
- Curvas do custo de estoque e do hipervolume da população de soluções não-dominadas indicam eficiência da técnica adaptativa investigada.

META-HEURÍSTICA MULTIOBJETIVO PARA O 
PROBLEMA DE ESTOQUE E ROTEAMENTO

Introdução
No projeto de meta-heurísticas, a obtenção de soluções de alta qualidade está vinculada à escolha adequada 
de operadores que promovam a convergência do método de otimização. Por isso, o desempenho da meta-
heurística pode ser melhorado por meio do aprendizado, durante a execução da busca, de quais operadores 
são mais apropriados para cada estágio do processo de otimização. O objetivo deste projeto foi a aplicação de 
uma técnica estocástica para automatizar a escolha dos operadores de busca. Aplicou-se esta técnica a uma 
meta-heurística projetada para resolver a versão multiobjetivo do problema de controle de estoque e 
roteamento de veículos em uma cadeia de suprimentos gerenciada pelo fornecedor. Ao otimizar os custos de 
estoque e a utilização da capacidade de transporte, três decisões são requeridas a cada dia do horizonte de 
planejamento: (1) quais clientes devem ser atendidos; (2) quais as quantidades a serem fornecidas; e (3) qual 
a ordem que deve ser seguida para a entrega dos produtos, caracterizando um problema desafiador de 
otimização combinatória, no qual métodos tradicionais encontram muitas dificuldades.

Resultados e Discussão

Conclusões

Metodologia

Após contrastar os resultados experimentais utilizando a abordagem proposta com aqueles obtidos por uma técnica já difundida na literatura, a 
qual escolhe aleatoriamente quais operadores de busca aplicar, testes de significância estatística mostraram que o emprego da técnica adaptativa 
proposta neste projeto melhorou significativamente a qualidade do conjunto de soluções obtido como resultado da aplicação da meta-heurística, 
quando comparados à ausência da técnica, sugerindo que a técnica de aprendizado de operadores investigada é de fato adequada para selecionar 
operadores de cruzamento e mutação em uma meta-heurística multiobjetivo projetada para resolver o problema de estoque e roteamento.

Distribuição de 
probabilidade uniforme 
inicial dos operadores.

Distribuição de 
probabilidade aprendida 
pelo método adaptativo.

Meta-heurística implementada: NSGA-II. Ilustração da técnica adaptativa estocástica. Indicador de qualidade: hipervolume.

- Curvas do custo de transporte e da classe média na população de soluções candidatas indicam tratamento eficiente de infactibilidades.
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- Testes de significância sugerem que os resultados obtidos da ausência e presença da técnica adaptativa diferem a nível de 99% de confiança.
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