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RESUMO 

Consideramos nesse trabalho um problema de otimização multiobjetivo, ou problema de 

otimização vetorial (POV), que objetiva minimizar ruma função (vetorial) f(x) sujeita a um 

conjunto de restrições da forma g(x) ≤ 0, sendo f e g são funções diferenciáveis. Para uma precisa 

definição de uma solução Pareto-ótima para o (POV) precisamos estabelecer uma relação de 

ordem entre dois vetores x=(x1,...,xn) e x=(y1,...,yn): x=y se somente se xi=yi para todo i em I; x<y 

se somente se xi<yi para todo i em I; x=<y se somente se xi≤yi para todo i em I; x≤y se somente 

se xi≤yi para todo i em I e existe j em I, tal que xj<yj; onde I={1,2,...,n}. Podemos então definir o 

conceito de eficiência (Pareto-otimal): um ponto viável x* é eficiente para o (POV) se não existe 

outro ponto viável x tal que f(x) ≤f(x*). Neste trabalho obtivemos novos resultados referente a 

um conceito mais fraco de eficiência, denominado de eficiência fraca: um ponto viável x* é 

fracamente eficiente para o (POV) se não existe outro ponto viável x tal que f(x) <f(x*). Através 

de uma caracterização de uma classe de problemas de otimização vetorial, denominados neste 

trabalho de problemas KT-pseudoinvex-III, obtivemos condições de otimalidade para problemas 

de corte e empacotamento multiobjetivos muito estudados na literatura, mas sem resultados 

teóricos deste tipo. Mais especificamente abordamos o problema de corte onde objetiva-se 

encontrar soluções eficientes em relação a dois objetivos conflitantes, a matéria-prima utilizada e 

o tempo de preparação da máquina de corte (setup), e o problema de empacotamento de círculos 

onde objetiva-se encontrar soluções eficientes em relação ao raio do recipiente circular que 

contém os objetos circulares e o desequilíbrio do recipiente.  

PALAVRAS CHAVE. Otimização Multiobjetivo; Problema de Corte; Problema de 

Empacotamento. 
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