituída por 

diversos termos ou funções objetivos. Sendo assim, um problema de otimização multiobjetivo 

pode ser definido como [32]: 

Minimizar (ou maximizar) z = (ƒ1(x), ƒ2(x), ..., ƒr(x)) (3.1) 
Sujeito a x ∈ X* 
onde, 
X = Espaço de Decisões; 
x = (x1, x2, ..., xn) ∈ X = Vetor de Decisão; 
Z = imagem de X ou Espaço Objetivo; 
z = (z1, z2, ..., zr) ∈ Z = Vetor Objetivo; 
X* = {x ∈ X : g(x) ≤ b} = Conjunto de Soluções Factíveis; 
g(x) = restrições; 
b ∈ ℜp. 

 

 

 

 

Figura 3.1  Conjunto de soluções factíveis, espaço objetivo factível e grau de dominância em um 
problema de minimização com dois objetivos. 
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Observa-se que a imagem de X*, denominada Espaço Objetivo Factível, é denotada por Z* = 

(ƒ1(x), ƒ2(x), ..., ƒr(x)), x ∈ X*}. Na Figura 3.1 é ilustrado o Espaço de Decisões e o Espaço 

Objetivo Factível de um problema de minimização com dois objetivos. 

Num problema de otimização multiobjetivo, quando são considerados objetivos conflitantes, 

em geral, não existe uma única solução que seja ótima com respeito a todos os objetivos. Por 

exemplo, na Figura 3.1, onde tem-se por objetivos a minimização de ƒ1(x) e ƒ2(x), o ponto A 

oferece um valor menor para ƒ1, mas um valor maior para ƒ2, se comparada com a solução do 

ponto B, de modo que, a diminuição de uma função objetivo implica no aumento da outra. A 

avaliação das soluções factíveis passa, então, pelo conceito de Dominância de Pareto, definido 

a seguir. 

Dados dois vetores de decisão quaisquer x, y ∈ X*, há três possibilidades para os seus 

correspondentes vetores objetivos: 

• ƒi(x) ≤ ƒi(y) : ∀i: diz-se que o vetor objetivo z1= ƒ(x) domina z2 = ƒ(y) e que o vetor 

de decisão x domina y; 

• ƒi (y) ≤ ƒi (x) : ∀i: diz-se que o vetor objetivo z2= ƒ(y) é dominado por z1 = ƒ(x) e que 

o vetor de decisão y é dominado por x; ou, 

• ƒi(x) ≤ ƒi(y) e ƒi(x) ≤ ƒi(y): diz-se que o vetor objetivo z1= ƒ(x) é indiferente com z2 = 

ƒ(y) e vice-versa, e que o vetor de decisão x é indiferente com y e vice-versa. 

No exemplo de dois objetivos, a Figura 3.2 ilustra os vetores objetivos onde os pontos A e B 

dominam C, os pontos E e F são dominados por C e os pontos D e G são indiferentes com C. 

Também diz-se que x* ∈ X* é uma Solução Eficiente ou Pareto-ótima se não existir outra 

solução x ∈ X* tal que x domine x*. Neste caso, z* = ƒ(x*) é denominado Ponto Eficiente ou 

Ponto Pareto-ótimo. O conjunto de todas as soluções eficientes é denominado Conjunto 

Eficiente ou Conjunto Pareto-ótimo. A imagem em Z* do Conjunto Pareto-ótimo é 

denominado Fronteira Pareto-ótima (Figura 3.1). Em decorrência destas definições, as 
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soluções pertencentes ao Conjunto Eficiente são indiferentes entre si. Por fim, o ponto z0 = 

(z1
0, ..., zr

0) ∈ Z* tal que, zj
0 = min {ƒj(x) : x ∈ X*} (j = 1, ..., r) é chamado de Ponto Ideal ou 

Ponto Utópico. O Ponto Ideal não é factível na maioria dos problemas práticos. 

Figura 3.2  Ilustração dos conceitos de dominância de Pareto em um problema de minimização com 
dois objetivos (Fonte: [32]). 

Para os problemas de otimização multiobjetivo pode-se classificar as soluções factíveis 

ordenando-as segundo o critério de dominância de Pareto [33]. A Figura 3.3 ilustra o conceito 

de Grau de Dominância, baseado no procedimento descrito no trabalho [33], como resultado 

de um procedimento matemático de ordenação das soluções não dominadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Algoritmo de ordenação das soluções não dominadas (Fonte: [33]). 

Seja uma população com l indivíduos xi = (x1
i, x2

i, ..., xn
i), i = 1 a l, sendo atribuído a 

cada um r funções objetivo (r>1): 
 
rank_atual = 1 
m = l 
Enquanto l ≠ rank_max 
( 
     Para i = 1 até m faça ( se xi é não dominada rank(xi) = rank_atual ) 
     Para i = 1 até m faça 
     ( 
          Se rank(xi) = rank_atual 
          ( 
               Remova xi da população 
               l = l-1 
          ) 
          rank_atual = rank_atual +1 
          m = l 
     ) 
) 
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Cabe ressaltar que o conjunto com Grau de Dominância 1 (ou 1a Fronteira Eficiente) 

resultante deste procedimento não constitui necessariamente o conjunto Pareto-Ótimo. A 

otimalidade é garantida caso o conjunto Pareto-Ótimo esteja incluído no conjunto de soluções 

factíveis, que depende do procedimento de busca adotado que o gerou. 

3.2 MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

A solução dos problemas de otimização multiobjetivo consiste em determinar, no Espaço 

Objetivo Factível, o Conjunto Eficiente, um Subconjunto do Conjunto Eficiente ou ainda, 

Conjuntos de soluções próximas da Fronteira Pareto-Ótima. O tamanho e a complexidade dos 

métodos de solução encontrados em grande parte dos problemas práticos exige a intervenção 

de um Tomador de Decisão. 

A definição dos critérios de busca pode ocorrer antes da execução da mesma, combinando os 

objetivos do problema em um único objetivo, segundo uma determinação de pesos de 

preferência do Tomador de Decisão [35]. Como conseqüência, o problema acaba se 

constituindo na otimização de um único objetivo, que requer estratégias clássicas de 

otimização direta e exata. Outra opção do Tomador de Decisão é classificar os objetivos em 

ordem de prioridade, efetuando a busca da solução ótima em etapas, iniciando a otimização 

do primeiro objetivo, sem considerar as demais, e seguindo para a otimização dos objetivos 

seguintes, considerando o valor ótimo anterior, até atingir o último objetivo. Nota-se que esta 

última estratégia não garante a obtenção da solução eficiente. 

Outra classe de métodos de solução envolve o mapeamento das soluções factíveis, 

direcionando para as soluções eficientes. Ao terminar a busca, são disponibilizados ao 

Tomador de Decisão um conjunto de soluções aproximadas ou Pareto-ótimas. Cabe ao 

Tomador de Decisão selecionar a(s) solução(ões) que lhe convier. Em geral, esses métodos 

exigem um grande esforço computacional, mas confere especial interesse para os problemas 
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de caráter investigativo, onde o Tomador de Decisão não conhece bem o Espaço Objetivo 

Factível. 

Em alguns métodos, o Tomador de Decisão pode promover uma intervenção durante o 

processo de busca, efetivando eventuais re-direcionamentos e guiando o esforço da busca para 

as regiões que julgar mais conveniente para o problema específico. Um Sistema Especialista 

pode ser desenvolvido nos casos onde esta intervenção seja passível de ser descrita por meio 

de regras. 

A utilização dos métodos da Soma Ponderada e do ξ–Restrito [34][35] são ferramentas 

utilizadas para a resolução de diversos problemas de otimização multiobjetivo citadas 

anteriormente. 

3.3 OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA MULTIOBJETIVO 

Problemas combinatórios são caracterizados pela possibilidade de combinação de diversas 

variáveis. Nos problemas de otimização, em particular, quando o Espaço de Decisões 

compõem variáveis discretas, fica caracterizado o seguinte problema de Otimização 

Combinatória Multiobjetivo: 

Minimizar (ou maximizar) z = (ƒ1(x), ƒ2(x), ..., ƒr(x)) (3.2) 
Sujeito a x ∈ X* 
onde, 
X = Espaço de Decisões; 
x = (x1, x2, ..., xn) ∈ X = Vetor de Decisão; 
xi = variável discreta, 1 ≤ i ≤ n; 
Z = imagem de X ou Espaço Objetivo; 
z = (z1, z2, ..., zr) ∈ Z = Vetor Objetivo; 
X* = {x ∈ X : g(x) ≤ b} = Conjunto de Soluções Factíveis; 
g(x) = restrições; 
b ∈ ℜp. 
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Em geral, ou o Espaço Objetivo compõe um conjunto finito ou, na prática, é possível limitar a 

busca dentro de um conjunto finito. Neste trabalho, as dimensões do Espaço de Decisões e do 

Espaço Objetivo são, teoricamente, infinitos. Entretanto, para o problema de estimação do 

desempenho elétrico, na prática, é plausível delimitar o Espaço de Decisões e, por 

conseqüência, o Espaço Objetivo, conforme será abordado no Capítulo 4. 

O problema de Otimização Combinatória Multiobjetivo constitui uma classe de problemas 

que pode ser computacionalmente intratável pois, devido à sua natureza combinatória, 

apresenta dimensão de ordem exponencial.  

A formulação multiobjetivo praticamente elimina a possibilidade de encontrar o Conjunto de 

Soluções Pareto-Ótimo analiticamente, sendo necessário promover um procedimento de 

mapeamento do Espaço de Decisões. Portanto, o desafio dos problemas de Otimização 

Combinatória Multiobjetivo se caracteriza em encontrar uma solução ou um conjunto de 

soluções factíveis, próximas da fronteira Pareto-Ótima, sem a necessidade de explorar todo o 

Espaço de Decisões. A intensificação da busca deve ser devidamente avaliada pelo tomador 

de decisão, de maneira a lidar com o compromisso entre qualidade do resultado obtido e a 

dificuldade em melhorá-lo. 

Constituem problemas de Otimização Combinatória Multiobjetivo algumas variedades de 

planejamento espacial, estudos de lay-out, empacotamento de caixas, posicionamento de 

satélites, roteamento de veículos, alocação de trabalhadores ou máquinas a tarefas, projetos de 

computadores, corte de placas, escalonamento de equipes de distribuição, etc.. 

3.4 MÉTODOS HEURÍSTICOS 

A busca de soluções eficientes em problemas de otimização combinatória multiobjetivo não é 

trivial, em particular, para os problemas que envolvem funções não lineares e, mais ainda, 
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funções descontínuas. Ademais, os casos práticos envolvem um número elevado de 

dimensões, configurando um espaço de varredura de soluções de natureza combinatória.  

Heurística, ou “arte de encontrar” [36], constitui uma classe de algoritmos utilizada para a 

obtenção de soluções aproximadas em problemas de otimização combinatória. Em muitos 

casos, a obtenção destas soluções pode satisfazer o Tomador de Decisão, mesmo porque os 

parâmetros encerram em si mesmos vários desvios de quantização (erros). A heurística 

procura alcançar uma solução satisfatória, sem ter que varrer todo o espectro de soluções de 

proporções exponenciais (natureza combinatória), procedimento conhecido como 

Enumeração Completa [33]. 

3.4.1 Heurísticas Construtivas 

Os métodos heurísticos, inicialmente, foram desenvolvidos e aplicados para problemas 

específicos, tais como o problema do Caixeiro Viajante, Empacotamento, Roteamento e 

Programação de Tarefas [33]. Esta classe de heurísticas, denominadas construtivas, 

constituem métodos de busca que constroem uma solução a partir de regras baseadas nos 

dados do problema [37]. Entretanto, constituem algoritmos específicos, que podem requerer a 

análise de um especialista. Ademais, a eficácia da busca é de difícil demonstração analítica, 

de modo que a avaliação da heurística é realizada após a aplicação da mesma. Para citar um 

exemplo, o problema de otimização da disposição da carga em contêineres, onde se procura 

minimizar a quantidade de contêineres para embarcar a mercadoria, disposta em caixas de 

tamanhos e quantidades variadas, uma heurística construtiva que tem se mostrado eficiente é 

alocar primeiramente as caixas de maior volume [33]. É possível que o formulador, a priori, 

demonstre matematicamente a eficiência da heurística, no entanto, em boa parte dos casos, a 

caracterização do algoritmo de busca está calcado na experiência de um especialista. 
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3.4.2 Busca Local 

Os métodos de busca local ou busca em vizinhança [32] são aqueles utilizados para melhorar 

uma solução viável, por exemplo, obtida através de uma heurística construtiva. Estes métodos 

são mais genéricos e podem auxiliar uma boa gama de problemas sem a necessidade de uma 

compreensão mais profunda do mesmo. Basicamente, estes métodos procuram mapear as 

redondezas de uma solução viável, através de um critério estocástico ou combinatório. A 

avaliação fica por conta da avaliação de dominância de Pareto. O desafio destes métodos é 

proporcionar soluções eqüidistantes no conjunto heurístico H final. 

3.4.3 Metaheurísticas 

O desafio ao resolver problemas combinatórios multiobjetivos é função não apenas da 

complexidade combinatorial, mas também pela dificuldade em alcançar todas as soluções 

eficientes que crescem com o número de objetivos do problema [32]. Neste contexto, para 

resolver problemas de otimização multiobjetivos, são bem-vindos os métodos mais flexíveis e 

de fácil implementação. Sendo assim, os algoritmos classificados como Sistemas Inteligentes, 

compõem uma gama de métodos aplicáveis à busca de soluções, denominados, neste 

contexto, de metaheurísticas [32]. O prefixo “meta” é utilizado para descrever uma heurística 

que está sobreposta a uma outra heurística, constituindo um outro “nível heurístico”. Em 

geral, uma metaheurística constitui uma estrutura mais genérica baseada em princípios ou 

conceitos, sobreposta a uma heurística específica do problema em estudo. 

A literatura é vasta neste campo de pesquisa [33] e diversos métodos têm sido propostos, tais 

como: 

• Colônia de Formigas (Ant Colony Optimization): método inspirado no 

comportamento orientativo das formigas para encontrar o melhor caminho, onde 

cada indivíduo compartilha a informação com os outros indivíduos acerca de seu 

caminho aleatório experimentado; 
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• Procedimento Aleatório Adaptativo Guloso (Greedy Randomized Adaptative 

Procedure – GRASP): baseado na estratégia multi-start, ou seja, na repetição 

sucessiva de melhorias sucessivas, que utiliza uma heurística construtiva com 

aleatoriedade controlada para compor a solução inicial a cada iteração; 

• Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms): classe de método baseado no conceito 

evolucionário que privilegia os indivíduos mais adaptados, onde o procedimento de 

busca é baseado nos operadores de combinação e mutação; 

• Algoritmos Meméticos (Memetic Algorithms): método derivado dos Algoritmos 

Genéticos, onde a informação necessária para a busca não está somente no 

mecanismo hereditário, mas também nas unidades de informação (memes), que são 

compartilhadas e enriquecidas por todos os indivíduos; 

• Busca Tabu (Taboo Search): técnica de busca local que utiliza uma lista de 

movimentos proibidos, aceitando um indivíduo da vizinhança mesmo que ele 

degrade o valor da função objetivo; 

• Busca por Dispersão (Scatter Search): algoritmo evolucionário que gera novas 

soluções combinando as soluções encontradas a cada geração. Diferentemente do 

Algoritmo Genético, as combinações são controladas e não aleatórias; 

• Recozimento Simulado (Simulated Annealing): método estocástico que se baseia na 

busca aleatória da vizinhança, inspirado no comportamento termodinâmico da 

matéria; 

• Enxame de Partículas (Particle Swarm): método semelhante ao de colônia de 

formigas, herdado dos modelos sócio-cognitivos aplicados ao aprendizado [36], tais 

como avaliação de estímulos, adaptação cultural e imitação; 

• Busca de Vizinhança Variável (Variable Neighbourhood Search – VNS): efetua uma 

busca local testando os vizinhos até encontrar um ótimo local, a partir do qual cria 

uma vizinhança aumentada e reinicializa o processo. 

As metaheurísticas possuem uma grande facilidade de incorporar novas situações e de 

explorar regiões do conjunto factível na tentativa de superar a otimalidade local. Apesar de 

não garantir a otimalidade global, elas são capazes de identificar inúmeros pontos de ótimos 

locais. 
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Procurando fazer uso dos benefícios particulares de cada método citado anteriormente, e em 

função da diversidade de problemas aplicáveis, ultimamente têm sido propostas 

metaheurísticas híbridas. Por exemplo, métodos que mesclam procedimentos de Busca Local 

com Algoritmos Genéticos. Alternativamente, pode-se incorporar Heurísticas Construtivas em 

métodos de Busca Tabu, ou inserir critérios de avaliação difusos, etc.. 

Já a utilização das Redes Neurais Artificiais – RNA para os problemas de otimização 

combinatória [38], tem sido menos explorada que as técnicas metaheurísticas citadas 

anteriormente. Alguns poucos trabalhos apontaram um desempenho comparável às 

metaheurísticas GRASP e Simulated Annealing. Evidentemente, a avaliação mais precisa 

quanto à potencialidade das redes neurais nos problemas práticos de otimização combinatória 

carecem de maior investigação. 

Observa-se que os métodos metaheurísticos podem resolver problemas multiobjetivos de 

otimização combinatória e problemas de otimização não linear com muita flexibilidade [32] e 

[33]. 

Este trabalho propõe explorar alguns conceitos básicos dos métodos metaheurísticos na 

resolução de problemas de otimização combinatória multiobjetivo, aplicando-os no problema 

de avaliação do desempenho elétrico na distribuição. 

3.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Se não é trivial encontrar o Conjunto de Solução Eficientes, também não é trivial a avaliação 

de aproximações do conjunto Pareto-ótimas. Algumas técnicas são propostas na literatura, de 

modo a identificar a qualidade de um Conjunto de Soluções Aproximadas H em relação ao 

Conjunto Pareto-ótimo ou Conjunto de Referência R. A referência [32] descreve alguns 

métodos para avaliação dos resultados de uma busca multiobjetivo, resumidos a seguir. 
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Uma primeira medida, porém mais grosseira, são baseados nas Medidas de Cardinalidade. A 

primeira medida é a porcentagem de pontos do Conjunto de Referência R encontradas no 

Conjunto de Soluções Aproximadas H. A primeira dificuldade é a obtenção do Conjunto de 

Referência R, pois na maioria dos problemas reais, pode ser impraticável o mapeamento de 

todas as soluções deste conjunto. Outra medida de cardinalidade melhorada é a porcentagem 

de pontos heurísticos não dominados por pontos de referência. Entretanto, esta medida não 

considera a distribuição dos pontos heurísticos e a distância em relação aos pontos de 

referência. 

O problema da distância foi abordado no método baseado nas Medidas de Distâncias de 

Czyzak e Jaszkiewicz, onde são definidos os parâmetros de avaliação Dmed (médias das 

distâncias de um ponto z ∈ R ao ponto mais próximo em H) e Dmax (máximo das distâncias 

mínimas de um ponto z ∈ R a algum ponto em H). 

Um critério bastante objetivo é a Avaliação Analítica de Daniels, baseada num algoritmo 

polinomial, explorando o erro relativo de aproximação através da variação de pesos da função 

polinomial. O mapeamento das soluções heurísticas pela varredura dos valores dos pesos da 

função polinomial, gera um conjunto de pontos eficientes e heurísticos, que são comparados 

através do erro de aproximação relativo. O critério de avaliação consiste na compilação do 

erro médio Eméd e do erro máximo Emax. 

Outros critérios de avaliação foram propostos recentemente, como as Funções de Utilidade de 

Hansen e Jaszkiewicz, que correspondem a funções mais genéricas e podem exprimir a 

preferência do decisor em função de uma aproximação do Ponto Ideal identificado por uma 

heurística. Van Veldhuizen e Lamont propõem uma função métrica para calcular a 

proximidade de um conjunto de pontos heurísticos H ao conjunto de referência R, entretanto, 
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a distância envolve apenas algumas regiões de R. Em complemente, propõem uma segunda 

métrica que mede a distribuição dos pontos no conjunto H. 

 


