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Nos últimos anos, muitas abordagens de Algoritmos Evolucionários foram introduzidas para resolver diferentes classes de 
problemas de otimização e busca, assim como várias propostas de melhorias para os algoritmos já existentes. Os problemas que 
envolvem a otimização de muitos objetivos, normalmente, exigem a obtenção de um conjunto de soluções ótimas, conhecidas como 
soluções não dominadas.O melhor conjunto de soluções não dominadas que podemos obter em um problema é chamado de 
conjunto de Pareto, ou, soluções da Fronteira de Pareto do problema. A Fronteira de Pareto delimita os melhores resultados 
possíveis equilibrando os diversos objetivos de um dado problema, sendo idealmente esperado que, as soluções alcançadas estejam 
bem distribuídas ao longo desta fronteira garantindo soluções de boa qualidade e diversidade. Todavia, o processo de manutenção 
da diversidade pode degradar a qualidade alcançada pelos algoritmos utilizados, pois a maior distribuição de soluções candidatas 
pelo espaço de busca implica na redução das chances destas pertencerem a Fronteira de Pareto. Infelizmente, assim como ocorre em 
Algoritmos Evolucionários de objetivo único, os Algoritmos Evolucionários Multiobjetivos também podem sofrer de perda de 
diversidade genética, convergindo soluções para alguns poucos pontos ótimos de Pareto e, portanto, deve haver algum mecanismo 
de manutenção desta diversidade. Espera-se que a perda de diversidade genética seja evitada e que a frente final de Pareto tenha 
distribuição uniforme, no entanto, esses objetivos são conflitantes e sua configuração ideal deve ser almejada. Neste trabalho 
propomos um operador de diversidade que gera soluções artificiais por meio da obtenção de um mapeamento reverso do espaço 
objetivo para o espaço de busca utilizando uma Rede Neural Artificial, preenchendo regiões esparsas do conjunto de soluções não 
dominadas obtidas durante a execução de um algoritmo evolucionário. Este mecanismo foi testado avaliando diferentes 
arquiteturas de Redes Neurais Artificiais para a obtenção do mapeamento reverso do fenótipo (espaço objetivo) para o genótipo 
(espaço de decisão) correspondente de uma solução artificial desejada. Foi definida uma abordagem estática em função da 
quantidade de funções de avaliação realizadas e outra abordagem dinâmica que monitora a evolução de algumas métricas de 
qualidade ao longo dos ciclos evolutivos. Os resultados obtidos deste operador aplicado ao NSGA-II e ao SPEA2 indicam melhorias 
nos níveis de espalhamento das soluções não dominadas obtidas, sem degradar a qualidade do conjunto obtido utilizando o mesmo 
número de avaliações de função. 
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