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Título: Otimização por Enxames de Partículas utilizando Clãs com 

Comportamento Adaptativo 

 

Resumo: 

Os algoritmos de inteligência de enxames são geralmente compostos por entidades simples que interagem entre si. A 

partir desta interação podem emergir padrões de comportamento complexos, e essa habilidade pode ser utilizada na 

resolução de problemas de busca e otimização. Uma característica comum aos algoritmos de inteligência de enxames é a 

capacidade de solucionar problemas de forma distribuída, sem o conhecimento prévio do modelo completo do problema. 

Existem vários algoritmos de otimização baseados em enxames, como colônia de formigas, cardumes, bandos de aves, 

entre outros. Os algoritmos de otimização por enxames de partículas têm sido amplamente utilizados para resolver 

problemas reais, principalmente quando existem muitas variáveis a serem otimizadas e estas, por sua vez, são contínuas. 

Nos enxames encontrados na natureza podem ser observados comportamentos cooperativos. Uma das formas mais 

comuns de cooperação é a colaboração, onde os integrantes de uma mesma população se agrupam para resolver partes 

de um problema maior, semelhante à estratégia dividir para conquistar. Existem algoritmos de otimização por enxames de 

partículas que incorporam cooperação colaborativa, como Clan Particle Swarm Optimization, Cooperative Particle Swarm 

Optimization e Multi-Swarm Cooperative Particle Swarm Optimization. Além disso, os algoritmos de otimização por 

enxames de partículas apresentam algumas deficiências como: baixa velocidade de convergência e limitada capacidade de 

escapar de ótimos locais. Para mitigar esses problemas, foi proposto, no algoritmo Adaptive particle swarm 

optimization, um processo de adaptação de parâmetros. Este trabalho foi motivado pela ideia de que é possível dotar uma 

técnica colaborativa de otimização por enxames de partículas com processos de adaptação de parâmetros. Partiu-se da 

hipótese de que a hibridização destas técnicas pode produzir um ganho de desempenho maior do que a simples execução 

intercalada das técnicas. Neste trabalho está sendo proposto um algoritmo de otimização por enxames de partículas que 

utiliza ao mesmo tempo os conceitos de colaboração e adaptação de parâmetros, denominada Clan Adaptive Particle 

Swarm Optimization. Para avaliar o desempenho do algoritmo proposto foram utilizados problemas de teste conhecidos 

na literatura especializada e realizadas análises referentes à adaptação de parâmetros, disposição das soluções geradas no 



 

espaço de busca e a influência da quantidade de clãs. Também foram realizadas comparações com outras técnicas 

colaborativas baseadas em inteligência de enxames e com outras técnicas de inteligência de enxames, como busca por 

cardumes e otimização por colônia de abelhas artificiais. Os resultados obtidos indicam que o algoritmo proposto possui 

desempenho superior, principalmente em problemas de mais alta dimensionalidade, e.g. problemas de otimização com 

300 dimensões. 

 


