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Resumo da Dissertação apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Produção. 
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O aumento do tráfego urbano e a exigência de maior eficiência das cadeias de suprimentos estimulam 

a busca por soluções logísticas capazes de possibilitar o atendimento dessas exigências minimizando 

custos operacionais e reduzindo o tráfego de veículos pesados para distribuição nos grandes centros. A 

presente dissertação visa a fornecer algoritmos de otimização para o problema de localização 

capacitado que consiste em selecionar os locais de instalação de fábricas e satélites de forma a 

minimizar os custos de um sistema multinível de transporte de carga. O algoritmo desenvolvido será 

validado por meio de experimentos realizados com instâncias geradas aleatoriamente, simulando 

cenários reais de distribuição. Tais experimentos mostram a eficiência computacional dos métodos 

heurísticos desenvolvidos, sendo seu desempenho superior ao do solver CPLEX (ILOG) em redes de 

distribuição com maior grau de complexidade. 

Palavras-Chaves: cadeia de suprimentos; sistema multinível de transporte; otimização; heurísticas. 
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Capítulo 1 [Introdução] 

 

1.1 Problema e Motivação 

 1.1.1 Contexto 

 O crescimento das grandes cidades e da economia nacional vem proporcionando o aumento do 

número de veículos circulando no país. Diante das facilidades de compra e da necessidade natural de 

mobilidade geográfica, cada vez mais a população adquire novos veículos para transporte de pessoas 

e/ou cargas, principalmente nas grandes cidades e centros urbanos. 

Para as empresas, o crescimento do comércio eletrônico (e-commerce) têm sido um dos fatores 

mais importantes nos últimos anos para o incremento das vendas. Em contrapartida, o mercado está 

mais exigente quanto à maior eficiência no gerenciamento da cadeia de suprimentos, mais 

especificamente no setor de distribuição na cadeia logística.  

No Brasil, a frota veicular tem aumentado significativamente nos últimos anos alcançando, ao 

final de 2010, segundo dados do DENATRAN (2011), um total de 64.817.974 de veículos emplacados 

circulando em seu território. Desse total, cerca de 30,21%1 (Figura 1.1) circulam somente nas capitais, 

número que pode ser maior se forem consideradas as regiões metropolitanas. Essa relação de quase 1/3 

de toda a frota nacional situada na capital revela a concentração dos veículos em áreas comerciais e de 

maior densidade populacional. No Brasil, o número de emplacamentos cresceu mais de 12% em um 

ano, acompanhando o aumento observado no período de 2003 a 2009 quando o Brasil saltou de 10º 

para 5º país com maior número de emplacamentos no mundo2. 

Como as vias urbanas são compartilhadas para o transporte de pessoas e de cargas, o elevado (e 

crescente) número de veículos dentro das grandes cidades e centros urbanos causa problemas de 

tráfego e congestionamentos levando a uma queda da qualidade de vida dos cidadãos e da 

produtividade de organizações que se baseiam na distribuição de produtos a seus clientes. 

 

                                                 

1 Algumas capitais apresentam mais de 45% da frota estadual circulante. 

2 Os dados da FENABRAVE (2011) sobre ‘veículos’ referem-se apenas aos automóveis e comerciais leves. 
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Figura 1.1. Distribuição da frota veicular brasileira 

 

O transporte de pessoas e cargas dentro das cidades são atividades que exigem diferentes tipos 

de veículos usando as mesmas vias. As atividades de distribuição da cadeia de suprimentos utilizam 

desde veículos pesados de maiores dimensões, como caminhões e camionetes, até veículos de menor 

porte para distribuição de pequenas cargas, tornando o tráfego nas grandes cidades ainda mais 

complicado, ao compartilhar as rodovias com os veículos para transporte de pessoas. A partir da Figura 

1.2, pode-se observar o perfil da frota veicular nacional, segundo dados do DENATRAN (2011). 

 

Figura 1.2. Distribuição percentual da frota veicular nacional 

Fonte: Adaptado de DENATRAN, 2011 

 Na Figura 1.2, pode-se constatar que os automóveis e motocicletas representam mais de 78% 

da frota veicular circulante no Brasil. Quando somado ao número de veículos para transporte de carga, 
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tais como, caminhonetes (6,61%), caminhões (3,31%), camionetas (3,87%) e utilitários (0,42%), o 

percentual é superior a 92% da frota nacional, demonstrando o impacto do elevado número de veículos 

para transporte de pessoas e de cargas no contexto logístico. Como mencionado anteriormente, é 

válido destacar que automóveis, motocicletas e motonetas também são utilizadas para o transporte de 

pequenas cargas elevando ainda mais esse percentual. Diante dos números atuais e dos crescentes 

índices econômicos e populacionais, a busca por soluções eficientes para o trânsito e o tráfego de 

pessoas e mercadorias tem se tornado cada vez mais necessário. 

1.1.2 Rede de Distribuição Logística 

 Com a globalização dos mercados e a criação das economias de escala, as empresas têm 

investido no desenvolvimento de sistemas produtivos e logísticos mais eficientes para produção e 

distribuição de bens. As relações econômicas atuais ocorrem dentro de uma rede de suprimentos em 

que as empresas devem atuar de forma harmônica no atendimento aos anseios de seus clientes, sendo 

importante, portanto, definir estrategicamente a configuração desta rede. O projeto da rede e as 

decisões que a cercam consideram os objetivos estratégicos da empresa e envolvem o posicionamento 

da empresa na rede. 

 Uma rede de suprimentos é composta de fornecedores e clientes (Figura 1.3). Considerando a 

organização na posição central da rede, os fornecedores posicionam-se à esquerda da rede; enquanto 

que os clientes situam-se à direita da rede. O grupo de fornecedores que se relaciona diretamente com 

a unidade produtiva são chamados de “primeira camada”, os fornecedores que suprem este grupo por 

sua vez são ditos de “segunda camada”, e assim por diante. Da mesma forma para o caso da demanda, 

os clientes imediatos são chamados de “primeira camada” e os clientes destes são tidos como de 

“segunda camada” (SLACK, 2007). 

 

Figura 1.3. Camadas de interação com empresa 
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 Entre as decisões estratégicas que envolvem o projeto da rede de suprimentos, uma das que 

merecem destaque é quanto à integração vertical. Segundo Moreira (2009), “integração vertical é uma 

medida de quanto da cadeia de suprimentos de uma dada organização é possuída ou operada por essa 

organização”. Ou seja, a empresa determina até que etapa da cadeia de suprimentos ela é responsável. 

Quanto à direção da rede, a integração “a montante” (ou upstream) ocorre quando a empresa domina o 

lado do fornecimento; de modo oposto, quando o interesse da empresa volta-se ao lado da demanda 

diz-se que essa integração é “a jusante” (ou downstream). No que tange a amplitude da rede, a 

integração pode ser de pequena ou grande amplitude variando de acordo com o número de camadas 

que a empresa planeja controlar.  

 A presente dissertação considera um relacionamento balanceado, em que cada etapa produz 

somente para uma adjacente, satisfazendo-a completamente, ou seja, é garantido que os produtos 

enviados a partir da etapa anterior suprem suficientemente a etapa seguinte. O tema de estudo situa-se, 

dentro da rede de suprimentos, mais especificamente na logística e na gestão da distribuição física dos 

produtos para consumidores de primeira e segunda camadas. Para Slack (2007), a implicação dessa 

forma de trabalho garante a simplicidade da rede e permite que cada etapa focalize apenas na 

necessidade da etapa seguinte. 

 Slack (2007) aborda um sistema similar ao trabalhado nesse estudo, chamado de “sistemas de 

estoque de múltiplos estágios”, o qual é composto por unidades fabris, armazéns e clientes como uma 

rede multinível. O uso eficiente de satélites, como agentes intermediários na distribuição física, evita 

que uma fábrica tenha que atender individualmente cada cliente, facilitando o atendimento e 

simplificando a gestão da rede, ao mesmo tempo em que reduz os custos de operação do sistema. 

Do ponto de vista logístico, é comum a adoção de sistemas multiníveis para a distribuição de 

produtos. Sistemas multiníveis são caracterizados por apresentar um (ou mais) intermediário(s) no 

processo de distribuição de produtos desde a fábrica até seus clientes. Tais sistemas são apresentados 

em diversos contextos (Gendron e Semet, 2009; Crainic et al (2009a); Du et al, 2007; Guyonnet et al, 

2009; Golden et al, 2002; Lee et al,2007; Van Roy, 1989). 

O uso de satélites permite uma diminuição do tráfego nos grandes centros urbanos, uma vez 

que sua instalação deve acontecer nos limites externos destes centros, de forma a receber os veículos 

pesados oriundos das plantas e enviar os produtos aos clientes em veículos menores, interferindo 

minimamente no fluxo de veículos interno aos centros urbanos. De acordo com sua contextualização, o 

problema de pesquisa aplica-se nas empresas que possuem sua rede de distribuição de forma 

multinível para transportar seus produtos a seus clientes, e também nos operadores logísticos que 
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realizam atividades de armazenagem e distribuição de produtos oriundos de diversas fontes aos 

respectivos clientes. 

No entanto, configurar a rede de distribuição de forma multinível não é suficiente para atender 

seus clientes com eficiência. Os estudos na área de transporte têm se concentrado em modelos com 

níveis crescentes de complexidade de distribuição (ex. Hesse (2002); Wanga et al. (2011)) 

É preciso otimizar a operação desse sistema a fim de reduzir os custos e o tempo de entrega dos 

produtos, promovendo lucratividade para a empresa e a satisfação de seus clientes. Desta forma, torna-

se essencial para as empresas, cuja rede seja multinível, que suas unidades operacionais sejam 

instaladas em locais que otimizem o funcionamento e os custos do sistema de distribuição. 

Dentre os vários aspectos a serem estudados no planejamento do sistema logístico empresarial, 

dois são abordados neste estudo: a localização das unidades operacionais e como será realizada a 

distribuição na cadeia de suprimentos para clientes conhecidos. Para determinar a localização das 

unidades operacionais é necessário realizar um levantamento acerca das potenciais localidades nas 

quais as unidades operacionais podem se instalar. Sendo assim, o estudo detalhado de localização é 

importante a nível estratégico, impactando na viabilidade do negócio, na medida em que minimiza o 

impacto da tomada de decisões erradas que acarretam em custos desnecessários de instalação. O 

segundo objetivo deste estudo trata da otimização da distribuição de produtos, ou seja, trata da entrega 

de produtos originados nas plantas com destino a clientes com demandas conhecidas a priori.  

Para distribuir seus produtos é importante que uma organização planeje e configure a rede de 

distribuição através da qual tais produtos serão transportados até os clientes.  O sistema de transporte 

mais simples consiste em entregas a partir de pontos de suprimentos a pontos de demanda, com os 

pontos de suprimentos limitados em capacidade de produção/armazenagem, além de custos de 

distribuição associados aos possíveis rotas no sistema. 

Diante da importância destas recentes pesquisas e da demanda empresarial por soluções 

logísticas, este trabalho apresenta um Algoritmo Genético capaz de localizar facilidades a fim de 

compor uma rede de distribuição multinível ótima (ou próxima da ótima).  O Capítulo 2 apresenta um 

levantamento bibliográfico sobre o sistema multinível de carga, problemas de localização e sobre 

alguns métodos de solução. O Capítulo 3 apresenta o modelo de programação inteira mista para o 

problema em questão e descreve a metodologia adotada para a resolução do problema tratado no 

estudo, incluindo o Algoritmo Genético e seus componentes. No Capítulo 4, realiza-se uma análise dos 
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resultados computacionais do algoritmo genético para as instâncias utilizadas, baseada em 

comparações com o solver exato CPLEX 12.0. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

É comum as empresas de distribuição trabalharem com base, apenas, na experiência de seus 

funcionários e/ou históricos de funcionamento, comprometendo a eficiência e onerando suas 

operações. Diante disto, o objetivo geral do presente estudo é desenvolver um algoritmo capaz de 

encontrar boas soluções para a localização de instalações (plantas e satélites), bem como configurar a 

distribuição numa rede multinível de transporte de carga, respeitando as restrições de capacidade e de 

demanda, minimizando o custo total do sistema. Dessa forma, o algoritmo auxiliará, simultaneamente, 

a tomada de decisões estratégicas e operacionais de forma integrada. 

Diante da importância de recentes pesquisas e da demanda social por soluções logísticas, 

principalmente no ambiente urbano, o estudo será direcionado à busca de soluções para redes de 

distribuição que apresentem um menor número de agentes envolvidos no sistema rodoviário das 

cidades, ao mesmo tempo em que promove a otimização dos recursos das empresas envolvidas e a 

satisfação dos clientes. 

Compreendendo o mercado altamente competitivo onde se almeja a excelência operacional 

quanto ao atendimento de clientes da forma mais rápida possível e com o menor custo possível, tais 

perspectivas do estudo tornam-se ainda mais relevantes e demonstra a importância pela busca da 

eficiência na atividade de distribuição. 

A proposta da pesquisa é desenvolver uma ferramenta computacional para o auxílio da tomada 

de decisão para a implantação de fábricas e armazéns em locais que reduzam os custos logísticos 

envolvidos na rede de distribuição. De tal forma, o problema de pesquisa a ser respondido é qual a 

configuração ótima da rede de distribuição para que sejam atendidas as demandas dos clientes a 

um menor custo? 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

 A fim de corroborar com o objetivo geral, a presente dissertação apresenta como objetivo 

específico: obter desempenho similar ao método de resolução exata (utilizando o principal software 

comercial do tipo solver), através de testes comparativos em diversas instâncias para verificar a 

eficácia e robustez do algoritmo. 
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1.3 Hipóteses 

O problema de pesquisa será tratado com o uso de técnicas de Pesquisa Operacional, a partir do 

desenvolvimento de heurísticas. Imerso nessa área de trabalho, o estudo será desenvolvido sob duas 

hipóteses. Uma das hipóteses consideradas é a de que a heurística desenvolvida neste trabalho pode 

obter soluções melhores que solvers comerciais (i.e., CPLEX), utilizados de maneira heurística, em 

instâncias de grande porte. A outra hipótese considerada é que a heurística proposta utiliza um tempo 

computacional menor para encontrar soluções de boa qualidade.  

O uso de heurísticas e/ou metaheurísticas tem se mostrado um caminho interessante para 

resolução de problemas de distribuição em cadeias de suprimentos. Crainic et al. (2008) utilizaram 

metaheurísticas e heurísticas para problemas de roteamento em uma cadeia de suprimentos em dois 

níveis, destacando a necessidade da aplicação de heurísticas para solução dos problemas de maiores 

dimensões. 

Segundo Rönnqvist et al. (1999), heurísticas baseadas em relaxação Lagrangiana são 

comumente utilizadas para resolver problemas de localização de facilidades de fonte única capacitada. 

Em outros trabalhos, como Tragantalerngsak et al. (2000), são utilizadas heurísticas baseadas na 

resolução do problema generalizado de atribuição, nos quais os clientes são atribuídos a conjuntos pré-

selecionados de facilidades. O uso de heurísticas permite encontrar boas soluções viáveis, como 

demonstrado em Zhu et al. (2010), principalmente para problemas de maiores instâncias. Os trabalhos 

citados, assim como outros na literatura, corroboram com a observância de que o uso de heurísticas e 

metaheurísticas formam o caminho mais usual para resolver problemas de localização e distribuição. 

 

Capítulo 2 [Referencial Teórico] 

A literatura apresenta diversas pesquisas envolvendo os sistemas multiníveis de transporte de 

carga. Além da motivação própria acerca dos sistemas multiníveis, outras pesquisas estimularam seu 

desenvolvimento, tais como o problema de localização e distribuição. Ambos os problemas serão 

brevemente discutidas nessa seção com o intuito fundamentar o uso desses sistemas como método para 

reduzir perturbações nas cidades e centros comerciais. 
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2.1. Problemas de Localização 

As decisões sobre o sistema de distribuição é uma questão estratégica para quase todas as 

empresas. O problema de localização de instalações e atribuição de clientes abrange os componentes 

principais do projeto do sistema de distribuição (KLOSE e DREXL, 2003). 

A definição de localização das unidades operacionais acontece em etapa posterior à definição 

da configuração da rede. Slack (2007) define localização como “a posição geográfica de uma operação 

relativamente aos recursos de input, a outras operações ou clientes com os quais interage”. 

A decisão sobre localização das unidades operacionais é importante, não só a nível estratégico, 

mas também para a própria viabilidade do negócio. O estudo detalhado acerca do melhor local para 

instalação destas unidades pode minimizar a tomada de decisões erradas, reduzindo a necessidade de 

mudança de localização após instalação, o que envolve elevados custos, bem como incômodos aos 

clientes por terem que se adaptar a cada nova mudança. 

Para o planejamento adequado da localização de instalações, é preciso conhecer a natureza das 

fontes de fornecimento. Segundo Corrêa e Corrêa (2008), as relações de localização e natureza – tanto 

de fornecimento quanto de produtos e clientes – “deverão ter papel essencial na definição de 

localização industrial, de forma que a eficiência e a eficácia global da rede sejam maximizadas”. 

O estudo de localização não é restrito ao início das operações de determinada organização. 

Mesmo com uma rede de suprimentos já definida e em funcionamento, modificações no mercado 

podem exigir a instalação de novas unidades. Para Slack (2007), essa exigência pode decorrer a partir 

de alterações na demanda de bens e serviços e/ou na oferta de insumos para a operação. Desta forma, 

mesmo com uma estrutura já consolidada, novas instalações podem ser necessárias e, assim, os estudos 

para essa nova instalação devem manter – ou buscar – o equilíbrio entre os custos já existentes e os 

novos, assim como o nível de serviço ao cliente e os resultados financeiros da empresa. 

Além dos custos de instalação e custos de operação de cada unidade, a escolha de uma nova 

localização deve considerar os custos de transporte dos produtos entre as unidades operacionais. De 

acordo com Slack (2007), a instalação de unidades próximas às fontes fornecedoras justifica-se quando 

o transporte de insumos é mais oneroso; de forma contrária, é comum instalar unidades próximas aos 

clientes quando o transporte dos produtos finais são maiores. O custo de transporte, de acordo com 

Ballou (2006), é tipicamente o fator mais importante para decisões acerca de localização de 

instalações. Em empresas manufatureiras, a localização afeta os custos diretos, como custo de 



18 

 

transporte (de insumos e produtos acabados), além de outros custos associados, tais como custo de 

mão-de-obra e energia. (CORREA e CORREA, 2008) 

O presente estudo busca otimizar o processo decisório de seleção dos locais de instalação das 

plantas e satélites que reduzam os custos de toda a cadeia de distribuição. Tal problema é conhecido 

como problema de localização de facilidades, sendo o termo “facilidades” abrangente tanto às plantas 

quanto aos satélites. 

Este problema ainda se divide basicamente em duas categorias: capacitado e não-capacitado. 

Esta distinção diz respeito à existência de limitação de capacidade nas plantas e satélites. O presente 

estudo considere a limitação de capacidade por entender que este é um fator importante para a 

representação da realidade e que permitirá o desenvolvimento de um algoritmo mais robusto. 

Antes de uma instalação ser construída ou adquirida, localizações candidatas devem ser 

identificadas, envolvendo especificações de capacidade, e grandes montantes de capital são 

empregados (OWEN, 1998). No presente estudo, admite-se que esta etapa de pré-seleção das 

potenciais localidades é feita anteriormente, uma vez que depende de fatores como: compra de terrenos 

ou prédios, legislação local, interesse estratégico da empresa em determinada região, entre outros. 

2.2 Sistemas Multiníveis de Transporte de Carga 

 Como dito anteriormente, o aumento do número de veículos é um dos componentes 

responsáveis pelos congestionamentos e dificuldades no tráfego dentro das cidades. Segundo Crainic et 

al. (2009b) tal comportamento é agravado devido ao uso compartilhado da capacidade das vias entre 

os veículos pesados de transporte de carga e os veículos públicos e privados de transporte de pessoas, 

causando perturbações no ambiente, tais como poluição e barulho. Essas perturbações impactam na 

vida de cidadãos e trabalhadores, bem como na produtividade das empresas envolvidas nessa rede de 

suprimentos. 

 A adoção de sistemas multiníveis por parte das empresas é motivada pelos ganhos operacionais 

e redução de custos promovida por esta estrutura de distribuição. Conforme discutido no capítulo 1, 

esta estrutura multinível reduz o número de rotas envolvidas no transporte de carga desde as plantas 

até seus clientes, facilitando a operação da rede e reduzindo custos de distribuição. Juntamente com a 

redução dos custos de distribuição, a estrutura multinível permite às empresas atender seus clientes 

mais rapidamente, uma vez que os satélites localizam-se próximos aos centros consumidores. 
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 Os sistemas multiníveis de transporte de carga são caracterizados por apresentarem k ≥ 2 níveis 

de transporte:  o primeiro nível conecta as plantas aos satélites; mais k – 2 níveis intermediários no 

caso de interconectar satélites; e o último nível, no qual a carga é transportada dos satélites aos clientes 

(PERBOLI et al., 2008). 

 No presente estudo, será considerada uma estrutura de dois níveis, similar ao explorado por 

Crainic et al. (2004). No primeiro nível, as plantas enviam seus produtos aos satélites por meio de 

veículos pesados de carga com alta capacidade, como forma de reduzir o custo unitário de transporte 

dos produtos e transportar a quantidade necessária para cada satélite atender todos os seus clientes 

designados. Já no segundo nível, os satélites enviam os produtos aos clientes por meio de veículos 

leves, com menor capacidade de carga e maior agilidade para movimentação interna às cidades.  

 Segundo Perboli et al. (2008), existem duas estratégias principais para a utilização dos veículos 

no sistema multinível: (1) os veículos estão relacionados com cada nível realizando as entregas, ou (2) 

os veículos podem estar relacionados aos satélites e assim, executar tanto operações no primeiro nível 

quanto no segundo, desde que atrelado a um mesmo satélite. A exemplo do referido estudo, será 

adotada a primeira estratégia no tratamento dos veículos, ou seja, cada nível tem sua própria frota para 

execução de suas respectivas funções. Além de entender que esta estratégia garante maior 

independência na movimentação de carga nos níveis diferentes. 

 A concepção dos sistemas multiníveis de transporte de carga é uma abordagem apoiada pelo 

conceito de “city logistics” por ser um método potencial para redução do congestionamento, poluição e 

barulho provocado pela movimentação de veículos pesados em meio urbano. Segundo Rensselaer 

(2002) apud Dutra (2004), “city logistics” se refere a técnicas e projetos que, por meio do 

envolvimento de ações públicas e privadas, objetivam a redução no número total de viagens por 

caminhões em áreas urbanas, e/ou a minimização de seus impactos negativos. 

 Os custos extras em que podem incorrer as empresas pelas atividades de carregamento e 

descarregamento nos satélites, são, em parte, diluídos pelo ganho em rapidez na entrega e pela maior 

taxa de utilização da capacidade de veículos menores, uma vez que o uso de veículos pesados 

contribuiria para que se movimentassem por diversos trajetos com carga bem abaixo de sua capacidade 

total, resultando num indicador claro de ineficiência.  

O transporte dos produtos diretamente aos clientes ocorre a partir dos satélites no segundo 

nível. Cada satélite é designado para atender um grupo de clientes utilizando a frota de veículos leves 

disponíveis para o segundo nível.  
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O transporte de carga vem ganhando destaque nas pesquisas recentes em transporte devido ao 

intenso fluxo de caminhões e outros veículos pesados dentro das cidades para a distribuição de 

produtos. Esta tendência se origina a partir de requerimentos e necessidades dos participantes de tais 

modelos (ex. atacadistas e clientes) e da natureza do processo decisório em questão (ex. capacidade do 

tráfego urbano). Este fato, aliado aos recentes avanços metodológicos e computacionais, motiva a 

adoção de novas tecnologias a serem empregadas na gestão de sistemas de transporte. Esses recursos, 

aliados à experiência e à prática de profissionais do setor podem contribuir para encontrar melhores 

alternativas do ponto de vista econômico, de modo a preservar a saúde e a competitividade das 

empresas (VALENTE et al., 2008) 

A estrutura mais comum para este sistema em que existem atacadistas e clientes é o sistema 

multinível de transporte de carga. Uma ineficiente gestão deste sistema poderá incorrer em perda de 

receita ou até prejuízos às empresas envolvidas, além de causar inconvenientes aos seus clientes – o 

que também resultará em perda de confiança e satisfação com a empresa. 

Uma forma simples, de apresentar esse sistema é supondo uma situação em que se têm pontos 

de oferta e pontos de demanda. O desafio é montar uma estrutura, com a inclusão de satélites, capazes 

de satisfazer a demanda dos clientes ao menor custo e de maneira mais eficiente, levando também em 

consideração as restrições de capacidade dos pontos de oferta e demanda. 

Sistemas multinível são tradicionalmente resolvidos separadamente para cada um dos níveis de 

transporte, o que pode em algumas situações levar a estratégias de operações inviáveis ou menos 

lucrativas (GUYONNET et al., 2009). Uma análise decisória integrada é mais eficiente caso exista 

uma interdependência entre o transporte feito entre cada um dos níveis do sistema. 

Importante frisar que para alguns destes problemas, mesmo a obtenção de uma solução viável, 

ou seja, uma solução possível para o problema abordado, é uma tarefa difícil dado o grande número de 

requisitos envolvidos. Infelizmente, embora amplamente aplicáveis, sistemas multinível de transporte 

carecem atualmente de ferramentas e estudos de análise e gestão (FELIU et al., 2009) 

Alguns trabalhos da literatura tratam do problema de transporte multinível apresentando 

variações com relação ao modelo trabalhado na presente dissertação. Crainic et al. (2009a) utilizam 

uma variável de acessibilidade para analisar o impacto da instalação de um satélite no sistema 

multinível com roteamento de veículos, e observam que a abertura de novos satélites reduz o custo 

global.  
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Tragantalerngsak, et al. (2000) propõem um método exato para resolução de um modelo 

multinível no qual o carregamento dos satélites é proveniente de uma única planta e a demanda de cada 

cliente é atendida por um único satélite. Em seu método de resolução, os autores utilizam um 

algoritmo branch-and-bound baseado em relaxação Lagrangiana.   

Alguns trabalhos também utilizam solvers comerciais para a resolução desta classe de 

problemas, como é o caso de Gendron e Semet (2009), que realizam análises de formulações e 

relaxações para a resolução de problemas de localização para sistemas multiníveis de distribuição por 

meio de um solver comercial. Ao final do estudo, os autores sugerem que, em aplicações reais, as 

decisões de localização, distribuição e roteamento devem ser estudadas simultaneamente, por resultar 

potencialmente em maior possibilidade de economias. 

Para esse estudo, foi utilizado um modelo matemático já proposto em  Marín e Pelegrin (1999). 

Entretanto, os autores do referido artigo obtêm limitantes inferiores por meio de relaxações 

Lagrangianas. Tais limitantes ficaram a 5% da solução ótima em média. 

2.3. Heurísticas  

 Para os casos em que a obtenção de uma solução ótima é difícil, são utilizadas heurísticas para 

facilitar a busca por essa solução. As heurísticas são métodos aproximativos que têm a função de gerar 

uma solução inicial viável permitindo ao algoritmo encontrar boas soluções na vizinhança. Segundo 

Blum (2003), o uso de métodos aproximativos não garante que sejam encontradas soluções ótimas, 

entretanto promove uma significativa redução de tempo. Para Barr et al.(2001), os métodos heurísticos 

identificam boas soluções aproximadas para o problema estudado. Segundo Arenales et al. (2007), as 

heurísticas são utilizadas em diversas situações, desde aquelas em que o método exato não é possível, 

ou exigiria um tempo elevado para sua execução, até situações em que os dados são imprecisos. Nessa 

segunda situação, o uso de métodos exatos pode ser pouco vantajoso, uma vez que poderia gerar 

soluções errôneas por meio de um grande esforço computacional. Na literatura há também trabalhos 

que utilizam as heurísticas juntamente com métodos exatos (MANIEZZO et al., 2009).  

Diversos problemas combinatórios clássicos da literatura são solucionados com o auxílio de 

heurísticas, dentre eles pode-se citar o problema do caixeiro viajante, problema da mochila 0-1, 

problema de designação e problema de localização. Arenales et al. (2007) dizem que o interesse pelas 

heurísticas vem crescendo a partir do advento da teoria da complexidade computacional, que tem 

mostrado que um grande número de problemas combinatórios são intratáveis. Entre as diversas 

heurísticas que existem, destacam-se as heurísticas construtivas, heurísticas de busca local e as meta-
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heurísticas. As heurísticas construtivas têm a função de construir soluções viáveis, adicionando 

elementos na solução a cada passo de sua execução. Um tipo bastante comum de heurística é a gulosa.  

No problema da mochila 0-1, por exemplo, o objetivo é carregar a mochila com um 

determinado número de itens que agreguem o máximo de valor sem desrespeitar a capacidade máxima 

da mochila. A aplicação da heurística construtiva gulosa nesse tipo de problema insere a cada interação 

um novo item, ainda não selecionado anteriormente, sem que ultrapasse a capacidade da mochila e 

otimize o valor da função objetivo.  

A heurística gulosa recebe esse nome porque seleciona, a cada iteração, o melhor componente 

para fazer parte da solução do problema, utilizando-se apenas no critério de “melhor primeiro” para 

construir a solução. Devido a esse comportamento “míope”, de incorporação do primeiro melhor 

elemento, as heurísticas gulosas não apresentam grande eficiência na busca da solução ótima, uma vez 

que percorrem toda a vizinhança em busca apenas da primeira melhor solução viável. 

Após encontrar uma solução inicial, as heurísticas de busca local têm o objetivo de explorar a 

vizinhança dessa solução. Ou seja, são realizados movimentos para buscar novas soluções dentro da 

vizinhança da solução atual, atualizando-a caso uma melhor seja encontrada em sua vizinhança. 

Segundo Resende et al (2011), a busca local pode ser implementada sob duas estratégias: a do melhor 

aprimorante ou a do primeiro aprimorante. Na primeira, todas as soluções pertencentes à vizinhança 

são analisadas e a melhor solução aprimorante é selecionada. A segunda estratégia, por sua vez, 

seleciona o primeiro vizinho cujo custo da função objetivo seja menor (para o caso de minimização) do 

que a solução inicial. A busca na vizinhança prossegue até que uma solução vizinha aprimorante não 

seja encontrada na vizinhança da solução atual, caracterizando-a como um “ótimo local”. 

2.4. Metaheurística Algoritmo Genético 

De acordo com Ribeiro et al. (2011), as metaheurísticas são estruturas que coordenam os 

procedimentos e normas heurísticas para encontrar melhores soluções aproximadas para problemas de 

otimização combinatória de difícil resolução computacional. Osman e Laporte (1996) define 

formalmente uma metaheurística, como um processo de geração iterativo que orienta uma heurística 

subordinada através da exploração do espaço de busca. Para Figueiredo (2007), a principal diferença 

entre heurísticas construtivas e metaheurísticas está na flexibilidade de aplicação entre ambas. As 

heurísticas construtivas são projetadas especificamente para uma determinada situação, ao passo que, 

as metaheurísticas podem ser utilizadas em diversas situações controlando o funcionamento de uma 

heurística específica. 
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Existem diversas metaheurísticas na literatura: algoritmos genéticos (BEASLEY et al, 1993; 

DAVIS, 1991), busca tabu (GLOVER, 1989; HERTZ e WERRA, 1991], GRASP (DESHPANDE et 

al, 1998; FEO e RESENDE, 1995) e colônia de formigas (DORIGO e DI CARO, 1999; 

BULLNHEIMER et al, 1999) são alguns exemplos. Cada metaheurística apresenta diferentes 

mecanismos para escapar de soluções ótimas locais, contrariamente às heurísticas gulosas e de busca 

local (RIBEIRO et al., 2011). 

No presente estudo usa-se uma metaheurística para expandir o espaço de busca e saltar regiões 

de ótimos locais. De acordo com a estratégia determinada na pesquisa, a metaheurística de algoritmos 

genéticos se mostrou a mais apropriada para melhor resolução do problema de pesquisa. Apesar do 

termo “algoritmo genético” ser utilizado pela primeira vez apenas em Holland (1975), a ideia de 

funcionamento do algoritmo já havia sido desenvolvida e foi aperfeiçoada com a evolução 

computacional. 

Essa metaheurística é assim chamada, pois os conceitos básicos de seu funcionamento foram 

inspirados na definição biológica de seleção natural e evolução. O algoritmo genético é probabilístico e 

utiliza-se de um conjunto de soluções chamado de “população” ao invés de tratar de soluções únicas. 

Ou seja, uma população é composta de vários indivíduos representando diversas soluções. A 

população é renovada a cada geração, atingindo melhores resultados (tornando-se mais adaptada). 

A renovação da população ocorre através do cruzamento entre pares de soluções ou de 

mutações nos cromossomos (indivíduos/soluções), substituindo os indivíduos menos adaptados. O 

cruzamento, como no campo da biologia, depende da seleção de indivíduos pais que combinam 

“genes” e formam novos indivíduos (soluções) que carregam as cargas genéticas dos pais. A renovação 

da população pode ser realizada por diversas vezes, a depender da estratégia do algoritmo, bem como 

do número de gerações a serem criadas. 

Outra possibilidade biológica, também utilizada pelo algoritmo, é a mutação. Essa aplicação 

probabilística modifica arbitrariamente uma parte do cromossomo do indivíduo, ou seja, altera um ou 

mais genes de um indivíduo. 

A quantidade de indivíduos na população, bem como o método de seleção dos membros da 

população inicial, são parâmetros essenciais a serem determinados no algoritmo genético, pois a partir 

dessas definições é possível obter uma população adaptada.  
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Capítulo 3 [Estrutura do problema e construção do algoritmo] 

3.1 Definição matemática do problema 

Um esquema de como se configura o sistema multinível de transporte de carga considerado 

nesta pesquisa está descrito na Figura 3.1, onde as plantas (conjunto I) se relacionam com os satélites 

(conjunto J) num primeiro nível (camada de arestas em azul), e os satélites se relacionam com os 

clientes (conjunto K) no segundo nível (camada de arestas em vermelho). 

 

Figura 4. Sistema multinível de transporte com 2 plantas, 4 satélites e 8 clientes. 

 

Os custos fixos, relativos à abertura de plantas e satélites, são identificados pelas variáveis fi, i 

 I, e gj, j  J, respectivamente. As capacidades de uma planta i  I e um satélite j  J são denotadas 

por bi e pj, respectivamente. Cada rota entre uma planta i  I e um satélite j  J possui um custo 

unitário de transporte cij, enquanto que, no segundo nível, o custo de transporte entre um satélite j  J e 

cliente k  K é representado por djk. Além disso, cada cliente k  K apresente demanda qk unidades do 

produto. 
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O modelo matemático apresentado a seguir é o mesmo proposto por Marín e Pelegrin (1999). 

Sejam xij e sjk as variáveis indicando a quantidade de produtos transportados da planta i  I ao satélite j 

 J e do satélite j  J ao cliente k  K, respectivamente. Seja yi, i  I, uma variável binária sendo que 

se yi = 1 a planta i é selecionada, e consequentemente aberta; caso contrário, yi = 0. Da mesma forma, 

seja zj, j  J, uma variável binária que indica se o satélite j  J será aberto (zj = 1) ou não (zj = 0). O 

modelo matemático pode, então, ser descrito como: 

 

 

min ∑ 𝑓𝑖𝑦𝑖

𝑖∈𝐼

+ ∑ 𝑔𝑗𝑧𝑗

𝑗∈𝐽

+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

+ ∑ ∑ 𝑑𝑗𝑘𝑠𝑗𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽

 (1) 

 

 sujeito a: 

∑ 𝑠𝑗𝑘

𝑗∈𝐽

= 𝑞𝑘 ∀ k ϵ K (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖∈𝐼

= ∑ 𝑠𝑗𝑘

𝑘∈𝐾

 ∀ j ϵ J (3) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

≤ 𝑏𝑖𝑦𝑖 ∀ i ϵ I (4) 

∑ 𝑠𝑗𝑘

𝑘∈𝐾

≤ 𝑝𝑗𝑧𝑗 ∀  j ϵ J (5) 

𝑥𝑖𝑗 ∈  ℝ+ ∀ i ϵ I , j ϵ J (6) 

𝑠𝑗𝑘 ∈  ℝ+ ∀ j ϵ J , k ϵ K    (7) 

𝑦𝑖 ∈ {0,1} ∀ i ϵ I (8) 

𝑧𝑗 ∈ {0,1} ∀ j ϵ J (9) 

 

O modelo acima tem como função objetivo (1) minimizar o custo total da rede de distribuição, 

que é dado pelo somatório dos custos fixos das plantas e satélites selecionados, adicionados dos custos 

de transporte entre as plantas e os satélites e dos custos de transporte entre os satélites e os clientes. O 
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conjunto de restrições (2) garante que as demandas dos clientes sejam atendidas. As restrições (3) 

obrigam que a quantidade de produto enviada aos satélites a partir do primeiro nível seja igual ao que 

sairá deles no segundo nível. Os conjuntos de restrições (4) e (5) garantem a quantidade de produto 

enviada das plantas e satélites, respectivamente, respeitam a capacidade das instalações escolhidas. Os 

conjuntos de restrições (6)-(9) definem o domínio das variáveis de decisão. 

Importante destacar que se as variáveis x e y forem fixadas é possível obter o valor das 

variáveis de transporte x e s  pela resolução de um problema de fluxo a custo mínimo. A estrutura de 

solução utilizada pelos algoritmos no Capítulo 4 utiliza este fato, sendo representada por um vetor 

binário de tamanho |I| + |J|, com componente igual a 1 caso a planta (ou satélite) correspondente for 

utilizada, e igual a 0, caso contrário. 

Para a modelagem do problema foi considerada uma distribuição simplificada no segundo 

nível, de tal forma que cada cliente k representa um grupo de clientes atendidos pelo sistema multinível 

de transporte de carga. Sendo assim, a demanda qk representa a demanda total dos clientes do cluster, 

bem como, os custos de transporte cjk agrega não só os custos de distribuição no segundo nível, como 

também os custos de distribuição entre tais clientes. Apesar dessa simplificação, não há perda de 

robustez no modelo tratado, pois são consideradas as variáveis pertinentes ao problema. 

 

3.2 Caracterização da Pesquisa 

A dissertação foi desenvolvida segundo a metodologia proposta por Wazlawick (2008), o qual 

classifica a pesquisa em cinco tipos diferentes, considerando o grau de amadurecimento da pesquisa. 

Segundo essa classificação, o primeiro tipo de pesquisa é chamado de “apresentação de algo novo” e 

se caracteriza por ser essencialmente exploratória, e dificilmente pode-se comparar com outros 

trabalhos. Outro tipo de pesquisa classificado por Wazlawick (2008) é a “apresentação de algo 

presumivelmente melhor”, na qual se compara a abordagem do autor com outra do estado da arte. 

Similar a esse tipo de pesquisa, a “Apresentação de algo reconhecidamente melhor” diferencia-se por 

não necessitar que o autor teste outras abordagens, mas utiliza um banco de dados conhecido e com 

métrica aceita pela comunidade científica. 

O quarto tipo de pesquisa classificado por Wazlawick (2008) é a “apresentação de uma prova”, 

na qual é construída uma teoria com provas matemáticas que fundamentam, de forma lógica, a 

aplicação dos conceitos trabalhados a determinados resultados. Por fim, o quinto tipo de pesquisa é 

chamado de “apresentação de algo diferente”, em que é apresentada uma simples comparação entre 
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técnicas, sem exigir necessariamente rigor científico na apresentação dos resultados, para apresentar 

uma forma diferente de solucionar problemas. 

Seguindo a classificação proposta por Wazlawick (2008), a presente dissertação se caracteriza 

como do tipo “apresentação de algo presumivelmente melhor”, pois apresentará um algoritmo capaz de 

resolver problemas de localização de instalações e distribuição no sistema multinível de transporte de 

carga e comparar seus resultados com o estado da arte, o qual corresponde ao método exato 

representado pelo solver CPLEX. A pesquisa tem um caráter experimental, em que serão realizadas 

alterações no ambiente em estudo, através da implementação do algoritmo, para avaliação dos 

impactos. 

O desenvolvimento da dissertação é composto de quatro etapas: (1) estudo do problema, na 

qual foi investigado o modelo do problema respeitando suas características; (2) Desenvolvimento de 

algoritmos, momento de implementação das heurísticas construtivas, busca local e metaheurística para 

solucionar o problema de pesquisa; (3) Avaliação de resultados, na qual os resultados encontrados na 

pesquisa são comparados com outras possíveis abordagens, na esfera de tempo computacional e 

solução final do algoritmo; por fim a etapa (4) de ajustes no algoritmo, a fim de corrigir erros e 

melhorar a robustez do algoritmo. 

3.3 Algoritmo Desenvolvido 

Diante da relevância do assunto abordado pelo presente estudo, o qual se relaciona diretamente 

com a otimização de recursos usados no setor logístico, o algoritmo proposto deverá apresentar, além 

do objetivo fundamental da otimização, flexibilidade às diversas situações (instâncias) da vida prática. 

Este estudo propõe uma série de heurísticas para o problema apresentado neste capítulo as quais serão 

coordenadas através de uma abordagem evolutiva apresentada na seção 3.3.3 

3.3.1 Heurísticas Construtivas 

As heurísticas construtivas são estruturas programáveis que devem apresentar estratégias para 

construir uma solução viável para o problema. A estratégia e a lógica de programação das heurísticas 

construtivas propostas serão descritas nesta seção. A formulação das heurísticas construtivas leva em 

consideração os custos fixos das plantas e satélites, os custos de transporte entre eles e as demandas de 

seus clientes. Na formulação apresentada na seção 3.1, as capacidades das plantas e satélites devem ser 

suficientes para atender à demanda total dos clientes, resultando em um processo de tomada de decisão 



28 

 

integrada entre os dois níveis, ou seja, são obedecidas restrições do primeiro e segundo nível do 

sistema multinível. 

 Heurística Construtiva 1: Abertura pelo custo-benefício 

A primeira das heurísticas construtivas propostas adota, como estratégia de construção, o 

critério de custo-benefício para as decisões de selecionar plantas e/ou satélites. O custo fixo e o custo 

de transporte são considerados conjuntamente, possibilitando que a tomada de decisão seja integrada 

entre os dois níveis. O custo-benefício de abertura de uma facilidade f (planta ou satélite) é a razão 

entre o custo fixo da facilidade e sua capacidade total de armazenamento de produtos acrescidos dos 

custos de transporte. Para uma planta, temos o custo beneficio expresso por: 
𝑓𝑖+∑ 𝑐𝑖𝑗𝑗∈𝐽

𝑏𝑖
, enquanto o 

custo benefício de abertura de um satélite j é calculado como 
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑗𝑖∈𝐼 +𝑔𝑗+∑ 𝑑𝑗𝑘𝑘∈𝐾

𝑝𝑗
 (note que o 

custo-benefício dos satélites é dado em função das plantas abertas). O pseudocódigo da heurística 

construtiva 1, denominada HC1 está descrito na Figura 5. 
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Figura 5. Pseudocódigo da heurística construtiva 1 

 

De acordo com a Figura 5, pode-se perceber que a mesma está dividida em dois momentos: a 

seleção de plantas e a seleção de satélites. O algoritmo começa com todas as plantas e satélites 

fechados (linhas 1 e 2). No laço das linhas 3-5, são calculadas as razões de custo-benefício de todas as 

plantas, denotadas CBPi, para i = 1,...,|I|. Em seguida, no laço das linhas 6-9, são abertas as plantas até 

que seja atendida a demanda dos clientes. Para a abertura das plantas é realizado o cálculo da 

probabilidade de abertura de cada planta; e uma delas é selecionada aleatoriamente para abertura 

(linhas 7 e 8). 

Entre as linhas 10-16 o processo acima é repetido para a seleção dos satélites. No laço entre as 

linhas 10 e 12 é calculada, a partir do custo-benefício de abertura dos satélites (vetor CBS), a 

probabilidade de abertura de cada satélite j = 1,...,|J|.. Em seguida, um dos satélites é escolhido 
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aleatoriamente para abertura na linha 14. O procedimento é repetido até que toda a demanda possa ser 

atendida. Finalmente, as plantas e satélites abertos pela heurística HC1 são retornados na linha 17. Ao 

final, a solução do algoritmo é apresentada em forma de vetor binário, com componente igual a 1 caso 

a facilidade correspondente estiver aberta, e 0 caso contrário. 

 

 Heurística Construtiva 2: Abertura a partir da relaxação linear 

A segunda heurística construtiva, denominada HC2, proposta neste trabalho utiliza a técnica de 

relaxação de programação linear (PL) do modelo (1)-(9). A partir da solução dessa relaxação, a HC2 

fixa, de maneira iterativa, em zero as variáveis binárias com valores próximos a 0 e em um as variáveis 

binárias com valores próximos a 1 (com tolerância de ε = 10-6). 

Inicialmente, a relaxação de programação linear do modelo (1)-(9) é resolvida, e a variável 

binária com valor mais próximo de 1 representando uma planta, é então fixada efetivamente em um 

(forçando a abertura da respectiva planta). Repete-se este procedimento para garantir a abertura de um 

satélite. Com a fixação de duas variáveis binárias (abertura de uma planta e de um satélite), o problema 

relaxado é novamente resolvido, e o processo é então repetido até que a capacidade total das plantas 

abertas, assim como a capacidade total dos satélites aberta, seja superior à demanda total dos clientes.  

 Quando o número de satélites for suficiente para atender toda a demanda, a heurística estará 

finalizada e fornecerá à Busca Local quais plantas e satélites deverão ser abertos como solução inicial. 

3.3.2 Busca Local  

Soluções geradas por heurísticas construtivas não são necessariamente ótimas, podendo ser 

frequentemente melhoradas por heurísticas de busca local. Um ótimo local de uma solução xL para um 

problema de otimização é tal que 

𝑓(𝑥𝐿) ≤ 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝑁(𝑥𝐿), 

onde N(x) representa a vizinhança viável de x, que pode ser definida de muitas formas diferentes. Em 

problemas de otimização discreta, uma possível vizinhança compreende todos os vetores obtidos a 

partir de uma solução por uma simples modificação, e.g., pela complementação de um ou dois 

componentes de um vetor 0-1. Uma heurística de busca local consiste em um processo iterativo, onde, 

em cada iteração, realiza-se um deslocamento para uma solução 𝑥′ a partir da solução corrente 𝑥, se 

existe 𝑥′ ∈ 𝑁(𝑥) tal que 𝑓(𝑥′) < 𝑓(𝑥), e uma nova iteração recomeça. Caso não exista tal vizinho, a 

heurística de busca local termina. A solução ótima do problema é chamada de ótimo global, e nada 
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mais é do que um ótimo local em todas as vizinhanças possíveis. Neste trabalho, foram desenvolvidas 

duas heurísticas de busca local para que atuem de forma complementar em busca de melhores 

soluções.  

3.3.2.1 Busca Local 1 (BL1) 

A primeira busca local (BL1) desenvolvida neste trabalho realiza, basicamente, movimentos de 

abertura e fechamento de locais (plantas e satélites). Estes movimentos são realizados selecionando-se 

uma facilidade, seja planta ou satélite, e alterando-se a sua atual situação: abrindo caso esteja fechado e 

vice-versa. Para se obter o custo total da solução vizinha, incluindo os custos de transporte, utiliza-se 

um algoritmo de fluxo a custo mínimo, proposto por Goldberg (1997), para o conjunto de plantas e 

satélites abertos. Importante destacar que o algoritmo de fluxo a custo mínimo não é executado para 

uma solução inviável. Caso uma solução vizinha de custo inferior ao da solução atual seja encontrada, 

ela passa a ser a nova solução corrente. Os movimentos de busca em vizinhança são realizados 

iterativamente para cada planta e cada satélite da solução atual até que seja impossível se encontrar 

uma solução vizinha aprimorante. A vizinhança de uma solução engloba todos os vizinhos obtidos pela 

complementação de estados das facilidades do problema. 

É importante notar que, quando algum local fechado durante a busca local, a solução se torna 

inviável, ou seja, as capacidades dos locais abertos não são suficientes para atender a toda a demanda. 

Neste caso, o algoritmo de fluxo a custo mínimo sequer é executado e a busca local passa diretamente 

para a avaliação do próximo vizinho.  

Apesar do sistema de “swap binário” implementado na primeira heurística de busca local 

mostrar-se eficiente, foi observado em nosso estudo que outra situação com potencial de gerar boas 

soluções não era necessariamente considerada. Dessa forma, foi desenvolvido e implementado uma 

segunda heurística de busca local capaz de realizar “swap binário” em pares de bits vizinhos no vetor 

solução. 

3.3.2.2 Busca Local 2 (BL2) 

A segunda busca local (BL2) é executada após a BL1 que, de acordo com Hansen e 

Mladenovic (2010), estratégia de uso combinado de buscas locais visa explorar o espaço de busca de 

forma abrangente.  A BL2, assim como a primeira, realiza, basicamente, movimentos de abertura e 

fechamento de facilidades. A estratégia difere por trabalhar com pares complementares de facilidades. 

Entende-se por pares complementares aqueles que englobem uma facilidade aberta (bit 1) e outra 

fechada (bit 0). 
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A BL2 inicia com a busca por pares complementares, após encontrar um par complementar 

seus valores são complementados, abrindo-se uma facilidade que estava fechada e fechando a outra 

facilidade que estava aberta. Ou seja, somente serão escolhidos pares de bits que sejam 

complementares (0 e 1), a fim de evitar situações em que sejam abertos dois locais (aumento de custo), 

ou em que sejam fechados dois locais (tornando a solução inviável). 

Em seguida, é executado o algoritmo de fluxo a custo mínimo para obter o custo total da nova 

solução, a qual será comparada com a solução atual. Caso a nova solução seja menor, esta é 

considerada a nova  solução corrente. A busca local terminará quando a avaliação de todos os pares 

complementares não resultarem em um vizinho aprimorante 

Devemos ressaltar que essa interação entre as duas buscas locais ocorrerá até que o custo 

encontrado por ambas seja igual. O algoritmo realiza buscas locais mais de uma vez: na primeira 

população criada e em intervalos determinados como parâmetros no algoritmo durante a criação de 

novas gerações. 

Como dito anteriormente, o objetivo geral do estudo é desenvolver um algoritmo robusto, 

portanto, além do uso das duas heurísticas construtivas e das duas heurísticas de busca local será 

utilizada uma metaheurística capaz de explorar o espaço de busca de forma mais ampla, possibilitando 

que sejam percorridas regiões diversas do espaço de soluções, escapando, assim, de ótimos locais. 

 

3.3.3 Algoritmo Genético  

O último componente da estrutura será uma metaheurística, ferramenta capaz de escapar de 

ótimos locais, melhorando assim a capacidade de exploração global do espaço de busca. De acordo 

com Ribeiro et al. (2011), as metaheurísticas são estruturas que coordenam os procedimentos e normas 

heurísticas para encontrar melhores soluções aproximadas para problemas de otimização combinatória 

de difícil resolução computacional. Já para Figueiredo (2007), a principal diferença entre heurísticas e 

metaheurísticas está na flexibilidade de aplicação entre ambas. As heurísticas são projetadas 

especificamente para uma determinada situação, ao passo que, as metaheurísticas podem ser utilizadas 

em diversas situações controlando o funcionamento de uma heurística específica. 

Conforme visto, as duas heurísticas de busca local desenvolvidas na Seção 3.2 dependem 

diretamente da resolução de problemas de fluxo a custo mínimo. Embora de tempo polinomial, o 

algoritmo desenvolvido por Goldberg (1997) não calcula o custo de uma solução em tempo constante 
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ou mesmo linear. Consequentemente, a decisão sobre qual metaheurística utilizar para coordenação 

das heurísticas propostas torna-se bastante relevante.  

O Algoritmo Genético trabalha com um conjunto de soluções chamado de população, e cada 

solução participante dessa população é chamada de indivíduo, sendo representada por um 

cromossomo. Segundo Reeves (2003), a função do algoritmo genético é recombinar os cromossomos a 

partir de procedimentos análogos à genética como o cruzamento e a mutação. Na Figura 6 está descrito 

o pseudocódigo padrão de um algoritmo genético [Reeves, (2003)] desde a seleção de uma população 

inicial de cromossomos (linha 1) até a seleção da nova população (linha 11) com o uso de seus 

procedimentos de cruzamento (linhas 3-6) e de mutação (linhas 7-9), atendendo as restrições de 

viabilidade do problema (linha 10). 

 

Figura 6. Pseudocódigo de um algoritmo genético padrão 

 

A componente estocástica dos algoritmos genético reside no mecanismo de seleção dos pais 

para cruzamento (linha 4) e na probabilidade de mutação (linha 7). 

Um fator que merece atenção durante o desenvolvimento do algoritmo genético é quanto ao 

tamanho da população. O primeiro fator é basicamente uma questão de trade-off entre eficiência e 

efetividade. Como o objetivo do algoritmo genético é encontrar uma solução ótima (ou próxima da 

ótima) a partir da população, caso utilizemos uma população pequena pode ser que tenhamos poucas 

chances de incluir boas soluções nela, não sendo efetivo; entretanto, caso a estratégia adotada utilize 

uma grande população poderá levar um tempo elevado para resolução, tornando o algoritmo 

ineficiente (Reeves, 2003). 
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Como dito anteriormente, podemos recombinar os cromossomos através de cruzamentos e 

mutações, seja isoladamente ou de modo conjunto num mesmo algoritmo. Ambos os procedimentos 

contém parâmetros próprios para serem definidos. No caso do cruzamento, devemos determinar qual a 

estratégia de seleção dos cromossomos a serem cruzados, bem como o método de combinação entre os 

genes. No caso da mutação, sua condição de ocorrência é um parâmetro essencial para sua execução, 

determinando os momentos em que os cromossomos passarão por mutação nos seus genes. Além da 

definição desse parâmetro é essencial determinar como a mutação atuará no gene e, consequentemente, 

no cromossomo. 

O algoritmo genético aqui proposto considera, durante o seu processo evolutivo, um processo 

de intensificação. Quando uma nova população passa ser considerada para cruzamentos e mutações, 

verifica-se se o melhor indivíduo dessa população é melhor do que o indivíduo mais adaptado 

encontrado até o momento no processo evolutivo. Em caso afirmativo, as heurísticas de busca local 

apresentadas na Seção 3.2 são aplicadas sequencialmente com o objetivo de melhorar o indivíduo elite. 

Fora isto, o código implementado nesta dissertação não é diferente do framework apresentado na 

Figura 6. 

A seguir é apresentada a codificação do cromossomo e os operadores de cruzamento e mutação 

considerados.  

 

3.3.3.1 Codificação do cromossomo 

A Figura 6 exibe a representação do cromossomo utilizado. De maneira específica, todas as 

plantas são inicialmente representadas, seguidas de todos os satélites. Esta representação de assemelha 

a vetor com elementos (genes) binários. Genes iguais a um, indicam que plantas ou satélites estão 

abertos. 

 

 

Figura 7. Estrutura de solução / Codificação do cromossomo 
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Cada indivíduo da população é avaliado pelo fitness de seu cromossomo, o que é equivalente ao 

custo da solução associada na função objetivo (1).  

 

3.3.3.2 População inicial 

Outro parâmetro necessário para o funcionamento do Algoritmo Genético é o tamanho da 

população inicial para então aplicar os operadores de cruzamento e mutação, durante o processo 

evolutivo. Neste trabalho, optou-se por utilizar as heurísticas HC1 e HC2 para compor esta população 

inicial. A heurística HC2 foi utilizada uma única vez devido ao seu tempo computacional, enquanto 

HC1 é utilizada para compor o restante da população. De uma forma geral, o indivíduo construído por 

HC2 apresenta melhor fitness do que os indivíduos gerados por HC2, servindo de guia no processo de 

busca no espaço de soluções. 

 

3.3.3.3 Operador de cruzamento e mutação 

Como dito anteriormente, o algoritmo genético é uma metaheurística baseada no 

funcionamento biológico de seleção. Em termos computacionais, o operador responsável pelo 

cruzamento dos cromossomos-pais irá selecionar, arbitrariamente e com chances iguais de 50% para 

um dos genes do cromossomo-pai 1 e 50% para um dos genes do cromossomo-pai 2 para compor o 

cromossomo do filho, através de uma mistura genética. Na Figura 8 está representado o cruzamento de 

dois cromossomos-pais reproduzindo um cromossomo-filho com uma parte dos genes do pai 1 e outra 

parte dos genes do pai 2. O gene selecionado de cada pai para formar o filho está simbolizado com o 

(*). Este procedimento diversifica a população, pois os dois filhos gerados substituem os pais na 

geração futura. 

 

 

Figura 8. Cruzamento de cromossomos 
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Assim como na biologia, durante o processo de cruzamento há uma pequena possibilidade que 

ocorram anomalias, sem uma razão lógica, conhecidas como mutações. O operador de mutação é 

aplicado aos filhos gerados. Cada vez que uma mutação acontece o bit do gene mutante é invertido. Ou 

seja, caso o gene corresponda a uma facilidade aberta ela será fechada e vice-versa (Figura 9). O 

operador de mutação é um dispositivo de diversificação da população com a expectativa de gerar 

diferentes soluções, aumentando assim a região explorada do espaço de busca. 

 

 

Figura 9. Mutação de cromossomos 

 

 

Capítulo 4 [Resultados e Discussão] 

 

Um dos objetivos do estudo é fornecer uma ferramenta capaz de auxiliar a tomada de decisão 

quanto à localização das unidades produtivas (plantas e satélites) de modo integrado à distribuição de 

carga em sistema multinível de transporte. Sendo assim, espera-se que o algoritmo proposto encontre a 

solução exata ou próxima da exata para diversas instâncias do problema. Durante a realização do 

estudo foram realizados diversos experimentos a fim de observar o desempenho de heurística 

(construtiva e de busca local), além de determinar os parâmetros a serem utilizados para execução do 

algoritmo e consequente avaliação comparativa com o método exato. As instâncias geradas possuem o 

dobro do número de satélites em relação às plantas e o dobro de clientes em relação aos satélites. 
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Para a geração das instâncias utilizadas no estudo foram considerados parâmetros próprios 

divididos em cinco classes de problemas. Na Tabela 1, são apresentados os intervalos de valores 

utilizados na geração das instâncias, onde  


Kk kqB
/|I| e  


Kk kqP

/|J| . O valor de cada 

parâmetro é obtido a partir de uma distribuição uniforme no intervalo correspondente. A setagem de 

parâmetro foi realizada sob classes de instância com (i)50 plantas, 100 satélites e 200 clientes; e (ii) 20 

plantas, 40 satélites e 80 clientes. 

Tabela 1. Intervalos de parâmetros para geração de instâncias 

Parâmetros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

bi [2B 5B] [5B 10B] [15B 25B] [5B 10B] [5B 10B] 

f1 [20000 30000] [20000 30000] [20000 30000] [20000 30000] [20000 30000] 

cij [35 45] [35 45] [35 45] [50 100] [35 45] 

pj [2P 5P] [5P 10P] [15P 25P] [5P 10P] [5P 10P] 

gj [8000 12000] [8000 12000] [8000 12000] [8000 12000] [8000 12000] 

djk [55 65] [55 65] [800 1000] [50 100] [800 1000] 

qk [10 20] [10 20] [10 20] [10 20] [10 20] 

 

As instâncias são resolvidas utilizando o Algoritmo Genético (AG) da seção 4.3.3, 

implementado em C++ e compilado pelo g++ 4.2 e comparadas com as soluções obtidas pelo CPLEX 

12.0). Os algoritmos foram executados em um GenuineIntel 6 com 2GB RAM e 2.3 GHz de 

frequência. 

A cada fase de desenvolvimento do algoritmo foram realizados testes computacionais a fim de 

observar o comportamento do algoritmo e identificar oportunidades de melhorias a serem 

implementadas. As execuções do algoritmo foram separadas em três grupos, sendo eles: ( i ) o grupo 

da heurística construtiva 1, onde foi executada a HC1 isolada, a HC1 mais a busca local 1 (BL1), a 

HC1 mais a busca local 2 (BL2) e a HC1 mais as duas buscas locais (HC1BL); (ii) o grupo da 

heurística construtiva 2, onde foi executada a HC2 isolada, a HC2 mais a busca local 1 (BL1), a HC2 

mais a busca local 2 (BL2) e a HC2 mais as duas buscas locais (HC2BL); e (iii) o grupo do algoritmo 

genético, onde foi executado o algoritmo genético completo. Todos os testes foram realizados nas 

famílias de 50 e 100 plantas. 

Resultados Heurística construtiva 1 e buscas locais 
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A primeira etapa de testes computacionais do estudo foi realizada com o primeiro grupo, da 

heurística construtiva 1, sempre com base nas cinco instâncias geradas em cada classe executada 

através de cinco sementes. Na Tabela 2 abaixo estão apresentados os resultados do primeiro grupo para 

a família de 50 plantas. A terceira coluna “GAP HC1” é exibido o gap entre o custo médio da 

heurística construtiva 1 e o custo do CPLEX (ótima), da mesma forma a quarta coluna “GAP BL1” 

exibe o gap da HC1 mais a busca local 1, a quinta coluna “GAP BL2” exibe o gap da HC1 mais a 

busca local 2 e a sexta coluna “GAP HC1BL” exibe o gap da HC1 mais as duas buscas locais. 

Tabela 2. Resultados computacionais para HC1 família de 50 plantas 

Classe Instância 
GAP     
HC1 

  
GAP    
BL1 

  
GAP    
BL2 

  GAP 
HC1BL   

1 

1 3,87%   1,10%   1,80%   0,00% 

2 3,64%   0,33%   1,19%   0,13% 

3 3,22%   0,52%   1,36%   0,28% 

4 2,65%   2,65%   1,26%   1,26% 

5 1,08%   1,08%   0,11%   0,11% 

2 

1 0,70%   0,70%   0,39%   0,39% 

2 1,60%   1,60%   0,33%   0,33% 

3 2,12%   2,12%   0,78%   0,78% 

4 0,81%   0,81%   0,10%   0,10% 

5 0,85%   0,85%   0,18%   0,85% 

3 

1 0,81%   0,37%   0,47%   -0,02% 

2 0,90%   0,21%   0,54%   0,19% 

3 0,78%   0,21%   0,57%   -0,05% 

4 0,73%   0,17%   0,51%   0,04% 

5 0,74%   0,09%   0,52%   0,09% 

4 

1 1,62%   0,45%   1,25%   0,20% 

2 1,18%   1,18%   0,62%   0,62% 

3 1,56%   1,56%   0,92%   0,92% 

4 1,96%   0,67%   1,14%   0,61% 

5 2,00%   0,99%   1,06%   0,99% 

5 

1 0,32%   0,26%   0,24%   0,18% 

2 0,44%   0,44%   0,14%   0,14% 

3 0,47%   0,47%   0,09%   0,09% 

4 0,45%   0,45%   0,20%   0,20% 

5 0,26%   0,26%   0,10%   0,26% 

 

De acordo com a análise da Tabela 2, é possível observar que a heurística construtiva 1 isolada 

não encontra a solução ótima do problema em nenhum dos conjuntos de instâncias apesar de obter 

soluções bem próximas na classe 5, em especial na instância 5 (0,26%). O algoritmo composto pela 
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HC1 e a busca local 1 apresenta melhora em quase metade das instâncias executadas. Já o algoritmo 

composto pela HC1 e a busca local 2 apresenta uma melhoria média de 52% no conjunto das instâncias 

testadas. Entretanto, o algoritmo integrado pela HC1 e as duas buscas locais apresenta uma melhoria 

média de quase 80% no conjunto das instâncias, inclusive com resultados melhores que a solução 

apresentada pelo CPLEX (instâncias 1 e 3 da classe 3). 

Para a família de 100 plantas foi desenvolvido os mesmos testes computacionais e seus 

resultados estão retratados na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3. Resultados computacionais HC1 família 100 plantas 

Classe Instância 
GAP     
HC1 

  
GAP    
BL1 

  
GAP    
BL2 

  GAP 
HC1BL   

1 

1 0,53%   0,53%   0,02%   0,02% 

2 1,49%   0,94%   0,59%   0,28% 

3 1,51%   0,19%   0,69%   0,14% 

4 0,30%   0,30%   0,09%   0,09% 

5 0,65%   0,65%   0,19%   0,19% 

2 

1 2,06%   2,06%   1,18%   1,18% 

2 0,74%   0,74%   0,05%   0,05% 

3 0,29%   0,29%   0,09%   0,09% 

4 0,32%   0,32%   0,18%   0,18% 

5 0,97%   0,97%   0,20%   0,97% 

3 

1 0,27%   0,12%   0,03%   0,00% 

2 0,38%   0,14%   0,19%   0,02% 

3 0,32%   0,15%   0,26%   0,11% 

4 0,19%   0,01%   0,07%   -0,05% 

5 0,46%   0,17%   0,29%   0,17% 

4 

1 0,23%   0,23%   0,16%   0,16% 

2 0,76%   0,26%   0,50%   0,05% 

3 1,37%   1,37%   1,05%   1,05% 

4 0,22%   0,22%   0,20%   0,20% 

5 0,12%   0,12%   0,12%   0,12% 

5 

1 0,49%   0,12%   0,24%   0,06% 

2 0,11%   0,11%   0,07%   0,07% 

3 0,39%   0,39%   0,13%   0,13% 

4 0,23%   0,23%   0,10%   0,10% 

5 0,18%   0,09%   0,11%   0,09% 

 

A partir da análise da Tabela 3, é possível observar que para família de 100 plantas os 

resultados se equiparam aos da família de 50 plantas, entretanto o algoritmo composto pela HC1 e a 
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busca local 2 apresenta soluções em média 51% melhores em praticamente todas as instâncias 

executadas. Já o algoritmo composto pela HC1 e as duas buscas locais apresenta uma melhoria média 

de 66% em 21 dos 25 conjuntos de instâncias e novamente incluindo resultados melhores que a 

solução apresentada pelo CPLEX, como visto na instância 4 da classe 3. 

 

Resultados Heurística construtiva 2 e buscas locais 

Seguindo o mesmo padrão de execução da etapa anterior, os testes computacionais realizados 

nessa etapa foram realizados no segundo grupo, da heurística construtiva 2.  Na Tabela 4 abaixo estão 

apresentados os resultados do segundo grupo para a família de 50 plantas. A terceira coluna “GAP 

HC2” é exibido o gap entre o custo médio da heurística construtiva 2 e o custo do CPLEX (ótima), da 

mesma forma a quarta coluna “GAP BL1” exibe o gap da HC2 mais a busca local 1, a quinta coluna 

“GAP BL2” exibe o gap da HC2 mais a busca local 2 e a sexta coluna “GAP HC2BL” exibe o gap da 

HC2 mais as duas buscas locais. 

Tabela 4. Resultados computacionais HC2 família 50 plantas 

Classe Instância 
GAP     
HC2 

  
GAP    
BL1 

  
GAP    
BL2 

  GAP 
HC2BL   

1 

1 11,61%   10,07%   6,23%   5,65% 

2 10,03%   8,44%   4,67%   3,71% 

3 13,08%   11,94%   7,44%   6,66% 

4 14,30%   6,89%   5,71%   5,71% 

5 9,14%   5,21%   5,21%   5,21% 

2 

1 14,79%   10,89%   9,10%   5,26% 

2 12,48%   10,24%   4,77%   3,29% 

3 12,83%   12,83%   7,73%   7,73% 

4 15,03%   5,65%   5,65%   5,65% 

5 8,04%   3,98%   3,98%   3,98% 

3 

1 1,00%   0,63%   0,78%   0,25% 

2 1,34%   0,58%   0,63%   0,16% 

3 1,31%   0,81%   0,00%   0,00% 

4 1,25%   0,24%   0,03%   0,03% 

5 1,27%   0,40%   0,01%   0,01% 

4 

1 15,65%   13,95%   9,27%   7,95% 

2 18,81%   15,66%   8,85%   3,74% 

3 22,19%   16,53%   7,60%   7,60% 

4 19,43%   11,42%   6,44%   6,44% 

5 8,97%   4,07%   4,07%   4,07% 

5 1 2,76%   2,07%   1,61%   0,88% 
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2 2,54%   2,36%   1,06%   0,90% 

3 2,54%   1,54%   1,47%   1,47% 

4 3,18%   1,28%   1,06%   1,06% 

5 1,67%   0,81%   0,59%   0,59% 

 

De acordo com a análise da Tabela 4, pode-se constatar que a heurística construtiva 2 isolada 

não encontra a solução ótima do problema em nenhum dos conjuntos de instâncias inclusive com 

soluções muito distantes da solução ótima como na instância 3 da classe 4 (22,19%). Com a 

implementação da busca local 1 96% dos conjuntos de instâncias apresentam melhorias de 37% em 

média. Nas demais estruturas (com a busca local 2 e com ambas as buscas locais) o algoritmo melhora 

melhora os resultados de todas as instâncias com uma média de 53% e 64%, respectivamente, dos 

resultados. 

Para a família de 100 plantas foi desenvolvido os mesmos testes computacionais com seus 

resultados exibidos na Tabela 5 abaixo. 

Tabela 5. resultados computacionais HC2 para família de 100 plantas 

Classe Instância 
GAP     
HC2 

  
GAP    
BL1 

  
GAP    
BL2 

  GAP 
HC2BL   

1 

1 13,34%   11,05%   7,53%   0,02% 

2 11,32%   11,32%   7,94%   0,28% 

3 9,83%   7,56%   5,48%   0,14% 

4 11,22%   6,56%   5,72%   0,09% 

5 13,61%   7,30%   6,38%   0,19% 

2 

1 15,55%   14,57%   9,71%   1,18% 

2 14,03%   14,03%   9,26%   0,05% 

3 13,78%   13,78%   7,45%   0,09% 

4 12,42%   7,30%   7,30%   0,18% 

5 12,25%   5,52%   4,65%   0,97% 

3 

1 0,95%   0,52%   0,43%   0,00% 

2 1,10%   0,80%   0,69%   0,02% 

3 1,24%   0,70%   0,23%   0,11% 

4 0,98%   0,46%   0,42%   -0,05% 

5 1,41%   0,59%   0,48%   0,17% 

4 

1 15,75%   15,75%   9,03%   0,16% 

2 16,75%   16,75%   11,45%   0,05% 

3 13,50%   13,50%   6,67%   1,05% 

4 15,89%   10,41%   9,78%   0,20% 

5 15,45%   8,49%   8,49%   0,12% 

5 1 2,99%   2,99%   1,78%   0,06% 
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2 2,78%   2,59%   1,85%   0,07% 

3 2,43%   1,15%   1,15%   0,13% 

4 2,27%   1,49%   1,39%   0,10% 

5 2,80%   1,54%   1,54%   0,09% 

 

Com base na Tabela 5, é possível observar que, assim como na família de 50 plantas, os 

resultados da heurística construtiva 2 para família de 100 plantas estão muito distantes da solução 

ótima com conjuntos de instâncias a cerca de 15% da solução exata. Com a implementação da busca 

local 1 os custos médios das soluções reduziram em cerca de 34% em 72% dos conjuntos trabalhados. 

Com a busca local 2 ocorre melhoria em todos os conjuntos de instâncias numa média geral de 44%. O 

algoritmo composto pela HC2 e as duas buscas locais, por sua vez, apresenta uma melhoria média 

significativa de 98% em todos os conjuntos de instâncias executados e também apresentando 

resultados melhores que a solução apresentada pelo CPLEX, como visto na instância 4 da classe 3. 

 

Implementação do Algoritmo Genético 

A implementação das heurísticas construtivas e buscas locais apesar de apresentarem soluções 

próximas à solução exata, não possibilitou o algoritmo de encontrar soluções exatas, dessa forma 

tornou-se necessário implementar a metaheurística de algoritmo genético. Tal estrutura demanda 

outros parâmetros a serem definidos para sua implementação e execução. Sendo assim, foram 

desenvolvidos testes para identificar os valores mais apropriados como parâmetros para o algoritmo: o 

tamanho da população, o número de gerações, o intervalo a serem realizadas as buscas locais e a taxa 

de mutação.  

Num primeiro momento, em cada família de instâncias, foram realizados testes separados em 

(i) buscas locais em intervalos de 20 e 50 iterações; (ii) número de gerações de 500, 1000 ou 2000; e 

(iii) tamanho da população de 50, 100 ou 200. 

Cada classe utilizada no estudo é composta de 270 instâncias, resultante de combinações no 

número de busca locais, número de gerações, tamanho da população e três tipos de instâncias. Na 

família das instâncias de 20 plantas, 40 satélites e 80 clientes, em todas as execuções o algoritmo 

encontrou a solução ótima, destacando a irrelevância da variação dos parâmetros para tal família e a 

eficácia do algoritmo genético proposto em instâncias de pequeno porte. Entretanto, na família das 

instâncias de 50 plantas, 100 satélites e 200 clientes os resultados variaram razoavelmente e 

necessitaram de uma análise mais rigorosa. A Tabela 6 apresenta os resultados médios percentuais das 
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execuções do algoritmo genético da segunda família de instâncias para uma taxa de mutação fixa de 

5%. A primeira coluna se refere ao intervalo de busca local as quais cada instância foi submetida. A 

segunda coluna indica o número de gerações a serem criadas em cada instância e a terceira coluna o 

tamanho da população. Na quarta coluna cada linha apresenta o GAP médio percentual das cinco 

sementes e três tipos de instância, referente à solução exata do CPLEX.  Na quinta coluna é 

apresentado o desvio padrão do GAP médio entre todas as classes. 

Tabela 6. Testes parâmetros - Instâncias 50 

Busca Local Gerações População 
GAP 

Médio 

Desvio 

Padrão 

20 

500 

50 0,25% 0,25% 

100 0,21% 0,23% 

200 0,22% 0,24% 

1000 

50 0,14% 0,16% 

100 0,12% 0,14% 

200 0,15% 0,18% 

2000 

50 0,10% 0,12% 

100 0,09% 0,11% 

200 0,09% 0,12% 

50 

500 

50 0,25% 0,25% 

100 0,23% 0,25% 

200 0,21% 0,23% 

1000 

50 0,15% 0,17% 

100 0,15% 0,18% 

200 0,14% 0,19% 

2000 

50 0,09% 0,12% 

100 0,10% 0,14% 

200 0,09% 0,13% 

 

A partir da análise da Tabela 6 podemos observar que os melhores resultados encontrados para 

essa família de instâncias estão claramente relacionados a 2000 gerações, tanto para buscas locais 

realizadas a cada 20 ou 50 iterações. Entretanto, há quatro instâncias com GAP´s iguais a 0,09%, dessa 

forma torna-se importante observar a coluna do desvio padrão, a qual nos permite mensurar qual a 

variação dos resultados entre as cinco classes. No que diz respeito ao desvio padrão, a configuração 

com uma população de 100 indivíduos, 2000 gerações com buscas locais a cada 20 iterações apresenta 

o menor desvio padrão, no entanto outras configurações apresentam um desvio padrão muito próximo. 

Para selecionar a configuração potencialmente capaz de produzir melhores resultados em nosso estudo 
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levamos em consideração o tempo computacional de execução das instâncias, sendo por isso escolhido 

a população de 50 indivíduos, 2000 gerações e busca local a cada 50 iterações. Com a busca local 

sendo realizada a cada 50 iterações a execução e uma menor população (50 indivíduos) o algoritmo 

levará menor tempo computacional, aumentando a eficiência do algoritmo sem comprometer a sua 

eficácia. 

O último parâmetro observado foi a taxa de mutação. Os resultados produzidos até então 

consideravam a taxa de mutação em 5%. Entretanto, a fim de investigar uma melhor taxa de mutação, 

foram realizados testes computacionais adicionais com taxas de mutação de 3% e 7% para três 

instâncias nas cinco classes de problemas,  adotando a melhor estrutura apontada no último teste. Em 

posse dos resultados, foram calculados – a exemplo do teste anterior - o GAP médio e o desvio padrão 

pra cada configuração e compilados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Análise comparativa entre taxas de mutação 

Busca 

Local 
Gerações População Mutação 

GAP 

Médio 

Desvio 

Padrão 

50 2000 50 

3% 0,04% 0,11% 

5% 0,09% 0,13% 

7% 0,23% 0,28% 

 

Após novos experimentos computacionais, foi observado na Tabela 7 um melhor desempenho 

do algoritmo utilizando uma taxa de mutação de 3%, tanto por apresentar um menor GAP médio como 

também o menor desvio padrão entre os demais. Dessa forma, a configuração adotada para a execução 

do algoritmo é de busca local a cada 50 iterações, 2000 gerações, população com 50 indivíduos e taxa 

de mutação de 3%. 

Com todos os parâmetros devidamente testados e analisados, a última etapa da fase de testes 

computacionais correspondeu a execução do algoritmo proposto no estudo para três famílias de 

instâncias, sendo elas: (i) 20 plantas, 40 satélites e 80 clientes; (ii) 50 plantas, 100 satélites e 200 

clientes; e (iii) 100 plantas, 200 satélites e 400 clientes. Como dito anteriormente, em todas as 

instâncias da família (i) a execução do algoritmo encontrou a solução exata. Dessa forma, não iremos 

retratar os resultados da família, concentrando os esforços na análise das demais famílias. 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados médios das execuções do algoritmo genético 

desenvolvido no estudo, para cinco sementes distintas, para a família de 50 plantas. A primeira coluna 
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se refere à classe de problemas e a segunda coluna indica a instância particular (1 a 5) executada. A 

terceira coluna apresenta o custo médio do melhor indivíduo (solução) obtido pelo algoritmo genético 

entre as cinco sementes de cada instância e a quarta coluna o tempo médio de execução (em segundos) 

do algoritmo completo. A quinta e sexta colunas se referem aos valores de solução ótima e aos tempos 

de execução, respectivamente, referentes à utilização do CPLEX. Os símbolos (*), indicados na sexta 

coluna, se referem ao tempo total de execução do CPLEX antes do mesmo ser abortado por falta de 

memória. Neste caso, a solução reportada na quinta coluna se refere a melhor solução obtida até então 

pelo método exato. Finalmente, a sétima coluna (GAP) se refere às diferenças relativas entre o valor da 

solução do CPLEX e os valores médios das soluções obtidas pelo algoritmo genético. 

 

Tabela 8. Resultados médios do algoritmo genético e do solver CPLEX para família de 50 plantas 

Classe Instância  Custo AG 
Tempo 

Total 

Custo 

CPLEX 

Tempo 

CPLEX 
GAP 

1 

1  722178 581,412 722178 5,8 0,00% 

2  733350,4 564,706 732194 46,06 0,13% 

3  733664,2 578,278 733473 246,45 0,02% 

4  727325 533,436 725147 58,65 0,29% 

5  719512,6 552,9 719431 133,39 0,03% 

2 

1  492747 317,052 492747 6,28 0,00% 

2  494205 316,546 494203 22,31 0,00% 

3  496435,4 330,7 495089 142 0,34% 

4  492215,8 312,352 492107 17,3 0,00% 

5  489711 276,852 489625 11,61 0,01% 

3 

1  2688951 276,446 2689629 7323,36* -0,03% 

2  2697803,8 285,954 2698204 9461,61* -0,02% 

3  2679038 271,308 2679964 10012,95* -0,05% 

4  2692662 236,548 2693384 16160,17* -0,03% 

5  2646182 242,34 2646182 14523,96 0,00% 

4 

1  541803 303,574 541803 146,13 0,00% 

2  539718 307,044 539178 190,42 0,10% 

3  546738,4 318,14 544684 485,45 0,24% 

4  542750 279,538 541849 7531,17 0,02% 

5  537806,4 264,1 537782 129,89 0,01% 

5 

1  2776346,8 361,04 2775499 517,72 0,02% 

2  2781496 344,122 2781496 509,9 0,00% 

3  2767842,2 420,73 2767634 13420,7 0,01% 

4  2777619 300,548 2777307 1004,31 0,00% 

5  2736077,8 318,548 2735567 520,35 0,01% 
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A partir da análise da Tabela 8 podemos observar que as diferenças relativas entre as soluções 

do AG e do CPLEX são sempre inferiores a 0,5%, incluindo várias ocorrências de soluções iguais. 

Outra observação importante sobre a Tabela 8 é a ocorrência de melhores soluções por parte do 

algoritmo genético em relação ao CPLEX, como na maior parte das instâncias da classe 3. Com 

relação aos tempos totais de execução do algoritmo genético e do CPLEX, foi possível observar que 

em algumas instâncias o algoritmo desenvolvido encontrou a mesma solução (ou até melhor) do 

CPLEX em menor tempo computacional como, principalmente, nas classes 3 e 5. 

A fim de uma análise mais completa acerca do comportamento do algoritmo desenvolvido foi 

realizada outra coleta de dados com o objetivo de comparar seus resultados médios com o CPLEX no 

tempo médio de obtenção do melhor resultado do algoritmo genético. Dessa forma, na Tabela 9 estão 

apresentados os resultados médios das execuções do algoritmo genético na terceira coluna com a 

média do tempo computacional para encontrar tais soluções na quarta coluna (note que estes tempos 

são inferiores aos tempos médios totais de execução do AG apresentados na Tabela 8). A quinta coluna 

(CPLEXlimitado) apresenta o valor da melhor solução viável obtida pelo CPLEX, tendo como limite 

máximo de tempo de execução os tempos médios gastos pelo AG para encontrar a sua melhor solução. 

Finalmente, a sexta coluna apresenta as diferenças relativas entre os valores obtidos na terceira e 

quinta colunas.  

 

Tabela 9. Resultados médios do algoritmo genético para obtenção de sua melhor solução e do solver CPLEX 

abortado no tempo médio de execução do AG 

Classe Instância Custo AG 
Tempo 

Melhor 

CPLEX 

Limitado 
GAP 

1 

1 722178 145,754 722178 0,00% 

2 733350,4 361,27 732194 0,16% 

3 733664,2 152,794 733701,8 -0,01% 

4 727325 359,948 725147 0,30% 

5 719512,6 209,452 719431 0,01% 

2 

1 492747 73,372 492747 0,00% 

2 494205 166,256 494203 0,00% 

3 496435,4 128,04 495276,8 0,23% 

4 492215,8 73,83 492107 0,02% 

5 489711 52,444 489625 0,02% 

3 

1 2688951 20,35 2738105,4 -1,80% 

2 2697803,8 62,44 2737923,4 -1,47% 

3 2679038 29,268 2953326,8 -9,29% 

4  2692662 19,836 3373986 -20,19% 

5  2646182 30,03 2793351,6 -5,27% 
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4 

1  541803 126,384 542110,6 -0,06% 

2  539718 89,512 539915 -0,04% 

3  546738,4 114,468 546195,4 0,10% 

4  542750 169,418 542185 0,10% 

5  537806,4 173,5 537782 0,00% 

5 

1  2776346,8 196,62 2776887,6 -0,02% 

2  2781496 99,078 2789023,2 -0,27% 

3  2767842,2 101,802 2769523 -0,06% 

4  2777619 133,018 2782260,8 -0,17% 

5  2736077,8 144,19 2738287,8 -0,08% 

 

De acordo com a Tabela 9, podemos ressaltar que na maior parte das instâncias executadas os 

resultados do algoritmo genético são iguais ou superiores ao obtido pelo CPLEX. Entre os resultados 

encontrados destacam-se as classes 3 e 5, nas quais todas as instâncias executadas encontram soluções 

melhores que o CPLEX no tempo limite dado, especialmente para a instância 4 da classe 3 que 

apresentou resultados médios mais de 20% superiores. 

Após a execução do experimento computacional na família de 50 plantas, 100 satélites e 200 

clientes, o algoritmo genético desenvolvido foi submetido a novas execuções com a família de 100 

plantas, 200 satélites e 400 clientes.  

Para essa nova sequência de execuções foram repetidos os mesmos padrões das execuções 

anteriores. Sendo assim, na Tabela 10 estão apresentados os resultados médios das execuções do 

algoritmo genético desenvolvido no estudo, para cinco sementes distintas, para a família de 100 

plantas. A primeira coluna se refere à classe de problemas e a segunda coluna indica a instância 

particular (1 a 5) executada. A terceira coluna apresenta o custo médio do melhor indivíduo (solução) 

obtido pelo algoritmo genético entre as cinco sementes de cada instância e a quarta coluna o tempo 

médio de execução (em segundos) do algoritmo completo. A quinta e sexta colunas se referem aos 

valores de solução ótima e aos tempos de execução, respectivamente, referentes à utilização do 

CPLEX. Os símbolos (*), indicados na sexta coluna, se referem ao tempo total de execução do CPLEX 

antes do mesmo ser abortado por falta de memória. Neste caso, a solução reportada na quinta coluna se 

refere a melhor solução obtida até então pelo método exato. Finalmente, a sétima coluna (GAP) se 

refere às diferenças relativas entre o valor da solução do CPLEX e os valores médios das soluções 

obtidas pelo algoritmo genético. 
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Tabela 10. Resultados médios do algoritmo genético e do solver CPLEX para família de 100 plantas 

Classe Instância Custo AG Tempo 

Total 

Custo 

CPLEX 

Tempo 

CPLEX 

GAP 

1 

1 1484057,4 2784,598 1477398 10019,98 0,02% 

2 1477503,4 2745,018 1464441 916,43 0,28% 

3 1497213 3001,828 1494399 7357,76 0,14% 

4 1466182,2 2823,386 1462309 5175,84 0,09% 

5 1500689,2 2863,24 1492462 967,47 0,19% 

2 

1 979526,6 1483,252 973482 9620,04 1,09% 

2 973034,4 1455,77 968617 3558,1 0,05% 

3 989362 1427,724 976887 2731,95 0,09% 

4 978502 1444,066 975770 28975,46 0,07% 

5 952067,8 1419,016 947219 121366,18 0,05% 

3 

1 5298518,4 1355,38 5299973 89547,24* -0,03% 

2 5278225,4 1320,826 5279599 91032,79* -0,03% 

3 5227517 1311,856 5227517 63668,25* 0,00% 

4 5316646 1365,902 5320811 58087,83* -0,09% 

5 5251934,4 1383,044 5251871 69316,46* -0,01% 

4 

1 1060799 1269,008 1058360 32763,62 0,13% 

2 1053288,6 1230,08 1050553 54782,24 0,05% 

3 1070421 1283,256 1057271 99944,5 0,83% 

4 1054638 1301,316 1052324 128018,98 0,20% 

5 1060621 1334,96 1059397 3739,27 0,12% 

5 

1 5512662 1551,164 5506970 153249,98 0,04% 

2 5487604,2 1499,94 5482791 70784,97 0,03% 

3 5458935,8 1477,008 5446763 133319,11* 0,13% 

4 5523513,8 1513,776 5517165 185827,19* 0,06% 

5 5468022,8 1472,054 5463544 172795,94* 0,04% 

 

A partir da análise da Tabela 10 podemos observar que as diferenças relativas entre as soluções 

do AG e do CPLEX são inferiores a 1%, com exceção da instância 1na classe 2. Em algumas 

execuções, principalmente na classe 3, o algoritmo genético encontra soluções iguais e até superiores 

ao resultado do CPLEX. Com relação aos tempos totais de execução do algoritmo genético e do 

CPLEX, foi possível observar que em praticamente todas as instâncias o algoritmo desenvolvido 

encontrou sua melhor solução (e algumas até melhor do que o CPLEX) em menor tempo 

computacional do que o solver comercial. 

Para uma análise mais profunda acerca do comportamento do algoritmo desenvolvido e seu 

tempo computacional foi realizada outra coleta de dados com o objetivo de comparar seus resultados 

médios com o CPLEX no tempo médio de obtenção do melhor resultado do algoritmo genético. Dessa 

forma, na Tabela 11 estão apresentados os resultados médios das execuções do algoritmo genético na 
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terceira coluna com a média do tempo computacional para encontrar tais soluções na quarta coluna. A 

quinta coluna (CPLEXlimitado) apresenta o valor da melhor solução viável obtida pelo CPLEX, tendo 

como limite máximo de tempo de execução os tempos médios gastos pelo AG para encontrar a sua 

melhor solução. Finalmente, a sexta coluna apresenta as diferenças relativas entre os valores obtidos na 

terceira e quinta colunas. 

 

Tabela 11. Resultados médios do algoritmo genético para obtenção de sua melhor solução e do solver CPLEX 

abortado no tempo médio de execução do AG 

Classe Instância Custo AG 
Tempo 

Melhor 

CPLEX 

Limitado 
GAP 

1 

1 1484057,4 1130,748 1481439,2 0,18% 

2 1477503,4 1066,21 1473807 0,25% 

3 1497213 92,964 1518522 -1,40% 

4 1466182,2 600,732 1465893,4 0,02% 

5 1500689,2 1456,088 1495958,8 0,32% 

2 

1 979526,6 1235,122 973556 0,61% 

2 973034,4 1002,974 970557,2 0,26% 

3 989362 1099,938 977075 1,26% 

4 978502 769,112 976983,6 0,16% 

5 952067,8 1166,974 948366,2 0,39% 

3 

1 5298518,4 915,286 5326738,6 -0,53% 

2 5278225,4 1181,428 5332402 -1,02% 

3 5227517 808,736 5269097 -0,79% 

4 5316646 1180,408 5343714 -0,51% 

5 5251934,4 755,368 5508707,2 -4,66% 

4 

1 1060799 12,014 1316534 -19,42% 

2 1053288,6 130,622 1194566,4 -11,83% 

3 1070421 1098,224 1070758 -0,03% 

4 1054638 12,094 1312458 -19,64% 

5 1060621 12,254 1310700 -19,08% 

5 

1 5512662 564,552 5842381,6 -5,64% 

2 5487604,2 1323,594 5488277,6 -0,01% 

3 5458935,8 1349,22 5466255 -0,13% 

4 5523513,8 1159,154 5523169 0,01% 

5 5468022,8 246,168 5891929,8 -7,19% 

 

De acordo com a Tabela 11, podemos ressaltar que na maior parte das instâncias executadas os 

resultados do algoritmo genético são iguais ou superiores ao obtido pelo CPLEX. Entre os resultados 

encontrados destacam-se as classes 3, 4 e 5, nas quais todas as instâncias executadas encontram 

soluções melhores que o CPLEX no tempo limite dado, com exceção da instância 4 da classe 5 que a 
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média da solução ficou muito próximo ao do CPLEX (0,01%). Merecem destaque especial as 

instâncias 1, 4 e 5, todas da classe 4, por apresentarem resultados médios mais de 19% superiores ao 

do CPLEX. 

Ao final da etapa de testes computacionais do algoritmo genético e do CPLEX, podemos 

concluir que para aplicações onde o tempo é uma restrição importante para o processo de tomada de 

decisão, a heurística genética proposta neste estudo mostrou-se ser uma boa opção como ferramenta de 

suporte, uma vez que, em geral, as melhores soluções encontradas pelo algoritmo foram obtidas em um 

menor tempo computacional que o solver CPLEX. 

Outro aspecto a ser explorado diante desses resultados é com relação à possibilidade de simular 

diversos cenários. Em aplicações onde a incerteza dos dados é uma característica inerente ao processo 

de aquisição de dados, a aplicação do algoritmo genético desenvolvido permite avaliar diferentes 

parâmetros/cenários do problema em menos tempo, como observado nas tabelas 5 e 7, revelando outra 

vantagem no uso do algoritmo proposto 

 

 

Capítulo 5 [Conclusões] 

  

Entre as demandas sociais para melhoria da qualidade de vida nas cidades e nos grandes centros 

urbanos, o uso compartilhado de vias para o transporte de cargas e pessoas provoca as consequências 

para toda a população e o mundo corporativo discutidas no capítulo 1. Dessa forma, o presente estudo 

busca por soluções logísticas capazes de possibilitar maior eficiência na gestão da cadeia de 

suprimentos a fim de minimizar custos operacionais e reduzir o tráfego de veículos pesados em 

grandes centros urbanos. O objeto de trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo de otimização 

para o problema de localização de facilidades capacitadas, consistindo em selecionar os locais de 

instalação de fábricas e satélites num sistema multinível de transporte de carga. 

Durante o desenvolvimento do presente estudo uma das hipóteses adotadas foi que a 

heurística proposta neste trabalho poderia obter soluções melhores que solvers comerciais (como o 

CPLEX), utilizados de maneira heurística, em instâncias de grande porte. Tal hipótese pôde ser 

comprovada após as análises realizadas no capítulo 4 em parte das instâncias utilizadas no estudo.  
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Outra hipótese adotada no estudo foi que a heurística proposta gastaria menos tempo 

computacional para encontrar soluções de boa qualidade. Assim como a primeira hipótese, esta 

também pôde ser comprovada, em grande parte das instâncias utilizadas no estudo, como analisado no 

capítulo 4. 

A estruturação do algoritmo mostrou-se muito bem alinhada com o tipo de problema 

proposto, mas também apresenta melhorias a serem realizadas em pesquisas futuras. Entre os ajustes 

passíveis de experimentos, podemos indicar principalmente o tratamento de facilidades apresentadas 

em forma de módulos capacitados, possibilitando que a instalação de facilidades numa rede multinível 

de transporte de carga seja realizada de forma mais precisa a um nível de maior detalhamento da 

capacidade de produção/distribuição. Além desta experimentação, próximas pesquisas podem adotar 

outras metaheurísticas integradas, ou substitutas, ao algoritmo genético a fim de aprimorar a resolução 

dessa classe de problemas. 
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