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RESUMO 
 
PINTO, A. R. F. Uma Contribuição à Otimização de Faturamento e Picking em Sistemas 
Picker-to-Parts. 2017. 115 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.  

Esta tese integra dois problemas de áreas distintas e interdependentes intitulados de Sequenciamento 
Otimizado de Faturamento (SOF) e Sequenciamento Otimizado de Coleta (SOC). Abordados de forma 
disjunta pelos pesquisadores, o SOF refere-se a um problema de maximização do faturamento e o SOC 
consiste de uma variação do Order Batching and Sequencing Problem (OBSP). Fundamentados por 
pressupostos práticos e científicos, o SOF/SOC retratam o cotidiano dos processos de faturamento e 
picking de um típico Armazém de Distribuição (AM). No SOF a demanda é estocástica e os 
faturamentos ocorrem a partir de janelas de tempo variáveis ajustadas para evitar o tardiness mediante 
a priorização das datas de atendimento pela regra Earliest Due Date (EDD). No SOC o picking é manual 
e enquadra-se na categoria picker-to-parts (low level) com pick-and-sort utilizando um trolley que é 
transportado pelo operador ao longo das ruas do AM. Neste contexto, esta tese tem como objetivo 
desenvolver uma ferramenta de gestão que integre e apresente soluções otimizadas para o SOF/SOC. A 
perspectiva de integração do SOF/SOC dar-se-á mediante à formulação de dois Algoritmos Genéticos 
(AG’s) nomeados de AG-SOF e AG-SOC. Assim, o enfoque desta pesquisa está na avaliação da eficácia 
prática do AG-SOF/AG-SOC em resolver problemas reais do SOF/SOC. A eficácia do AG-SOF é 
comparada à um Algoritmo Guloso Iterativo (AI-SOF) enquanto que a predileção pelo AG-SOC é 
justificada pela natureza NP-hard do SOC. As experimentações para problemas de diferentes níveis de 
complexidade demonstraram que os algoritmos satisfazem todas as regras, restrições e variáveis 
decisórias obtendo soluções de qualidade satisfatória para qualquer categoria do SOF/SOC. O AI-
SOF/AG-SOF lidam com as restrições de estoque e as possibilidades de faturar pedidos parciais para 
maximizar o Faturamento Total (FT). Apesar de obterem soluções com a mesma qualidade, o AI-SOF 
tem desempenho superior ao AG-SOF que é, em termos de Tempo de Processamento Computacional 
(TPC), limitado às categorias de médio porte do SOF. O AG-SOC é composto pela iteração de dois 
AG’s (AGLOTE e AGPCV) que minimizam o Custo Total das Operações de Picking (CT). Logo, o AGLOTE 
agrupa os SKU’s (Stock Keeping Units) dos diferentes pedidos em múltiplos lotes pela restrição de carga 
dos trolleys de forma a reduzir o Número de Viagens de Coleta (NVC) e define a sequência de coleta 
por meio de lotes prioritários para evitar o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP). O AGPCV faz a 
roteirização dos lotes dentro do AM de modo que impeça a ocorrência de avarias aos SKU’s frágeis e 
minimize a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total de Picking (TTP). Evidenciou-se que para 
problemas de complexidade superior os lotes são mais homogêneos, nos quais o Desvio Padrão é 
pequeno e o Coeficiente de Variação é de 11,22% a 25,20% para a DTR. Para ambientes reais em que 
se utiliza janelas de tempo e logs de processamentos para lotes off-lines a combinação do AI-SOF/AG-
SOC provê soluções otimizadas em tempo e qualidade satisfatória ao SOF/SOC. Em suma, esta pesquisa 
foi além das abordagens existentes para preencher um gap na literatura e prover uma importante 
contribuição à prática da otimização do SOF/SOC. É possível conclui que a integração do AI-SOF/AG-
SOC é capaz de maximizar o faturamento e melhorar a produtividade de forma a minimizar os tempos 
e custos operacionais de picking do AM.  

Palavras-Chave: Maximizar Faturamento; Minimizar Custos; Sistema de Picking. 
 

 
 
 



ABSTRACT  
 
PINTO, A. R. F. A Contribution to the Optimization of Billing and Picking in Picker-to-
Parts Systems. 2017. 115 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

This thesis integrates two problems from distinct and independent areas called Optimal Sequencing 
Billing (OSB) and Optimal Picking Sequencing (OPS). Studied separately by researchers, OBS refers 
to a billing maximization problem and OPS is a variation of the Order Batching and Sequencing Problem 
(OBSP). Based on practical and scientific assumptions, OSB/OPS portray the picking daily routine in a 
typical Distribution Warehouse (WA). In OSB, the demand is stochastic and billings occur based on 
variables time windows that are adjusted to avoid tardiness by prioritizing the service dates based on the 
Earliest Due Date (EDD) rule. In OPS, picking is manual and falls into the low-level picker-to-parts 
category, and it uses a trolley that is pushed by an employee along WA aisles. In this context, this thesis 
has the objective of developing a management tool that can integrate and provide optimal solutions for 
OSB/OPS. The perspective of integrating OSB/OPS can be achieved through the formulation of two 
Genetic Algorithms (GAs) called GA-OSB and GA-OPS. Therefore, the focus of this research is to 
assess GA-OSB/GA-OPS practical efficiency to solve actual OSB/OPS problems. GA-OSB efficiency 
is compared to an Iterative Greedy Algorithm (IA-OSB) whereas the preference for GA-OPS is justified 
by the NP-hard nature of OPS. Experiments for problems of different complexity levels showed that 
algorithms satisfy every rule, restriction and decision variable and provide satisfactory solutions for any 
OSB/OPS category. IA-OSB/GA-OSB deal with inventory restrictions and the possibility of billing 
partial orders to maximize Total Billing (TB). Although they also provide quality solutions, IA-OSB 
performance is better than GA-OSB performance which is limited to OSB medium-sized categories in 
terms of Computational Processing Time (CPT). GA-OPS comprises the iteration of two GAs (GABATCH 
and GATSP) that minimize the Total Cost of Picking Operations (TC). Therefore, GABATCH groups SKUs 
(Stock Keeping Units) of different orders into multiple lots according to trolley load restrictions so as 
to reduce the Number of Picking Travels (NPT). It also defines a picking sequence by means of priority 
lots to avoid Tardiness in Customer Orders (TCO). GATSP maps out the routes of lots inside the WA in 
order to prevent damages to fragile SKUs and to minimize Total Route Distance (TRD) as well as Total 
Picking Time (TPT). It was evidenced that, for problems of higher complexity, lots are more 
homogeneous where the Standard Deviation is small and the Coefficient of Variation (CV) ranges from 
11.22% to 25.20% to the TRD. For actual environments where time windows and processing logs are 
used for off-line lots, the IA-OSB/GA-OPS integration provides optimal time solutions and satisfactory 
quality to OSB/OPS. In short, this research has gone beyond existing approaches to fill a gap in the 
literature and provide an important contribution to the practice of optimal OSB/OPS. It can be concluded 
that the integration of IA-OSB/GA-OPS can maximize billing and improve productivity in order to 
minimize picking operational time and costs in a WA. 

Key-words: Maximize Billing; Minimize Costs; Picking System. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas as crescentes exigências impostas pelo cenário econômico mundial 

foram intensificadas e impactaram nas convicções de que a otimização é um fator eminente à 

sobrevivência, competitividade e maximização do resultado empresarial. Hoje em dia, para 

qualquer atividade da indústria ou em projetos de engenharia exige-se ou se pretende alcançar 

certa otimização (SCHWEFEL, 1981; YANG; KOZIEL, 2010). As imposições por precisão 

ascenderam à demanda por Métodos de Otimização (MO’s) que, mesmo ante complexidade, 

sejam capazes de prover, de forma ágil e consistente, um número mínimo de opções necessárias 

para lidar com os problemas do mundo real (CHOUDHARY et al., 2009; PINTO, 2012). Na 

busca por MO’s mais robustos, tornou-se comum entre os pesquisadores o uso de 

metaheurísticas mimetizadas nos mecanismos genéticos evolutivos chamados de Algoritmos 

Evolucionários (AE’s)1. Dentre os diferentes AE’s, o Algoritmo Genético (AG) é o mais 

popular e utilizado pelos cientistas (GOLDBERG, 1989; WHITLEY; SUTTON, 2012). Em 

geral, os AG’s se destacam pela robustez e flexibilidade de implementação, inclusive, por meio 

de hibridização com os convencionais MO’s (GEN; CHENG; LIN, 2008; LINDEN 2008). 

Indicados à classe dos NP-completo2, não requerem muitos requisitos matemáticos e são 

capazes de obter soluções viáveis, sobretudo para problemas combinatóriais e de 

sequenciamento de recursos, a um custo de programação e tempo computacional satisfatórios 

se comparados a outros MO’s (LINDEN 2008; BOTTANI et al., 2012; ELSAYED; SARKER; 

ESSAM, 2014). 

Em vista da evidente demanda por ferramentas de gestão mais aptas aos ambientes 

dinâmicos atuais, esta pesquisa vai além das abordagens existentes para prover uma 

contribuição ao domínio dos MO’s. Inspirada nos AE’s, nesta tese, empregar-se-á o AG à 

solução de dois problemas de alta relevância à competitividade empresarial intitulados de 

Sequenciamento Otimizado de Faturamento (SOF) e Sequenciamento Otimizado de Coleta 

(SOC). Integrantes de áreas distintas e abordados de forma disjunta pelos pesquisadores, o SOF 

é um problema de maximização do faturamento e o SOC uma variação do Order Batching and 

Sequencing Problem (OBSP). Neste contexto, esta pesquisa visa preencher uma lacuna entre a 

teoria e a prática de otimização de forma a integrar e prover soluções de alta relevância à 

realidade do SOF/SOC. A perspectiva de integração do SOF/SOC dar-se-á mediante à 

                                                
1 Para uma visão geral do estado da arte dos AE’s consulte, por exemplo, Blickle (1996), Bäck, Fogel e Michalewicz 
(1997), Mitchell e Taylor (1999), Runarsson e Jonsson (1999), Yang (2005), Nobakhti (2010) e Zhang et al. (2012). 
2 Para uma ampla revisão sobre problemas intratáveis e complexidade de algoritmos remeta-se a Anderberg (1973), 
Garey e Johnson (1979), Cole (1998), Toscani e Veloso (2001), Cormen et al., (2002) e Toscani e Veloso (2012). 
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formulação de dois Algoritmos Genéticos (AG’s) nomeados de AG-SOF e AG-SOC. A eficácia 

do AG-SOF é avaliada por meio de testes comparativos com um Algoritmo Guloso Iterativo 

(AI-SOF). A predileção pelo uso do AG como método de solução do SOC (AG-SOC) é 

justificada pela natureza NP-hard dos OBSP’s. Em termos gerais, o AI-SOF/AG-SOF irá lidar 

com as restrições de estoque e as possibilidades de faturar pedidos parciais para maximizar o 

Faturamento Total (FT) pela regra Earliest Due Date (EDD). O AG-SOC será composto pela 

iteração de dois AG’s (AGLOTE e AGPCV) que tem como propósito minimizar o Custo Total das 

Operações de Picking (CT). O AGLOTE irá agrupar os SKU’s (Stock Keeping Units) faturados 

em lotes de coleta de forma a evitar o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP) e reduzir o 

Número de Viagens de Coleta (NVC). O AGPCV fará a roteirização dos lotes dentro do Armazém 

(AM) para minimizar a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total de Picking (TTP). 

Acredita-se que as soluções possam ser obtidas em tempo e qualidade satisfatória à realidade 

de modo a viabilizar a pesquisa e prover resultados competitivos ao SOF/SOC.  

 

1.1 Problemas de Pesquisa 

Esta pesquisa distingue-se das abordagens de otimização propostas pela literatura por 

tratar dois problemas específicos e interdependentes intitulados SOF e SOC. Hipotéticos, porém 

fundamentados por pressupostos práticos e científicos, o SOF/SOC retratam a realidade 

cotidiana de uma empresa para lidar com os processos de faturamento e de picking em um típico 

Armazém de Distribuição (AM). Neste cenário as tomadas de decisões ocorrem segundo as 

exigências dos clientes em concomitância com uma política de gestão interna regida por um 

conjunto de regras que trata as particularidades do SOF/SOC. No SOF as demandas são 

estocásticas e as inserções dos pedidos na Carteira de Pedidos (CP) são realizadas no momento 

da chegada independentemente das disponibilidades dos SKU’s. É comum a um cliente inserir 

mais de um pedido de tamanhos variados e com múltiplas combinações para certas quantidades 

de diferentes SKU’s. Não obstante, um mesmo SKU pode apresentar preços de vendas distintos 

entre os diversos pedidos da CP. As sequências de faturamento priorizam as datas de 

atendimento e de recebimento financeiro dos pedidos pela regra Earliest Due Date (EDD). A 

depender dos critérios de aceitação dos clientes, os pedidos não faturados por restrições de 

SKU’s são transferidos para o dia seguinte até que as respectivas demandas estejam disponíveis 

no estoque de Produtos Acabados (PA) do AM. No SOC, a ordem de picking é denotada de L 

e subdividida em múltiplos lotes que serão coletados no referido AM. Estes lotes, são formados 
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combinando os SKU’s dos diferentes pedidos conforme suas proximidades dentro do AM de 

modo a satisfazer as restrições da capacidade de carga do carrinho coletor (trolley) e a regra 

EDD. As coletas dos SKU’s dos seus locais de armazenamento são realizadas pelos operadores 

de maneira manual e fracionada, conduzindo o trolley, em ambos os lados dos corredores do 

AM. Entretanto, há SKU’s frágeis e, para evitar que sofram avarias, estes são coletados por 

último e acomodados dentro do trolley de forma a sobrepor os outros SKU’s. Neste processo, 

tanto a separação quanto a tarefa de embalar os SKU’s coletados são feitas em uma segunda 

etapa na área do Delivery Point ou Pick-Up/Drop-Off (P/D)3. A seguir faz-se uma breve 

explanação técnica, detalhada mais adiante no capítulo 3, dos problemas de SOF/SOC. 

 

1.1.1 Problema de SOF 

A problemática do SOF é motivada por restrições ou falhas de gestão atribuídas à 

dinâmica das mudanças e às incertezas e desordens, além da emergência irredutível, que surgem 

no decorrer do tempo face à complexa realidade dos sistemas organizacionais (PINTO; 

CREPALDI; NAGANO, 2015). Em linhas gerais, os processos de faturamento no SOF ocorrem 

a partir de Janelas de Tempo Variáveis (JTV) pré-fixadas em horas às quais se presume certa 

acumulação de pedidos na Carteira de Pedidos (CP) do AM (VAN NIEUWENHUYSE; DE 

KOSTER, 2009; XU et al., 2014). As ocorrências do SOF dar-se-ão, portanto, em situações nas 

quais em dado momento em que se concluem as referidas Janelas de Tempo Variáveis (JTV), 

devido às restrições de SKU’s, é impossível atender todos os pedidos da Carteira de Pedidos 

(CP). Neste caso, se o atendimento ideal de um pedido pode impedir o cumprimento de vários 

outros, então, o SOF consiste de um problema de otimização combinatória que se enquadra 

como uma variação do Problema da Mochila (PM) (veja, Shen (2006), Rim e Park, (2008), 

Slotnick (2011), Seyedrezaei, et al. (2012) e Pinto, Crepaldi e Nagano (2015)). Na literatura, o 

mecanismo de designar quais SKU’s do estoque de Produtos Acabados (PA) serão atribuídos a 

cada pedido da Carteira de Pedidos (CP) para serem faturados, é também denominado como 

processo de picking (PINTO; CREPALDI; NAGANO, 2015).  

Neste contexto, a tendência mundial por reduções nos estoques e a atenção centrada em 

satisfazer o conjunto de diretrizes internas e aquelas impostas pelos clientes são fatores 

                                                
3Pick-Up/Drop-Off (P/D): Refere-se ao ponto de partida do operador e depósito dos SKU’s coletados de acordo 
com as ordens de picking a serem preparados para a expedição visando ao atendimento dos pedidos de cada cliente. 



19

agravantes ao SOF. Este fatores estão associados às políticas e ao conjunto de regras que pré-

definem os parâmetros de contorno estabelecidos por restrições e variáveis às quais a empresa 

define como critérios de decisão do SOF. Em geral, são estes os principais fatores de maior 

impacto na otimização do SOF: i) o número de pedidos na CP; ii) a diversidade de SKU’s em 

cada pedido da CP; iii) as restrições parciais e totais de SKU’s no PA e; iii) as exigências e 

critérios de aceitação dos clientes à faturamentos de quantidades parciais de SKU’s. Exemplo 

típico é o e-commerce, em que os clientes geralmente não aceitam receber compras parciais 

cujas decisões estão fortemente relacionadas às questões de aumentos nas despesas com fretes 

(RIM; PARK, 2008). Logo, se os pedidos conflitantes exigem alguma forma de arbitragem aos 

processos de atribuição e sequenciamento, então, a busca pela maximização do Faturamento 

Total (FT) da Carteira de Pedidos (CP) consiste de um problema combinatorial de otimização 

do SOF. Em síntese, o SOF pode ser reduzido a um problema de tomada de decisão de 

faturamento em que a solução desejada é a maximização do Faturamento Total (FT) da Carteira 

de Pedidos (CP). 

 

1.1.2 Problema de SOC 

No SOC, os SKU’s da ordem de picking L são subdivididos em múltiplos lotes para 

serem recolhidos manualmente de seus locais no AM e transportados por meio de um trolley 

até a área do Pick-Up/Drop-Off (P/D). Se a L é conhecida, então, os lotes são estáticos (off-line) 

e o problema é decidir quais SKU’s devem ser atribuídos a cada lote (XU et al., 2014). Logo, 

os SKU’s semelhantes entre os mesmos ou entre os diferentes pedidos de único (pick-by-order) 

ou de diversos (pick-by-batch) clientes são agrupados para formar os múltiplos lotes (CHOE; 

SHARP, 1991; TSAI, LIOU; HUANG, 2008; HENN; SCHMID 2013). As coletas dos SKU’s 

dos seus locais no AM são realizadas pelo processo de picking manual denominado de sistema 

picker-to-parts de baixo nível (low level) com tipo de coleta pick-and-sort (DE KOSTER; LE-

DUC; ROODBERGEN; 2007; DALLARI; MARCHET; MELACINI, 2009; VAN 

NIEUWENHUYSE; DE KOSTER, 2009). A categoria picking-to-parts de low level é 

classificada como um método de picking “empregando humanos” em que o operador se desloca 

ao longo das áreas do AM transportando uma caixa ou trolley enquanto recolhem os SKU’s 

(DE KOSTER, LE-DUC E ROODBERGEN, 2007). No pick-and-sort o operador realiza 

apenas as coletas dos SKU’s e tanto a atividade de separação quanto de embalar os respectivos 
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SKU’s ocorrem em um segundo processo na área do P/D (VAN NIEUWENHUYSE; DE 

KOSTER, 2009).  

No SOC, o AM possui um layout retangular de fluxo direcionado com uma política de 

armazenamento de locais fixos dados por uma classificação ABC baseada na frequência de 

demanda dos SKU’s (BOTTANI et. al., 2012; HENN; SCHMID, 2013). A forma de realizar os 

percursos é feita pelo método de roteamento Composite ao qual se agrupam as estratégias de 

Travessia (S-Shape) e a de Retorno (Return). Para uma visão geral dos métodos de roteamento 

sugere-se Ratliff e Rosenthal (1983), Hall (1993), Petersen (1997), De Koster e Van Der Poort 

(1998), Petersen e Schmenner (1999), Roodbergen e De Koster (2001), Hwang, Oh e Lee 

(2004), Petersen e Aase (2004), De Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007), Theys (2010) e Koch 

e Wäscher (2011)).  

Assim sendo, o SOC se remete às duas classificações dos sistemas de picking mais 

utilizadas pelos pesquisadores: i) segundo os métodos de picking e; ii) segundo as políticas de 

picking (consulte, Tompkins et al. (2003), De Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007), Dallari, 

Marchet e Melacini (2009), e Henn, Koch e Wäscher (2012)). Logo, a integração de dois 

problemas compõem o SOC: i) Problema de planejamento e sequenciamento dos lotes de coleta 

dos SKU’s para evitar o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP) e reduzir o Número de 

Viagens de Coleta (NVC) no AM (AZADNIA et. al., 2013; HENN; SCHMID, 2013) e; ii) 

Problema de roteirização dos lotes mediante a definição do número de operadores e das 

sequências de coleta dos SKU’s para minimizar a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo 

Total de Picking (TTP) dentro do AM (PETERSEN; AASE, 2004; GAN et al., 2012 apud 

AZADNIA et al., 2013). No primeiro, tratam-se as restrições de carga do trolley e a regra 

Earliest Due Date (EDD) para reduzir o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP) e o Número 

de Viagens de Coleta (NVC), enquanto que o segundo lida com os SKU’s frágeis para definir 

as rotas que minimizem a Distância Total das Rotas (DTR). Análogo ao Problema da Mochila 

(PM) atrelado, segundo Chang et al. (2007), a um caso especial do Problema do Caixeiro 

Viajante (PCV), o SOC é considerado como uma variação do do Order Batching and 

Sequencing Problem (OBSP).  

Na literatura, a obtenção de soluções exatas ou próximas ao ideal para o OBSP são 

limitadas a problemas de pequeno porte, como em Gademann e Van de Velde (2005) e Bozer 

e Kile (2008). Logo, o SOC representa um problema complexo de otimização combinatorial de 
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natureza NP-hard (QIN, et. al., 2013; HENN; SCHMID, 2013). A principal diferença do SOC 

se comparado, por exemplo, ao PCV clássico recai na forma como está configurado o AM 

(CHANG et al., 2007). A complexidade intrínseca ao SOC é, portanto, menor, já que, as 

possíveis rotas devem ser condizentes às configurações e o número de ruas do AM (BONASSA; 

CUNHA, 2011). Isto porque o operador não pode deslocar-se irrestritamente com o trolley para 

acessar todas as ruas do AM onde há SKU’s. As rotas factíveis serão apenas aquelas em que as 

ruas são percorridas de uma extremidade a outra e as mudanças de ruas feitas pelas interseções 

das ruas paralelas com as ruas transversais do AM (TSAI; LIOU; HUANG, 2008; BONASSA; 

CUNHA, 2011). A formulação otimizada dos lotes está, portanto, associada a todo um conjunto 

de critérios e variáveis decisórias em que, dentre outros, destacam-se: i) total de SKU’s 

expedidos por dia pelo AM; ii) tamanho e nível de movimentação dos SKU’s dentro do AM; 

iii) equipamentos utilizados para o picking no AM; iv) configuração do layout e design do AM; 

v) prazos de entrega e intervalo de tempo para o picking no AM etc. Em suma, o problema do 

SOC consiste em como planejar, sequenciar e roteirizar os lotes de coleta dos SKU’s para 

satisfazer a L de forma que minimize o Custo Total das Operações de Picking (CT) do AM. 

 

1.2 Contextualização e Justificativa 

No atual mercado competitivo a ênfase na maximização dos lucros e satisfação dos 

clientes fez da logística uma área estratégica de grande impacto às organizações em nível 

mundial. Estudo do Instituto Ilos (2016) traz que o custo logístico no Brasil corresponde a 

12,3% do PIB enquanto que nos Estados Unidos essa relação é de 7,8%. Em média, 

considerando transporte, estoque e armazenagem, o custo logístico corresponde a 7,6% da 

receita líquida das empresas no Brasil. Estes três gastos, segundo Đukić, Česnik e Opetuk 

(2010), são os principais responsáveis pelo custo total da logística nos Estados Unidos (21%) e 

na Europa (37%), o que sobre as vendas representam cerca de 10% (Establish4, 2007). As 

imposições em minimizar os custos acerca de toda a cadeia logística motivou as empresas à 

reestruturar suas operações visando integrar e otimizar as várias atividades internas 

(recebimento, armazenamento, picking e expedição) e externas aos AM’s (TOMPKINS; 

SMITH, 1998; BOTTANI et al., 2012). Em concomitância, as inovações em Supply Chain 

                                                
4 Establish é uma empresa americana de consultoria na área de Supply Chain Management (http://www.establishinc.com/). 
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Management atreladas ao paradigma da Theory of Constraints e às filosofias do Lean 

Manufacturing culminaram em preceitos que acabaram por fazer da minimização dos estoques 

e custos, salvo as devidas exceções mercadológicas, um axioma mundial para os AM’s.  

As empresas passaram a almejar grandes volumes de produção e de distribuição com 

níveis mínimos de estoques e curto tempo de resposta (VAN DEN BERG; ZIJM, 1999). A 

expertise na eliminação de todos os desperdícios e operações sem valor agregado atrelado à 

redução nos lead times encurtou os ciclos dos pedidos e minimizou os estoques de SKU’s (VAN 

DEN BERG; ZIJM, 1999; RICHARDS, 2011; HAQ; BODDU, 2017). Esta predisposição fez 

com que muitos clientes deixassem de comprar grandes volumes, logo, os pedidos foram 

reduzidos de tamanhos e gerados em curtos intervalos de tempo contendo quantidades mínimas 

de múltiplos SKU’s (RICHARDS, 2011; SERESHTI; BIJARI, 2013). As frequentes pressões 

pelo cumprimento de prazos de entrega reduzidos e as inserções e processamentos de múltiplos 

pedidos resultaram em um constante ciclo de renovação da CP (SEYEDREZAEI, et al., 2012; 

PINTO; CREPALDI; NAGANO, 2015).  

Não obstante, a opção por manter níveis mínimos de estoques em ambientes de 

incertezas nas demandas podem, no momento de faturar os pedidos, ocasionar em restrições de 

SKU’s (RIM; PARK, 2008; SEYEDREZAEI, et al., 2012). Este lapso faz criar rankings de 

atendimento dos pedidos e a busca pela opção de faturamento que mais bem satisfaça os clientes 

e maximize o resultado coorporativo resulta no SOF (DOMINICI, 2012; PINTO; CREPALDI; 

NAGANO, 2015). As ações para lidar com as altas variabilidades dos pedidos também 

desencadearam uma expressiva mudança nas operações de picking dos AM’s (RICHARDS, 

2011; MA; ZHAO, 2014). Neste cenário, a minimização dos tempos de picking, em especial 

por intermédio da minimização das distâncias percorridas pelos operadores, passou a ser o 

objetivo mais promissor à produtividade e à eficácia dos AM’s (TOMPKINS; SMITH, 1998; 

PETERSEN; AASE, 2004; DE KOSTER, LE-DUC; ROODBERGEN, 2007). Hoje em dia, o 

picking é a atividade de maior impacto no lead time dos pedidos e essencial à produtividade e 

melhoria do nível de serviço ao cliente em termos de redução dos tempos e custos operacionais 

de um AM (GU; GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2007; AZADNIA et al., 2013).  

Em logística, o picking refere-se ao processo de planejamento, recolha e transporte do 

mix de SKU’s dos seus locais no AM até a área do Pick-Up/Drop-Off (P/D) para serem 

conferidos, embalados e expedidos de modo a atender os pedidos dos clientes internos ou 
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externos de uma organização (ACKERMAN, 1990; BOTTANI et al., 2012).  A questão é que 

na prática, devido ao trabalho intensivo e repetitivo dos operadores, o picking é a atividade mais 

demorada, difícil de gerir e de maior impacto nos custos operacionais de um AM (GU; 

GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2007; MATTHEWS; VISAGIE, 2013). Em média, o picking 

é responsável por cerca de 55% dos custos operacionais de um típico AM, sendo que 50% do 

tempo gasto nesta atividade estão relacionados à movimentação dos operadores para percorrer 

a rota de viagem na coleta aos SKU’s (TOMPKINS et al., 1996; BARTHOLDI; HACKMAN, 

2014). A figura 1 ilustra o gráfico de distribuição percentual dos custos consonantes às 

principais atividades da maioria dos AM’s. A seguir, a figura 2 exibe o gráfico de distribuição 

percentual dos tempos gastos nas atividades de picking de um típico AM. 

Figura 1 – Distribuição percentual dos custos das atividades de um típico AM 

 
Fonte: Adaptado de Tompkins et al. (1996) e Bartholdi e Hackman (2014). 

 
Figura 2 – Distribuição percentual dos tempos gastos no picking de um típico AM 

 
Fonte: Adaptado de Tompkins et al. (1996) e Bartholdi e Hackman (2014). 

Neste contexto, a grande maioria das operações de picking em todo o mundo (mais de 

80% só na Europa Ocidental) enquadra-se na categoria picker-to-parts de low level (DE 

KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 2007). Porém, a literatura é mais focada no picker-to-
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parts de high level e/ou nos Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) deixando muitos 

lacunas, quiçá por serem NP-hard, ao picker-to-parts de low level (DE KOSTER; LE-DUC; 

ROODBERGEN, 2007; GU; GOETSCHALCKX; MCGINNIS, 2010). Além das questões que 

envolvem a robustez dos MO’s, há também o trade-off entre a urgência em atender os pedidos 

e a eficiência do AM (WON; OLAFSSON, 2005). Todos estes fatores configuram um cenário 

complexo e/ou conflitante que incide diretamente sobre a capacidade dos gestores em decidirem 

sobre qual é a melhor solução do SOF/SOC. Assim, a quase totalidade dos problemas de picking 

são NP-hard e incluem dilemas estendidos além da aplicação de algoritmos e de quão ágil é o 

Tempo de Processamento Computacional (TPC) dos Métodos de Otimização (MO’s). Ao 

deparar-se com tal complexidade, a maioria dos MO’s tem negligenciado questões práticas 

importantes e são restritos ou não produzem resultados competitivos ideais como os exigidos 

pelos gestores dos AM’s (CHANG et al., 2007; HENN; SCHMID, 2013). No Brasil, por 

exemplo, a maioria das empresas optam pela noção empírica dos gestores e operadores e na 

China a falta de MO’s adequados é um elemento restritivo à eficácia dos AM’s (CHANG et al., 

2007; BONASSA; CUNHA, 2011).  

Ao centrar-se na adaptação à realidade, três questões de domínio cientifico e prático 

fundamentam a integração do SOF/SOC. Em primeiro lugar, está a evidente demanda por MO’s 

mais robustos e aptos à realidade dinâmica dos atuais AM’s (CHANG et al., 2007; AZADNIA 

et al., 2013). A segunda questão é que o SOF de Pinto, Crepaldi e Nagano (2015) é único na 

literatura e a integração de áreas interdependentes para soluções globais de picking inexistem, 

ou seja, os problemas são abordados de forma singular quando o foco dar-se-á por meio de 

MO’s (HENN; SCHMID, 2013). A última reside no consenso de que as metaheurísticas são a 

forma mais eficiente para resolver problemas de picking NP-hard (HENN; SCHMID, 2013; 

MA; ZHAO, 2014). Entretanto, aplicações de AG’s ao SOF limitam-se a Pinto, Crepaldi e 

Nagano (2015) e para o OBSP só foram propostas por Tsai, Liou e Huang (2008) e Azadnia et 

al. (2013). Fato é que MO’s que integrem áreas interdependentes de picking devem ser 

desenvolvidos, e para tal recomenda-se explorar melhor o potencial dos AG’s (HENN; 

SCHMID, 2013; ELSAYED; SARKER; ESSAM, 2014). Ao debruçar-se sobre o campo de 

estudo, constatou-se que não há pesquisas com estas especificidades e objetivos análogos aos 

propostos nesta tese para o SOF/SOC. É baseado nas lacunas e perspectivas das áreas em estudo 

que acredita-se ser de grande valia o desenvolvimento de uma ferramenta computacional que 

integre e apresente soluções de forma ágil e otimizada ao SOF/SOC. A possibilidade de prover 

uma ferramenta de otimização de picking factível à realidade motiva a integração do SOF/SOC 

e justifica a implementação do AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC.  
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1.3 Enfoque e Delimitação 

A existência de diferentes organizações integrantes dos mais variados mercados de 

diversos segmentos faz da otimização dos processos de faturamento e picking problema de difícil 

generalização para o SOF/SOC. Nesse sentido, a comunidade cientifica age como um instrumento 

de reflexão e as abordagens por melhores soluções podem ser as mais diversas frente aos 

diferentes tipos e variações do SOF/SOC. Esta tese, em especial, centra-se nas condições de 

adaptação à realidade para suprimir aspectos arbitrários e lidar de forma ágil com os níveis de 

complexidade na tomada de decisões de problemas específicos de SOF/SOC. A premissa básica 

está no melhor ajuste do trade-off entre a maximização do resultado corporativo e o nível de 

serviço ao cliente priorizando as datas de atendimento e de recebimento financeiro mediante à 

regra Earliest Due Date (EDD). Em linhas gerais, o enfoque dado a esta pesquisa está na 

avaliação da capacidade e eficácia prática dos AG’s em integrar e prover soluções otimizadas ao 

SOF/SOC e não em estudos comparativos entre o AG-SOF/AG-SOC e outros Métodos de 

Otimização (MO’s). A única análise comparativa está restrita a uma aferição de desempenho 

mediante às soluções alcançadas por intermédio dos AG-SOF e daquelas obtidas pelo AI-SOF. É 

evidente que em meio aos diversos paradigmas de otimização existentes outros MO’s de destaque 

poderiam ser avaliados para a solução do SOF/SOC. Entre os principais MO’s com potenciais de 

busca consagrados na resolução de problemas combinatóriais e de decisão sequencial estão, por 

exemplo, a Tabu Search (TS), o Simulated Annealing (SA) e a Dynamic Programming (DP). 

Porém, a gama de algoritmos é tão diversa que a identificação do MO mais apropriado a cada 

problema exigiria um substancial esforço em pesquisas e este não é o escopo dado a esta 

abordagem do SOF/SOC. As limitações, hipóteses relacionadas e sugestões para futuras 

pesquisas envolvendo as áreas em estudo serão brevemente discutidas na conclusão desta tese. 

 

1.4 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral prover uma ferramenta de gestão que integre e 

apresente soluções otimizadas para os problemas de SOF e SOC. 

1.4.1 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos desta pesquisa são:  

1. Prover uma ferramenta de otimização com estrutura baseada em AG’s que possa 

ser adaptada sem grandes complexidades e investimentos a outras configurações 

dos problemas de SOF/SOC; 
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2. Melhor ajustar o trade-off entre a maximização do resultado corporativo e o nível 

do serviço prestado ao cliente priorizando as datas de atendimento e de 

recebimento financeiro pela regra Earliest Due Date (EDD); 

3. Aperfeiçoar as tomadas de decisões dos processos de faturamento a fim de ampliar 

o número de pedidos atendidos e de produtos faturados de maneira a melhorar à 

gestão do fluxo de caixa e maximizar o Faturamento Total (FT) da Carteira de 

Pedidos (CP); 

4. Elevar o nível de planejamento e de produtividade das atividades operacionais do 

armazém (AM) aprimorando o processamento dos pedidos por intermédio da 

redução do Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP), do Número de Viagens 

de Coleta (NVC), da Distância Total das Rotas (DTR) e do Tempo Total de 

Picking (TTP) de forma a minimizar o Custo Total das Operações de Picking (CT). 

 

1.5 Método de Pesquisa 

Esta é uma pesquisa aplicada que adota uma abordagem quantitativa baseada em 

modelagem matemática e simulação computacional (BERTRAND; FRANSOO, 2002; 

HAEGEMAN, et. al., 2013). A revisão de literatura é sistematizada e, ao iniciar pelos fatos 

históricos e propósitos gerais, discorre sobre as pesquisas dispostas pela comunidade cientifica 

até estreitar-se ao SOF/SOC. Em associação com os padrões reais, o SOF/SOC são ajustados a 

uma abordagem que inclui uma série de especificidades e classificações dos métodos e sistemas 

de picking presentes no referencial bibliográfico do SOF/OBSP. As terminologias, 

classificações, características estruturais e suposições que mapeiem o objeto de estudo provêm, 

portanto, tanto dos arcabouços teóricos quanto da realidade prática do SOF/SOC. À vista disso, 

os MO’s serão parametrizados conforme as supostas particularidades e condições de contorno 

estabelecidas por um conjunto de regras, restrições e variáveis decisórias implícitas ao 

SOF/SOC. Toda a modelagem matemática e a lógica do mecanismo de funcionamento e busca 

dos MO’s são expostas de forma sucinta junto à uma exemplificação de solução para problemas 

simplificados de SOF/SOC. As programações são desenvolvidas em linguagem Phyton e as 

entradas/saídas de dados e análises dos resultados suportadas por planilhas do Microsoft Office 
Excel 2013. Nas avaliações de desempenho, os MO’s são submetidos a uma série experimentos 

para um conjunto de problemas com dimensões derivadas dos ambientes reais e que inclui 

diferentes níveis de complexidade de SOF/SOC. As análises de desempenho são mensuradas 

por meio de Métricas de Avaliação dos Resultados (MAR’s) e a avaliação final consubstanciada 
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pelo conjunto dos resultados médios obtidos pelos MO’s. A figura 3 apresenta o fluxograma 

com as etapas do desenvolvimento desta pesquisa e destaca as principais contribuições ao 

SOF/SOC. 

Figura 3 - Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa do SOF/SOC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

1.6 Estrutura da Tese 

Esta tese está estruturada em capítulos resumidos da seguinte forma: o capítulo 2, expõe 

a revisão e análise da literatura pertinente às abordagens do SOF/OBSP. O capítulo 3 detalha a 

representação dos problemas e delimita todo o conjunto de regras, restrições e variáveis 

decisórias que mapeiam todos os parâmetros do SOF/SOC. Os capítulos 4 até o 6 exprimem as 

modelagens matemáticas e exemplificam a formulação das estruturas de solução do AG-

SOF/AI-SOF/AG-SOC. No capítulo 7, são demonstradas as configurações dos problemas 

experimentais, as análises dos resultados obtidos nas simulações computacionais e a avaliação 

final do AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC. O último capítulo expõe as contribuições e considerações 

finais relativas à pesquisa, tal como às principais limitações e sugestões para futuros estudos 

sobre a temática de integração do SOF/SOC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo traz a revisão e análise da literatura pertinente às pesquisas dirigidas à 

solução de problemas semelhantes ao SOF e restritas ao Order Batching and Sequencing 

Problem (OBSP). Não se pretende esgotar o assunto ou torná-lo extenuante, mas, prover um 

arcabouço teórico suficiente à formulação mais adequada dos algoritmos propostos ao SOF/SOC. 

As seções iniciam-se pelos fatos históricos, discorrem sobre uma visão geral dos conceitos e do 

impacto dos referidos problemas às organizações até desdobrar-se sobre as principais abordagens 

e Métodos de Otimização (MO’s) indicados ao SOF e ao OBSP.  

 

2.1 Revisão de Literatura do SOF 

No âmbito empresarial as incertezas associadas à previsão da demanda são um 

parâmetro crítico ao planejamento estratégico do Budget e ao Forecast. Para as organizações 

que operam em ambientes complexos e instáveis, antever a demanda de forma exata é 

impossível, visto que, é uma tentativa de determinar antecipadamente o resultado mais provável 

de uma incerteza variável (SEYEDREZAEI et al., 2012; SERESHTI; BIJARI, 2013; BAUD-

LAVIGNE; BASSETTO; AGARD, 2014). No intuito de restringir estas incertezas e propiciar 

adaptações imediatas ao mercado competitivo, há um esforço dos cientistas que tem 

impulsionado as direções futuras das novas tecnologias de gestão que, dentre outras, inclui a 

robustez dos MO’s. Apesar das imposições por previsões mais acuradas e dos avanços na ciência, 

a maioria das ferramentas quantitativas hoje existentes são analíticas ao invés de preditivas e 

incapazes de lidar com o futuro de forma ágil e precisa (HAEGEMAN et. al., 2013). Expressar 

toda a variabilidade do ambiente em equações precisas de uma única e inequívoca forma para 

apresentar soluções aceitáveis em curto espaço de tempo é ainda impraticável aos atuais MO’s. 

As opções se restringem a antecipar-se, quando se conhece a priori, ao estado percebido ou no 

mínimo reagir aos eventos improváveis (PINTO; CREPALDI; NAGANO, 2015).  

Não obstante, se as demandas são incertas e a opção é manter estoques mínimos, então, 

não é incomum que no momento de faturar os pedidos possa haver faltas de SKU’s (RIM; 

PARK, 2008; SEYEDREZAEI, et al., 2012). Este lapso irá gerar pedidos conflitantes que irão 

requerer analises do trade-off entre as receitas e custos, além de rankings para priorização de 

atendimento como, por exemplo, a regra EDD (RIM; PARK, 2008; SLOTNICK, 2011; 

MATTHEWS; VISAGIE, 2013). A opção mais confiável seria manter níveis suficientes de 
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estoques, porém, isto pode levar a aumentos nos custos, eventuais obsolescências dos SKU’s e 

restrições de espaço físico dos AM’s (TOMPKINS; SMITH, 1998; RIM; PARK, 2008; 

SEYEDREZAEI et al., 2012). Ao deparar-se com um grande número de pedidos sujeitos a uma 

série de avaliações, dentre as possíveis alternativas de faturamento existentes, uma das tarefas 

complexas com as quais os gestores têm de lidar é a busca pela melhor solução do SOF (PINTO; 

CREPALDI; NAGANO, 2015).  

A literatura é, contudo, limitada no que diz respeito a MO’s que pressupõem restrições 

de estoque ou incertezas associadas a previsão de demanda para problemas análogos ao SOF. 

Pesquisas semelhantes ao SOF são de Rim e Park (2008) que empregaram a Linear 

Programming (LP) inteira binária para tratar as restrições de estoque no atendimento dos 

pedidos em Centros de Distribuição (CD’s) objetivando maximizar a Order Fill Rate (OFR). 

As atribuições dos SKU’s aos pedidos só são realizadas se houver estoque disponível, se não, 

os pedidos são transferidos para o dia seguinte e atendidos conforme as disponibilidades dos 

SKU’s e as regras de prioridade de forma a evitar atrasos excessivos à OFR. As 

experimentações demonstraram que a Linear Programming (LP) supera os modelos simples 

em questões do tamanho das ordens e/ou número de SKU’s quando comparada à regra First 

Come, First Served (FCFS). Seyedrezaei et al. (2012) aplicaram o Genetic Algorithm (GA) a 

um problema NP-completo de previsão de estoque e de demanda para maximizar o número de 

pedidos atendidos de acordo com a Customer Importance (OPP), vida útil dos SKU’s e as Back-

Orders. Este GA estima o coeficiente de demanda de cada período para cada cliente e define 

um estoque considerando a capacidade do Armazém (AM) e a validade dos SKU’s. Logo, os 

pedidos não atendidos por restrições dos SKU’s são transportados para o próximo período 

(Back-Order). Em comparação com o software Lingo o GA se demonstrou capaz de resolver o 

problema com qualidade melhor e em tempo satisfatório, que o torna apto a contribuir para o 

melhor gerenciamento dos CD’s.  

Apesar das aparentes semelhanças em relação às pesquisas de Rim e Park (2008) e 

Seyedrezaei et al. (2012), a abordagem do Optimal Billing Sequencing (OBS) de Pinto, Crepaldi 

e Nagano (2015) é única na literatura a tratar um problema de SOF. Nesta pesquisa os autores 

propõem um Genetic Algorithm (GA) híbrido programado em Visual Basic for Applications 

(VBA) do Excel que maximiza o faturamento total da Carteira de Pedidos (CP). Este GA lida 

com as restrições de estoques e com os critérios de aceite dos clientes em relação à faturamentos 

de quantidades parciais para atribuir os SKU’s à CP pela regra First Come, First Served 

(FCFS). O GA é formulado por meio de estruturas genéticas binárias que emprega a seleção 
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elitista e uma função aptidão orientada por penalidades e reparação de indivíduos inviáveis ao 

picking do SOF. As experimentações demonstram que o GA proposto é uma opção viável à 

solução de problemas pequeno e médio porte de OBS. O quadro 1 apresenta uma sumarização 

das abordagens e dos Métodos de Otimização (MO’s) propostos por Rim e Park (2008), 

Seyedrezaei et al. (2012) e Pinto, Crepaldi e Nagano (2015). Para outras linhas de estudos que 

visam integrar e otimizar diferentes problemas de Manufacturing, Inventory e Supply Chain 

Management consulte Chien et al. (2012), Baud-Lavigne, Bassetto e Agard (2016); Ghiami, 

Williams e Wu (2013); Hiremath, Sahu e Tiwari (2013); Haq e Boddu (2017); Kumar, Tiwari 

e Goswami (2016); Mousavi et al. (2017); Xiang, Song e Ye (2014); Yao e Huang (2017); 

İnkaya e Akansel (2017).  

Quadro 1 – Sumarização dos MO’s para problemas de SOF 
Referência Abordagem Função Objetivo Método (MO) 

Rim e Park 
(2008) 

Atribui os SKU’s maximizando a taxa de atendimento 
dos pedidos (OFR). Os clientes só aceitam pedidos 
completos e aqueles não atendidos por restrições de 
SKU’s são transferidos para o dia seguinte. As 
atribuições são pré-definidas por graus de prioridades 
dados aos clientes/pedidos e pela regra FCFS. 

Maximizar                    
Taxa de Atendimento    

das Ordens – OFR         
(Order Fill Rate) 

Linear 
Programming 

(PL)  

Seyedrezaei et al.  
(2012) 

Estima a demanda e os estoques considerando a 
capacidade do AM e a vida útil dos SKU’s. Atende o 
pedido se todos os SKU’s estão dispiníveis, se não, o 
pedido é transferido para o próximo período (Back-
Order). As atribuições são pré-definidas por graus de 
prioridades dados aos clientes e a vida útil dos SKU’s. 

Maximizar                 
Número de Pedidos 
Atendidos – OPP 

(Customer Importance) 

Genetic 
Algorithm   

(GA) 

Pinto, Crepaldi e 
Nagano           
(2015) 

Realiza o sequenciamento otimizado das faturas dos 
pedidos para maximizar o faturamento total da CP. 
Atende o pedido se todos os SKU’s estão dispiníveis ou 
se o cliente aceitar faturamentos parciais, se não, o 
pedido é transferido para o dia seguinte. As atribuições 
são pré-definidas por graus de prioridades dados pelos 
critérios de aceite dos clientes e pela regra FCFS. 

Maximizar          
Faturamento da           

Carteira de Pedidos – OBS        
(Optimal Billing Sequencing) 

Genetic 
Algorithm   

(GA) 

Fonte: Autor (2017).  

 

2.2 Revisão de Literatura do OBSP 

Ao logo das últimas décadas a busca por melhorias aos processos de picking e à eficácia 

dos Armazéns de Distribuição (AM’s) desencadeou-se em um expressivo aumento de pesquisas 

dirigidas a robustez dos MO’s (PETERSEN; AASE, 2004; DE KOSTER; LE-DUC; 

ROODBERGEN, 2007). A literatura, fundamentada nas particularidades, interdependências e 

nos designs dos layouts e estruturações dos AM’s, tem proposto uma variedade de MO’s à 

solução dos mais diversos problemas de picking (PETERSEN; AASE, 2004; CHANG, et al., 

2007; TSAI; LIOU; HUANG, 2008). A maioria destas pesquisas evidenciaram que o Order 
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Batching Problem (OBP) reduz significativamente a Distância Total das Rotas (DTR) e o 

Tempo Total de Picking (TTP) tornando-o uma das mais importantes estratégias à eficácia dos 

AM’s (GIBSON; SHARP, 1992; HSU; CHEN, KAI-YING; CHEN, MU-CHEN, 2005; DE 

KOSTER, LE-DUC E ROODBERGEN, 2007). No OBP, os pedidos ou SKU’s são agrupados 

em lotes a partir de critérios pré-definidos e coletados na mesma viagem dentro do AM (CHOE; 

SHARP, 1991; VAN NIEUWENHUYSE; DE KOSTER, 2009). Assim sendo, a formulação de 

lotes de tamanhos adequados pode corroborar com o ajuste do trade-off entre a urgência em 

atender aos pedidos e a eficácia do AM (WON; OLAFSSON, 2005).  

A maioria dos autores relatam que a motivação pelo Order Batching Problem (OBP) 

iniciou-se com o algoritmo de Clarke e Wright (1964) intitulado C&W(ii). Posteriormente, 

Vinod (1969) empregou a Integer Programming ao OBP enquanto que Armstrong, Cook e Saipe 

(1979) optaram pela Mixed-Integer Programming (MIP). Já na década de 1980 Elsayed, Dube e 

Proctor (1980), Elsayed (1981) e Goetschalckx (1983) estudaram, para AM’s unidimensionais, 

as políticas do OBP. Mas, foi a partir do algoritmo de Ratliff e Rosenthal (1983), baseado na 

Dynamic Programming (DP), que os pesquisadores se empenharam na busca por MO’s mais 

eficazes aos AM’s. É nesta conjectura que vários MO’s foram propostos à solução de uma 

extensa gama de diferentes OBP’s. Estas pesquisas acabaram por expor que a grande maioria 

dos OBP’s representavam problemas complexos de otimização combinatórial de natureza NP-

hard (RUBEN; JACOBS, 1999; CHEN; WU, 2005; DE KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 

2007). Assim, apenas casos especiais de pequeno porte do OBP puderam ser resolvidos em 

tempo polinomial mediante MO’s de Local Search (LS). Dentre estes MO’s, destaca-se o 

Branch-and-Price de Gademann e Van De Velde (2005) enquanto que soluções quase ótimas 

foram obtidas pelo Mixed Integer Programming de Bozer e Kile (2008).  

As heurísticas clássicas dirigidas ao OBP podem ser classificadas, conforme Henn e 

Schmid (2013), em quatro grupos: i) algoritmos baseados em regras de prioridade; ii) 

algoritmos de sementes; iii) algoritmos de economia e; iv) metaheurísticas. As metaheurísticas 

se concentram em melhorar as soluções enquanto que as outras heurísticas contêm abordagens 

construtivas (WÄSCHER, 2004; HENN; SCHMID, 2013). Nas regras de prioridade os pedidos 

são agrupados segundo regras pré-determinadas como, por exemplo, a FCFS (GIBSON; 

SHARP, 1992). Introduzido por Elsayed (1981), os algoritmos de sementes escolhem um 

pedido inicial (semente) mediante algum critério de seleção e baseados em regras de 

congruência adicionam os pedidos restantes aos lotes da semente até atingir a capacidade do 
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dispositivo de coleta (ver Ho e Tseng (2006), Ho, Su e Shi (2008) e Hsieh e Huang (2011)). 

Algoritmos de economia são baseados no C&W(ii), logo, combinam e comparam lotes 

selecionados iterativamente a uma determinada rota para que a coleta de dois pedidos de um 

mesmo cliente sejam realizadas em uma única viagem (GIBSON; SHARP, 1992). Algoritmos 

de economia e de sementes são os mais usados em MO’s para sistemas de picking “empregando 

humanos”5 (WÄSCHER, 2004; DE KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 2007; HENN; 

SCHMID, 2013). Algumas melhorias do C&W(ii) foram propostas por Elsayed e Unal (1989) 

e Hwang e Kim (2005) enquanto que, em muitos algoritmos de sementes, as atribuições dos 

SKU’s aos lotes são variantes e subjetivas (HSU et. al., 2005; TSAI; LIOU; HUANG, 2008). 

As metaheurísticas foram muito aplicadas aos OBP’s como, por exemplo, o GA intitulado 

GABM de Hsu, Chen Kai-Ying e Chen Mu-Chen (2005). Gademann e Van De Velde (2005) 

formularam um algoritmo que faz a troca de dois pedidos de diferentes clientes por movimentos 

de swap. Albareda-Sambola et al. (2009) elaboraram o Variable Neighborhood Search (VNS) 

enquanto que Henn et al. (2010) propuseram a Iterated Local Search (ILS) e o Rank-based Ant 

System baseada na Ant Colony Optimisation (ACO). Henn e Wäscher (2012) apresentaram um 

Tabu Search (TS) clássico e o Attribute-Based Hill Climber (ABHC) baseado no TS de 

Whittley e Smith (2004). Xu et al. (2014) propuseram um algoritmo próprio para um OBP com 

janelas de tempo variáveis denominado de Variable Time Window Batching (VTWB). As 

metaheurísticas TS, ILS, VNS, ABHC e o VTWB demonstraram-se superiores aos algoritmos 

existentes gerando soluções perto das ideais com Tempo de Processamento Computacional 

(TPC) reduzido para os diferentes OBP’s (HENN; SCHMID, 2013; MA; ZHAO, 2014). Porém, 

na maioria destes MO’s os lotes são formulados com base nas semelhanças entre os 

clientes/SKU’s objetivando apenas o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) para minimizar o 

Tempo Total de Picking (TTP) mediante a redução da Distância Total das Rotas (DTR) dentro 

do AM (TIAN et al., 2004; HSU; CHEN KAI-YING; CHEN MU-CHEN, 2005; CHANG et 

al., 2007). A quase totalidade destes MO’s também ignora as datas de atendimento, as restrições 

dos trolleys e o peso dos SKU’s, além de negligenciar o earliness e o tardiness, tal como os 

custos gerados por estas ocorrências e os indicadores dos níveis de serviço aos clientes (vide 

Elsayed et al. (1993), Chang et al. (2007), Tsai, Liou e Huang (2008), Azadnia et al. (2013), 

Henn e Schmid (2013), Matthews e Visagie (2013)).  

                                                
5 Para um arcabouço teórico sobre as classificações e métodos de picking consulte Tompkins et al. (2003), De 
Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007), Dallari, Marchet e Melacini (2009), e Henn, Koch e Wäscher (2012). 
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É evidente que, para tornarem-se aplicáveis aos AM’s os MO’s devem satisfazer as 

restrições dos trolleys e incorporar regras de atendimento e critérios de sequenciamento para 

minimizar o earliness e o tardiness (HENN; SCHMID, 2013). A sequência e o momento de 

início dos processamentos dos lotes irão determinar quando e como as datas de atendimento 

serão satisfeitas (AZADNIA et. al., 2013; HENN; SCHMID, 2013). De acordo com Tsai, Liou 

e Huang (2008), Henn, Koch e Wäscher (2012), Azadnia et al. (2013) e Henn e Schmid (2013), 

os principais critérios para os algoritmos de sequenciamento de lotes são, portanto, o earliness 

e o tardines. No earliness, a coleta dos SKU’s é feita antes do devido tempo, gerando acúmulos 

na área do Pick-Up/Drop-Off (P/D) que podem levar a erros e maiores custos (TSAI; LIOU; 

HUANG, 2008; HENN 2012b). No tardiness, os SKU’s são coletados em atraso o que irá 

comprometer todas as etapas subsequentes do processo (GADEMANN; VAN DEN BERG; 

VAN DER HOFF, 2001). Fato é que tanto as datas quanto os horários de atendimento devem 

ser cumpridos, visto que, podem ocasionar numa série de infortúnios, como paradas das linhas 

de produção, insatisfação dos clientes, multas etc. (TSAI; LIOU; HUANG, 2008; HENN 

2012b; AZADNIA et. al., 2013). Logo, o foco orientado à produtividade e custos estendeu-se 

significativamente para a elevação do nível de serviço ao cliente em termos de qualidade, preço, 

prazos, flexibilidade de atendimento, serviços pós-vendas para os SKU’s etc. Estas questões 

são exploradas por Elsayed et al. (1993), Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003), 

Azadnia et al. (2013), Jeang (2015), Henn e Schmid (2013), Hiremath, Sahu e Tiwari (2013) e 

Risdiyono e Koomsap (2013).  

A fim de melhor adaptarem-se à realidade, muitos pesquisadores propuseram MO’s mais 

robustos para variações do OBP que fora denominado de Order Batching and Sequencing 

Problem ou abreviadamente de OBSP (HENN; SCHMID, 2013). As pesquisas para o OBSP 

surgiram, então, da necessidade de se considerar mais sobre as circunstâncias do mundo real 

(HENN; SCHMID 2013; MA; ZHAO, 2014). Assim, as metaheurísticas incorporaram muitas 

questões práticas; logo, o earliness e o tardiness juntamente com a regra Earliest Due Date 

(EDD) tornaram-se a forma mais simples e eficiente para resolver os OBSP’s (AZADNIA et. 

al., 2013; HENN; SCHMID, 2013; MOUSAVI et al., 2017). Abordagens para os OBSP’s em 

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) são de Elsayed et al. (1993) e Elsayed e Lee 

(1996) e, devido às configurações do tipo de processo, são parcialmente aplicáveis aos métodos 

de picking “empregando humanos”. Especificamente para os sistemas picker-to-parts 

constatou-se que Tsai, Liou e Huang (2008) formularam dois Genetic Algorithms (GA’s) 

intitulados de GA_BATCH e GA_TSP e que foram aplicados a um processo de low level e pick-and-
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sort para satisfazer as datas de atendimento e minimizar o Custo Total das Operações de Picking 

(CT). O GA_BATCH planeja e sequencia os lotes aplicando penalidades aos trolleys com excessos 

peso e ocorrências do earliness e do tardiness enquanto que o GA_TSP faz a roteirização de coleta 

para minimizar as Distância Total das Rotas (DTR).  

Após considerável período sem abordagens inéditas aos OBSP’s, Henn (2012a) 

apresentou o Variable Neighborhood Descent (VND) e o Variable Neighborhood Search 

(VNS) baseados no Local Search (LS) para minimizar o Tempo Total de Picking (TTP) e o 

Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP). A chegada dos pedidos é definida por uma janela 

de tempo fixa e o modelo faz a programação dos lotes estáticos (off-line) por meio do pick-by-

order ou pick-by-batch. Henn (2012b) propôs uma variação ao VND e VNS para lotes 

dinâmicos (on-line) com janelas de tempo para três momentos de chegadas dos pedidos, logo, 

os pedidos não atribuídos aos lotes on-lines são subdivididos em lotes off-lines. A combinação 

de C&W(ii), LS e ILS é utilizada como referência à avaliação de desempenho das heurísticas 

S-Shape e Largest Gap. Henn e Schmid (2013) empregaram a ACO, o ILS e a ABHC de Henn 

et al. (2010) e Henn e Wäscher (2012) à um problema semelhante ao de Tsai, Liou e Huang 

(2008) obtendo um Tempo de Processamento Computacional (TPC) reduzido para as 

heurísticas S-Shape e Largest Gap. A solução inicial é dada atribuindo os pedidos aos lotes pela 

regra EDD e as novas soluções são obtidas pelo swap de dois pedidos de diferentes lotes ou 

pelo shift de um pedido para um diferente lote mediante o pick-by-order ou pick-by-batch. 

Azadnia et al. (2013) propuseram o ATGH que é uma melhoria do Association Rule Data 

Mining e Integer Programming (ARIP) de Chen e Wu (2005) e que, para a minimização do 

Atendimento dos Pedidos (AAP) e da Distância Total das Rotas (DTR), demonstrou ser melhor 

que o método de Henn e Schmid (2013). O ATGH é modelado em quatro fases com o Genetic 

Algorithm (GA) aplicado em duas situações; i) Weighted Association Rule Mining Algorithm 

(MINWAL): determina a associação dos pedidos pelas similaridades entre as datas de 

atendimento e os SKUs; ii) Binary Integer Programming: formula os lotes maximizando as 

associações frente as restrições do trolley; iii) o GA-TSP: encontra a rota mais curta e; iv) o GA-

sequencing: faz o sequenciamento de coleta. Em suma, o Order Batching and Sequencing Problem 

(OBSP) é crucial para planejar o sequenciamento de processamento e para a obtenção de 

eficiência dos sistemas de picking picker-to-parts (AZADNIA et al., 2013; HENN; SCHMID, 

2013). As tratativas ao OBSP são sumarizadas no quadro 2 e para descrever a função objetivo 
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utiliza-se as seguintes notações para os Métodos de Otimização (MO’s): i) Distância Total das 

Rotas (DTR); ii) Tempo Total do Picking (TTP); iii) Custo Total do Picking (CTP) e; iv) 

Earliness e o Tardiness dos Pedidos (ETP). 

Quadro 2 - Sumarização dos MO’s para problemas de OBSP 
Referência Abordagem Função Objetivo Método (MO) 

Elsayed et al. 
(1993) 

Proposto para AS/RS mediante duas etapas: i) todo o pedido deve 
estar no mesmo lote e; ii) a sequência de picking é dada por 
prioridades ponderadas pelas datas de atendimento e tempo de 
processamento dos lotes. É parcialmente aplicável e não 
competitivo ao picking picker-to-parts. 

Minimizar 
DTR/TTP/       
ETP/ CTP 

Own                 
Algorithms 

Elsayed e Lee 
(1996) 

É uma melhoria do modelo de Elsayed et al. (1993) que inclui uma 
regra de decisão em que pedidos adicionais subsequentes são 
incluídos ao lote caso não aumente o atraso total. É parcialmente 
aplicável e não competitivo para ao picking picker-to-parts. 

Minimizar 
DTR/TTP/       
ETP/ CTP 

Own             
Algorithms 

Tsai, Liou e 
Huang (2008) 

Proposto para picker-to-parts por meio de duas etapas (GA_BATCH e 
GA_TSP): GA_BATCH planeja e sequencia os lotes aplicando 
penalidades aos trolleys com excesso peso e às ocorrências de 
earliness e tardiness enquanto que o GA_TSP faz a roteirização de 
coleta dos SKU’s dentro do AM.  

Minimizar 
DTR/TTP/ 
ETP/CTP 

Multiple GA’s 
GA_BATCH/GA_TSP 

Henn (2012a) 

Proposto para picker-to-parts em que a chegada dos pedidos é 
definida por uma janela de tempo fixa e os lotes agrupados 
mediante uma abordagem de vizinhança para pedidos e SKU’s. 
Assim, o modelo faz a programação e sequenciamento dos lotes 
off-line por meio do pick-by-order ou pick-by-batch. 

Minimizar 
DTR/TTP/ETP 

Variable   
VND/VNS/ LS 

Henn (2012b) 

É uma melhoria do modelo de Henn (2012a) que inclui janelas de 
tempo para três pontos de chegada dos pedidos agrupando-os em 
lotes on-line. Logo, decide-se qual pedido fará parte de cada lote 
em dado ponto da janela e os pedidos não agrupados aos lotes on-
line são subdivididos em lotes off-line. 

Minimizar 
DTR/TTP/ETP 

C&W(ii)/LS/ILS 
Variable VND/VNS 

Henn e 
Schmid (2013) 

Proposto para picker-to-parts o modelo forma uma solução inicial 
atribuindo os pedidos aos lotes pela EDD. As novas soluções a 
serem testadas são obtidas pelo swap de dois pedidos de diferentes 
lotes ou pelo shift de um pedido para um diferente lote mediante o 
pick-by-order ou pick-by-batch. 

Minimizar 
DTR/TTP/ETP 

ACO/ILS/ABHC 
Routing Method            

S-Shape/Largest Gap 

Azadnia et al. 
(2013) 

Proposto para picker-to-parts o modelo associa os pedidos pelas 
similaridades entre as datas de atendimento pela regra EDD. A 
formulação dos lotes é realizada maximizando as associações entre 
os SKU’s frente as restrições do trolley de forma a definir a rota 
mais curta e o melhor sequenciamento de coleta dentro do AM. 

Minimizar 
DTR/TTP/ETP 

 

ATGH 
(MINWAL/PI      

GA-TSP/GA-sequencing 
Combined Routing 

Method 
Fonte: Autor (2017).  

No quadro 2 verifica-se que a maioria das pesquisas se centram no Problema do Caixeiro 

Viajante (PCV) e que aplicações de AG’s à problemas de picker-to-parts de low level com pick-

and-sort limitam-se à Tsai, Liou e Huang (2008) e Azadnia et al. (2013). Em termos gerais, a 

quase totalidade dos MO’s é restrita a apenas partes dos sistemas reais e, portanto, infactíveis 

ao cotidiano dos atuais AM’s (CHANG et al., 2007; AZADNIA et al., 2013; HENN; SCHMID, 

2013). Em quase todos os MO’s as variáveis de decisão se deparam com aspectos de 

aplicabilidade limitada que divergem da realidade, além de apresentarem um elevado Tempo 

de Processamento Computacional (TPC) inviável aos atuais AM’s (AZADNIA, et al., 2013; 
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MA; ZHAO, 2014). A possibilidade de agrupar os SKU’s de um pedido em diferentes lotes é 

considerada somente por Tsai, Liou e Huang (2008) e Azadnia et al. (2013). A maioria dos 

MO’s não mensuram os impactos nos custos gerados pelo earliness e tardiness e os indicadores 

do nível de serviço ao cliente e também pressupõe tempos fixos para os diferentes processos 

dos AM’s (AZADNIA, et al., 2013: HENN; SCHMID, 2013; MA; ZHAO, 2014). Além disso, 

operam em ambientes estáticos que desconsideram a dinâmica dos pedidos e a atualização do 

saldo de estoque físico e contábil dos SKU’s. Tsai, Liou e Huang (2008), por exemplo, aplicam 

certas penalidades não factíveis à realidade e o modelo de Henn e Schmid (2013) é limitado ou 

a qualidade nos resultados é reduzida quando há um aumento no número de pedidos e SKU’s. 

Em virtude das especificidades e parâmetros numéricos dos problemas só seria possível 

comparar e decidir quais MO’s são os melhores se aplicá-los aos mesmos OBSP’s (AZADNIA 

et al., 2013; HENN; SCHMID, 2013; MA; ZHAO, 2014).  

A literatura apresenta diferentes metodologias, técnicas, estratégias e regras, porém, a 

melhor forma de combiná-las a um Métodos de Otimização (MO) que seja o mais adequado à 

obtenção do melhor desempenho irá depender das particularidades de cada OBSP (DE 

KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 2007; ĐUKIĆ; OLUIĆ, 2007; ĐUKIĆ; ČESNIK; 

OPETUK, 2010). Fato é que na prática não há configurações ótimas para um MO e sim as mais 

apropriadas à organização e que gerem os melhores resultados possíveis a todo o sistema de 

picking de cada AM (PETERSEN; AASE, 2004; DE KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 

2007; QIN, et. al., 2013). Há, por exemplo, poucos estudos objetivando encontrar a melhor 

combinação entre os métodos de roteamento e os arranjos físicos (designs) dos AM’s 

(PETERSEN; AASE, 2004; DE KOSTER, LEE-DUC E ZAERPOUR, 2012). Algumas das 

principais pesquisas são de Ashayeri e Gelders (1985), Vaughan e Petersen (1999), Caron, 

Marchet e Perego (2000), Rouwenhorst et al. (2000), Petersen e Aase (2004), Roodbergen e 

Vis (2007), Đukić e Opetuk (2008), Gue e Meller (2009), Đukić, Česnik e Opetuk (2010), Gu, 

Goetschalckx e Mcginnis (2010) e De Koster, Lee-Duc e Zaerpour (2012). Para outras 

abordagens de Order Batching consulte Pan e Liu (1995), Rosenwein (1996), Tang e Chew 

(1997), De Koster, Van Der Poort e Wolters (1999), Gademann, Van Den Berg e Van Der Hoff 

(2001), Ma e Wen (2004), Chen et al. (2005), Emmett (2005), Manzini, Gamberi e Regattieri 

(2005), Yu (2008), Yu e De Koster (2009), Koch e Wäscher (2011), Tang et al. (2011), Hong, 

Johnson e Peters (2012), Bukchin, Khmelnitsky e Yakuel (2012), Kulak, Sahin e Taner (2012) 

e Matusiak et al. (2014). 
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3 REPRESENTAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SOF/SOC 

Este capítulo detalha a representação dos problemas em estudo de forma que seja 

possível elucidar todos os pressupostos que norteiam o SOF/SOC. Hipotéticos, porém baseados 

na realidade prática e científica, o SOF/SOC retratam o cotidiano de uma empresa frente às 

tomadas de decisões para os processos de faturamento e de picking de um típico Armazém de 

Distribuição (AM). Todo o contexto de pesquisa é ajustado aos principais métodos de picking 
dispostos pela literatura e nos atuais AM’s para incluir um conjunto de regras, restrições e 

variáveis decisórias implícitas ao SOF/SOC.  

 

3.1 Representação do Problema de SOF 

No SOF, o termo Produto Acabado (PA) refere-se ao estoque de SKU’s disponíveis para 
a venda e que estão armazenados no AM. A notação Rg faz alusão ao número de registro que 
difere os SKU’s, no qual o subscrito i = (1, 2 ..., n) denota o i-ésimo Rgi. Se o vetor X determina 
o conjunto de PA, então, X = {x1, x2, x3, ..., xn} representa a quantidade x do Rgi no AM em 

determinado momento denotado por t. No cadastro de estoque do PA, todo i tem uma descrição 
especifica, um peso/volume padrão dado por pvi e o endereçamento para sua localização física 
no AM. Neste PA nenhum Rgi necessita de locais de armazenamentos ou manuseios especiais, 
porém, há Rgi frágeis que carecem de cuidados na coleta e, para evitar que sofram avarias, 
devem ser acomodados dentro do trolley de forma a sobrepor os outros SKU’s. A indicação de 
qual Rgi é frágil (fri), dada por “Sim”/“Não”, bem como as informações pertinentes aos tempos 

de picking estão inseridas no cadastro de estoque do PA e serão detalhados na seção 4.2. A 
tabela 1 apresenta um exemplo hipotético do cadastro de estoque do PA. 

Tabela 1 – Exemplo do estoque de produtos acabados (PA) 

Estoque de Produtos Acabados (PA) 
Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição 
Produto 

(Rgi) 

Total 
Estoque 

(xi) 

Endereço  
no AM    
(Edi) 

Módulo    
do AM         

(mu) 

Tempo  
Coleta    
(Tci) 

Tempo  
Serviço       

(Tsi) 

Relação   
Peso/Vol.     

(pvi) 

Produto 
Frágil      
(fri) 

1111111 Produto - “a” 3,00 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 15,00 Sim 
2222222 Produto - “b” 5,00 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 25,00 Sim 
3333333 Produto - “c” 3,00 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 15,00 Não 
4444444 Produto - “d” 5,00 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 25,00 Não 
5555555 Produto - “e” 0,00 9.01.01.60.5 m60 00:00:08 00:08:00 0,00 Não 
6666666 Produto - “f” 1,00 9.01.01.59.5 m59 00:00:08 00:08:00 5,00 Não 
7777777 Produto - “g” 0,00 9.01.01.58.5 m58 00:00:08 00:10:00 0,00 Não 
8888888 Produto - “h” 5,00 9.01.01.57.5 m57 00:00:08 00:10:00 25,00 Não 

Estoque Total do PA (xi) 22,00 - - - - 110,00 - 
 Fonte: Autor (2017). 

A Carteira de Pedidos (CP) de vendas e constituída por um conjunto de n pedidos (Pn) 
confirmados pelos clientes onde o subscrito j refere-se ao j-ésimo P, ou seja, CP = {P1, P2, ..., 

Pn} �j = (1, 2, ..., n).  A demanda de xi em Pj é dada por qij no qual Pj = {q1j, q2j, ..., qnj} �i = 
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(1, 2 ..., n), logo, qij faz referência a quantidade de i demandada pelo Pj de um cliente denotado 

de Cα e pertencente ao conjunto de clientes CC = {C1, C2, ..., Cm} �α = (1, 2, ..., m). É factível 

aos clientes solicitarem n pedidos com variadas combinações de diferentes qi, ou seja, a CP 
pode conter Pn de tamanhos diversificados de acordo com a variedade dos qij solicitados pelos 
Cm. Assim, um certo Cα poderá ter Pj+1 na CP em t e a demanda total de qi da referida CP é 

dada por Qi. Há também incertezas associadas à gestão da demanda que é arbitrária, logo, a 
chegada dos pedidos é estocástica e estes são inseridos na CP ao logo do dia de forma dinâmica 
(on-line). Para o faturamento optou-se, portanto, por adotar Janelas de Tempo Variáveis (JTV) 
pré-fixadas em horas às quais se presume certa acumulação de Pn na CP. Não obstante, devido 
às mais diversas questões que influenciam a negociação com cada Cα, os preços de venda unitários 
de um mesmo i associados a cada Pj podem ser distintos e são denotados por prij. Assim sendo, o 

Valor Total de faturamento da CP para cada JTV é dado pela notação VT e será obtido caso não 
haja restrições de xi no PA. A tabela 2 apresenta um exemplo hipotético da CP. 

Tabela 2 – Exemplo da carteira de pedidos de vendas (CP) 

Carteira de Pedidos de Vendas (CP) 
Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Descrição 
Cliente        
(Cα) 

Registro  
Produto    
(Rgi)               

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total 
Pedido       

(qij)  

Preço 
Unit. 
(prij) 

Fatura 
Pedido 
(FPij) 

Data do 
Pedido         
(dpij) 

Data de 
Atend.       
(daij) 

Data de 
Receb.       
(drij) 

Aceita qi 
Parcial                 
(wij) 

100 10 Cliente - “10” 1111111 Produto - “a” 3,00 50,00 150,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
100 10 Cliente - “10” 3333333 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
150 15 Cliente - “15” 3333333 Produto - “c” 1,00 155,00 155,00 12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 
200 20 Cliente - “20” 2222222 Produto - “b” 2,00 100,00 200,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 30 Cliente - “30” 3333333 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 30 Cliente - “30” 4444444 Produto - “d” 4,00 200,00 800,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
250 10 Cliente - “10” 4444444 Produto - “d” 2,00 212,50 425,00 18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 
300 30 Cliente - “30” 1111111 Produto - “a” 1,00 60,00 60,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
300 30 Cliente - “30” 5555555 Produto - “e” 2,00 25,00 50,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 

Valor Total da CP (VT)  19,00 - 2.440,00 - - - - 
 Fonte: Autor (2017). 

Na tabela 2 observe que a última coluna “wij” especifica se o Cα aceita faturamentos de 

quantidades parciais de qij para Pj, assim, denomina-se  Simijw
aC para “Sim” e  Nãoijw

aC quando “Não”. 
Dessarte, qij deve ser atribuído à Pj de forma não sobreposta (disjunta) comparando-se Qi com a 

oferta xi, em que qij é definida como a pertinência do ith produto ao jth pedido, tal que P1� P2, ..., 

P j ≤ xi. Se xi < Qi, então, yi é dado como a restrição de xi enquanto que wi = (Qi - yi) é a 
disponibilidade parcial de xi caso yi > 0. Logo, um processo de picking tornar-se-á incoerente à 

solução do SOF caso xi = 0 ou na atribuição de wi quando Cα optar por  Nãoijw
aC para Pj. Em vista 

disto, estão as regras que prescrevem a ordenação em que deverão ocorrer as atribuições de qij na 
CP. As sequências de atribuições de qij devem ser realizadas conforme os seguintes graus de 
prioridade de pré-definidos ao SOF: i) daij – data de atendimento de i no Pj; ii) drij – data de 
recebimento financeiro de i no Pj e; iii) prij – preço de venda unitário de i no Pj. A partir destas 
regras, os qij não faturados serão transferidos para t+1 e, conforme as Janelas de Tempo Variáveis 
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(JTV), novamente reprocessados pelo SOF. A otimização do SOF resume-se, portanto, em como 
encontrar a melhor forma possível de sequenciar as atribuições de qij e wij para atender Qi da CP 
em dado momento t de forma a satisfazer a regra Earliest Due Date (EDD) e maximizar o 
Faturamento Total (FT). Essencialmente, o SOF pode ser definido como um problema de 
otimização em que a solução esperada é a geração de uma ordem de picking, intitulada L, que 
maximize o Faturamento Total (FT) da Carteira de Pedidos (CP).  

 

3.2 Representação do Problema de SOC 

No problema de SOC os qij contidos na L gerada pelo AG-SOF, no qual todo	xi ≥ ∑qij, 
devem ser coletados de forma fracionada por apenas um operador dentro do AM. Portanto, a L 
é constituída por um conjunto de qij faturados que devem ser coletados, embalados, expedidos 
e entregues nas daij. Nesta operação, o operador percorre toda a rota transportando um trolley 
enquanto recolhe qij de forma manual extraindo do seu local no AM. A forma de realizar os 
percursos é feita pelo método de roteamento Composite e qij posicionado no compartimento de 
carga do trolley que é dado pela notação G. Assim sendo, a capacidade de carga do trolley em 
relação à soma do peso/volume (pvi) de cada SKU a ser coletado em determinada rota é limitada 
pela restrição G ≥ max{pvi, i = 1, 2, ..., n}. A etapa de separação e de embalagem para a 
expedição de qij ocorrem em um segundo processo na área do Pick-Up/Drop-Off (P/D). A partir 
da L o SOC irá processar lotes estáticos (off-line) em que a sequência de processamento é 
ajustada ao tardiness mediante a regra EDD. A tabela 3 demonstra uma L, no qual é possível 
verificar que a última coluna (fri) traz o parâmetro que especifica se qi é frágil, assim, denomina-
se frSim para “Sim” e frNão quando “Não”.  

Tabela 3 – Ordem de picking L do SOC 
Ordem de Picking L do AGLOTE 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 

(Cα) 

Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total     
Coletar 

(Qi) 

Data  
Atend.       
(daij) 

Endereço    
no AM           
(Edi) 

Módulo 
do AM 

(mi) 

Tempo 
Coleta  
(Tci) 

Tempo 
Serviço 

(Tsi) 

Relação 
psi/vui     
(pvi) 

Prod. 
Frágil  
(fri) 

100 10 1111111 Produto - “a” 2,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 10,00 Sim 
100 10 3333333 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
200 20 3333333 Produto - “c” 2,00 12/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 
200 20 4444444 Produto - “d” 2,00 12/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 
250 30 1111111 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
250 30 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
300 30 4444444 Produto - “d” 2,00 15/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 

Total de qij para o SOC (Picking)  12,00 - - - - - 60,00 - 
Fonte: Autor (2017). 

3.2.1 Layout do Armazém (AM)  

No SOC, o AM possui um layout retangular com 47,4 metros de comprimento e 24,2 
metros de largura que é composto por 19 blocos de 2,00 metros de altura subdivididos em 306 
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locais de armazenagem medindo 1,20 metros × 1,20 metros. As quantidades de prateleiras em 
cada local podem variar de acordo com o estoque máximo e o pvi, sendo possível ao operador 
alcançà-las sem o auxílio de qualquer equipamento ou Automated Storage and Retrieval System 
(AS/RS). Em termos de localização, o “Bloco” 19 está no fundo do AM e possui 18 “Locais” e 
nas laterais esquerda e direita estão fixados os blocos 1 e 18 que possuem cada um 32 “Locais”, 
conforme ilustrado na figura 4. Na região central do AM estão dispostos 16 blocos de tamanho 
fixo subdivididos em duas linhas de 8 blocos enumeradas da esquerda para a direita, cada qual 
contendo 14 “Locais”. A linha de blocos frontais tem o primeiro bloco definido como 02 até o 
09 e a linha de blocos traseiros correspondem ao bloco 10 até o 17. Ao longo dos blocos, há 5 
ruas paralelas enumeradas da esquerda para a direita de r1 até r5 e tem comprimento denotado 
por Y = 40,80 metros. As ruas transversais têm Y = 21,6 metros e são a r7 que divide os blocos 
centrais, a r6 localizada na extremidade frontal do layout e a r8 dos fundos do AM. A largura de 
todas as ruas são idênticas é dadas por Z = 2,4 metros e para qualquer deslocamento do operador 
utilizar-se-ão as coordenadas y (horizontal) e z (vertical).  

Idêntico à Henn e Schmid (2013), a unidade de movimentação do operador para y ou z 

é denotada por u = 1,20 metros. As alterações de percursos para acessar locais de blocos opostos 

ocorrem por meio de um deslocamento transversal adicional, para a direita/esquerda, pelo ponto 

central de u em y. A partir de um determinado local o operador tem a opção de mover-se de 

modo vertical em ambos os sentidos de z; porém, devido às configurações do layout, isto não 

implica que o operador possa deslocar-se diretamente para qualquer local do AM. As rotas 

factíveis serão aquelas em que as mudanças de ruas são feitas deslocando-se a cada u em sentido 

de z até as interseções bidirecionais das ruas paralelas com as transversais r6, r7 e r8.  Assim, as 

ruas sem qij podem funcionar como vértices de passagens para acesso a outras ruas nas quais 

há demanda para a L. 

No AM, existe apenas uma área de Pick-Up/Drop-Off (P/D) que está posicionado no 

canto frontal inferior esquerdo do layout e mede 5,0 metros × 10,20 metros. Neste P/D està 

localizado um ponto central de partida e de retorno do operador para descarga dos SKU’s e tem 
2u de distância da r6. Atualmente, há um total de 1.250 Rgi no PA, sendo que um determinado 

grupo destes Rgi’s corresponde à grande parte da movimentação dos SKU’s no AM. As 

localizações destes Rgi’s, semelhante à Bottani et. al. (2012), são fixas e dadas por uma 

classificação ABC baseada na frequência de demanda conforme a regra de Pareto (80/20). 

Pressupõe-se que os locais dos Rgi’s em cada classe, exceto para os frSim, são definidos 

aleatoriamente da mesma forma que Henn e Schmid (2013). Além disso, assume-se que cada 

prateleira acomoda somente um Rgi que sempre é armazenado na mesma “Altura”, “Local” e 

“Bloco”. A tabela 4 demonstra a estratégia de armazenamento no AM do SOC. 
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Tabela 4 – Estratégia de armazenamento baseada na classe ABC 
Classe dos 
Produtos           

(Rgi) 

Percentual de 
produtos             

(Rgi) 

Número de 
produtos              

(Rgi) 

Percentual de 
Rgi frágeis             

(frSim) 

Número de Rgi 
frágeis              
(frSim) 

Probabilidade 
de demanda           

(Rgi) 
A 20% 250  13% 32 50% 
B 30% 375  11% 40 30% 
C 50% 625  8% 48 20% 

Total 100% 1.250 32% 120 100% 
Fonte: Adaptado de Bottani et. al. (2012). 

Na tabela 4, veja que a classe “A” representa 50% dos Rgi’s com alta probabilidade de 

demanda, a classe “B” um total de 30%, enquanto que a “C” indica 20% e que em cada uma 

destas classes há também um percentual de frSim. A figura 4 ilustra a representação em 3D do 

layout do AM e indica pelas diferentes cores os locais onde estão armazenados os SKU’s da 

classe A (azul), B (verde) e C (laranja).  

Figura 4 – Representação em 3D do layout do AM 

  
Fonte: Autor (2017). 

 

Note na figura 4 que há uma placa de endereçamento dos SKU’s que esta fixada na 

lateral externa do “Bloco-1”. A lógica de endereçamento para a localização física de Rgi no AM 

é dada por meio de uma ordenação numérica sequencial representada por “#.##.##.###.#” a qual 

se refere ao “Segmento.Rua.Bloco.Local.Prateleira”. Para melhor expressar, às rotas no AG-

SOC, foi atrelado à esta lógica um conjunto de módulos correspondentes a sequência dos 

“Locais” de Rgi. Assim, o conjunto M = {m1, m2, m3, ..., m306} representa todos os módulos do 

AM, o subscrito u = (1, 2, ..., 306) denota o u-ésimo módulo e o Pick-Up/Drop-Off (P/D) é 
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referida como m0. Logo, se cada prateleira acomoda somente um Rgi, que é sempre armazenado 

no mesmo “Local” e “Prateleira”, então, Rgi�mu. A formulação das rotas e mensuração das 

distâncias será dada por meio de uma série estruturada de mn representada por (m0, ..., mu, ..., 

mu+1, ..., mn, mn−1, ..., mu, ..., mu-1, ..., m0). Estas séries irão ditar a sequência de ida e de retorno 

do operador ao longo das ruas do AM até finalizar a rota no P/D. A figura 5 ilustra a planta 

baixa do AM e uma suposta rota M = {m0, m70, m133, m210, m125, m168, m62, m0} em que os locais 

sinalizados em vermelho referem-se aos mn que acomodam frSim. Nesta rota, o operador deixa 

m0 e segue na r2, dirigindo-se à m70 e depois até m133 e deste para mu+1 onde há qij. Veja que há 

um cruzamento na rota em virtude de frSim no m62 e que após coleta-lo o operador retorna ao m0. 

Figura 5 – Exemplo de rota ilustrada na planta baixa do AM 

 
Fonte: Autor (2017). 

3.2.2 Equacionamento do SOC 

No SOC, a ordem L = {l1, l2, l3,..., ln} denota o conjunto de n lotes à medida que o 

subconjunto lk = {q1, q2, ..., qn} representa o k-ésimo lote �k � {1, 2, ..., n}. Todo i será atribuído 

à lk de forma disjunta sendo qij definida como a pertinência do ijth ao kth, tal que l1� l2, ..., ln ≤ 

xi. A notação k

u

l
imq faz alusão ao total de qi de n pedidos (qin) atribuídos à lk a serem coletado no 

mu do AM. Dado o pvi, a estimativa dos lotes para satisfazer G pode ser obtida pela equação 1.  

  G

pv
l

jP

ji
ij

n

�
��                     j = 1, 2, ..., n                    (1) 
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A rota de lk é intitulada de Rotlk = {m0, ..., mu, ..., mu+1, ..., mn, mn−1, ..., mu, ..., mu-1, ..., 

m0} e as distâncias dadas pelas coordenadas de mu (yu, zu) e mn (yn, zn) obtidas conforme a 

expressão 2.  

nunumm zzyyd nu ���� ,                                                    (2) 

Se a distância de m0 para mu+1 até mn e do retorno de mn-1 a m0 é dada por du, então, a 

distância da Rotlk é denominada de
klRotDT e expressa pela equação 3.  

�
�

�
�

1

1 
  

u
kl

m

u 
u

Rot dDT                   u = 1, 2, ..., n                    (3) 

Por conseguinte, a Distância Total das Rotas (DTR) da L é obtida conforme a equação 4.  

�
�

�
k

kl
l

k 

RotDTDTR
1 

                 k = 1, 2, ..., n                    (4) 

Se s é a variação do tempo gasto para o operador percorrer u de forma independente e 

constante, então, a velocidade média de mu para mu+1 em metros por segundo é dada por v = u/s, 

logo, v = max{|yu–yn|/su–sn|zu–zn|/su–sn}. Assim sendo, as variáveis de tempo médio em minutos 

são estimadas pelo cálculo de quatro elementos de picking: 

i) nlTa  – Tempo administrativo composto pela soma das horas da Janela de Tempo 

Variável (JTV) e do Tempo de Processamento Computacional (TPC) para 

formular os n lotes da L, conforme a equação 5. 

60  TPCJTV  ���nlTa                                                  (5) 

ii) klRotTv – Tempo de viagem para o operador percorrer a klRotDT procurando as k

u

l
imq

no AM, dado pela equação 6. 

 60�
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�
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v
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                                                 (6) 

iii) k

in

l
qTc  – Tempo de extração para coletar k

u

l
imq , ou seja, a ação de se esticar ou 

curvar-se para extrair i do mu e posicioná-lo no trolley, obtido pela expressão 7.  
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               j = 1, 2, ..., n                    (7) 
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iv) k

in

l
qTs  – Tempo de serviço ou preparação, isto é, o tempo para separar e embalar 

os k

u

l
imq em cada Pj para expedi-los aos Cm, calculado conforme a expressão 8. 

i

q

ji

l
ij

l
q TsqTs

ij

kk
in

���
�

   

 

               j = 1, 2, ..., n                     (8) 

O tempo para coletar lk, caso o número de operadores seja igual à ln, é dado por klTT e 

obtido pela expressão 9. 

k
in

k
in

klnk l
q

l
q

Rotll TsTcTv TaTT ����   

 

                                            (9) 

Se há apenas um operador e a sequência de processamento é por ordem crescente de l1 

até ln, então, o 1�klTT é obtido pela expressão 10.  

11
1
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q
l
q

Rotll TsTcTvTTTT                                           (10)  

O tempo de conclusão de Pj é denominado de jPTT e corresponde ao tempo de término 

do último lk em que foram atribuídos os qij. Assim, o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP) 

é a diferença positiva entre jPTT – daij ao passo que Tempo Total de Picking (TTP) da L é dado 

pela equação 11. 
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    TTP                                   (11) 

Ao pressupor que não há ociosidade entre os operadores e que o custo minuto da área 

do AM é denotado de ζ e proveniente de um sistema de custo já estruturado, então, o Custo 

Total das Operações de Picking (CT) da L é calculado pela equação 12.  

����
�

�
��
�

�
��� �����

� �� ��

    
111

k ij

k
in

k ij

k
in

k
kl

l

 k

q

ji

l
q

l

 k

q

ji

l
q

l

 k

Rot TsTcTvCT

 

                            (12) 

Em suma, a problemática do SOC está em como planejar, sequenciar e roteirizar o 

processamento de coleta dos múltiplos lotes de SKU’s para satisfazer L, de forma que, a 

depender das regras, restrições, variáveis decisórias e do design e layout do AM, minimize o 

TTP e consequentemente o CT. 
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4 MODELAGEM E EXEMPLIFICAÇÃO DO AG-SOF/AI-SOF 

Este capítulo traz a modelagem e exemplificação do AG-SOF/AI-SOF proposto à 

solução do SOF. A seção inicial apresenta uma breve explanação teórica dos conceitos, 

elementos de aplicação e do mecanismo de funcionamento dos AG’s. A partir da 

parametrização das regras, restrições e variáveis decisórias, o objetivo do AG-SOF/AI-SOF é 

maximizar o Faturamento Total (FT) da Carteira de Pedidos (CP). A modelagem do AI-SOF é 

concisa ao passo que a configuração do design genético evolutivo do AG-SOF segue as etapas 

práticas apresentadas no arcabouço teórico dos AG’s. Destarte, toda a lógica do mecanismo de 

funcionamento e busca do AI-SOF/AG-SOF são expressas por meio de modelagem matemática 

e exemplificadas mediante a solução de um problema hipotético de SOF.  

 

4.1 Explanação Teórica dos AG’s  

A técnica dos AG’s foi proposto por John Holland em 1975 e são heurísticas de 

otimização global em que se utiliza um conjunto inicial de soluções, chamado de população, na 

qual cada indivíduo dessa população é candidato à solução do problema (GOLDBERG, 1989; 

MITCHELL, 1996; GEN; CHENG; LIN, 2008). Em suma, os AG’s podem ser definidos como 

um método genérico adaptativo de busca que imita o processo genético e Darwiniano de 

evolução natural dos seres vivos, por meio da seleção, reprodução e sobrevivência dos mais 

aptos entre estruturas de strings, com uma troca ordenada, ainda que aleatória, de informações 

(GOLDBERG, 1989; MICHALEWICZ, 1996). As strings ou cromossomos (C’s) artificiais 

representam os indivíduos e são formados por genes que quantificam as possíveis soluções do 

problema a ser resolvido pelo AG (BÄCK; SCHWEFEL, 1993; MITCHELL; TAYLOR, 1999; 

LIN; GEN, 2009).  

A essência de funcionamento dos AG’s é baseada na técnica de geração e teste mediante 

a ação de um conjunto de elementos interdependentes que se interagem, cada qual com suas 

funções especificas, de forma sequencial durante toda execução do AG (HOLLAND, 1975; 

LINDEN, 2008; WHITLEY; SUTTON, 2012). Estes elementos são (LINDEN, 2008): i) 

Geração da População Inicial; ii) Função de Aptidão (FA); iii) Operador de Seleção; iv) 

Operadores Genéticos (Cruzamento e Mutação); v) Geração da Nova População e; vi) Critério 

de Término. Há diferentes métodos para a aplicá-los e a operacionalização é regida por um 

conjunto de parâmetros que têm como função controlar as variáveis que irão guiar o esquema 

de evolução adotado a cada AG (DE JONG, 1988; NOBAKHTI, 2010). As iterações são 
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sequenciais e, ao influenciar a diversidade e a velocidade de convergência, têm efeitos 

significativos sobre o desempenho dos AG’s (NOBAKHTI, 2010; ZHANG et al., 2012).  

Em termos gerais, a ideia central dos AG’s é melhorar as soluções realizando mudanças 

evolutivas nos C’s pela ação dos operadores genéticos de seleção, cruzamento e mutação (DE 

JONG, 1988; GEN; CHENG, 2000). Estes, conforme De Jong (1988) e Mitchell (1996), são 

geralmente aplicados de acordo com parâmetros pré-definidos, sendo os principais o percentual 

de seleção (ps) e as probabilidades de cruzamento (pc) e de mutação (pm). Na aplicação de um 

AG, as informações sobre o problema são a priori representadas nos C’s de acordo com o 

esquema de codificação escolhido (MITCHELL, 1996; GEN; CHENG, 1997). A partir daí, são 

gerados um número de C’s que irão compor a população inicial (WHITLEY, 1994). Esta 

população, utilizando as notações dadas por Haupt, Randy e Haupt, Sue (2004), é representada 

por uma matriz denominada de Npop, sendo Nbits o número de bits na string dos C’s e Nger o 

número de gerações a cada execução do AG. Em seguida, cada C recebe uma avaliação, 

calculada pela Função de Aptidão (FA), que é uma quantificação da sua qualidade como solução 

do problema frente aos outros C’s da Npop (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989).  

Por conseguinte, sendo g a geração atual do Nger pré-definido ao AG, a seleção, baseada 

no ps, elege um percentual dos C’s mais aptos da Npop para tornarem-se os “Pais” da nova 

geração (g+1) dada por Nger+1 (GEN; CHENG; LIN, 2008). Estes “Pais” são submetidos à 

modificações genéticas por meio da ação do cruzamento e da mutação que são aplicados de 

acordo com a pc e a pm (BLICKLE, 1996; PACHECO, 1999; LIN; GEN, 2009). A reprodução 

é equivalente à sexuada e a mutação corrobora para que haja diversidade genética e evite a 

ocorrência de convergências prematuras ao AG (GEN; CHENG; LIN, 2008). A Npop+1 é, então, 

formada pelos “Filhos” gerados pela Npop anterior e pela inserção de novos C’s que irão 

completar a referida Npop+1 (HAUPT, RANDY; HAUPT, SUE, 2004). A eficácia dos C’s da 

Npop+1, como solução do problema, será também avaliada pela FA (MICHALEWICZ, 1996; 

GEN; CHENG, 2000). A FA se encarregará de fazer com que cada Npop evolua, já que os C’s 

mais aptos terão maiores chances de sobreviver e repassar o seu material genético para as 

próximas Nger+1 (WHITLEY, 1994; MITCHELL, 1996). Após a ocorrência do Nger, a condição 

de término deve ser atendida e espera-se que a Npop final apresente uma solução ou C (CElite) 

que, se não ótima, seja a melhor possível para o problema (GOLDBERG, 1989; 

MICHALEWICZ, 1996). Seja Npop(g) e C(g) os pais e filhos na geração atual g do Nger pré-

determinado, as figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, o fluxograma de funcionamento e 

o pseudocódigo de um simples AG. 
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Figura 6 – Fluxograma do funcionamento de um simples AG 

 
 Fonte: Adaptado de Gen, Cheng e Lin (2008). 

Figura 7 - Pseudocódigo de um simples AG 

procedimento: simples AG  
entrada: dados do problema, parâmetros do AG 
saída: a melhor solução 
início                                                                               // C: cromossomo (C) 

g ← 0;                                                                     // g: número da geração 
inicializar Npop(g) pela rotina de codificação;        // Npop(g): população de C’s 
aptidão evol(Npop) pela rotina de decodificação;    // Nger: número de gerações do AG 
enquanto (não condição de término) fazer 

cruzamento Npop(g) para gerar C(g);           // C(g): descendente 
mutação Npop(g) para gerar C(g); 
aptidão evol(C) pela rotina de decodificação; 
selecione Npop(g+1) de Npop(g) e C(g); 
g ← g+1; 

fim 
saída: a melhor solução; 

fim 
 Fonte: Adaptado de Lin e Gen (2009). 

 

Na figura 7 é possível observar que, se a condição de parada é satisfeita, então, o CElite 

é escolhido como a solução do problema, se não, o AG irá repetir incrementos de iterações à 

atual Npop, enquanto necessário, até satisfazer as condições de paradas e/ou o Nger (GEN; 

CHENG; LIN, 2008; LINDEN, 2008). As seções subsequentes detalham as configurações e a 

modelagem matemática dos elementos do AG-SOF proposto para a solução do SOF.  

4.2 Faturamento Máximo  

A otimização do SOF está sujeita à apuração do Faturamento Máximo (FM) que se pode 

obter a partir do conjunto de dados contidos no estoque de Produtos Acabados (PA) e na 
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Carteira de Pedidos (CP) em dado momento t de uma Janela de Tempo Variável (JTV). Assim 

sendo, o FM trata das questões relacionadas ao atendimento dos Pn da CP segundo a escassez 

de xi e às regras de aceitação dos clientes (Cm). A mensuração do FM tem os seguintes 

propósitos ao SOF: i) é o verificador da real necessidade de se executar o AG-SOF e; ii) é o 

parâmetro que define o objetivo de busca do AG-SOF. Isto porque, o AG-SOF irá aperfeiçoar 

o mecanismo de atribuição de qij e wij utilizando o FM como a solução otimizada do SOF.  

Por conseguinte, se wij é uma atribuição parcial de qij e se i pode ter diferentes preços de 

venda unitários (prij) associados a cada Pj, então: i) fwij – é o valor de faturamento de wij quando 

qij não é totalmente atendido por xi e; ii) fqij – é o valor de faturamento de i quando xi é mais que 

suficiente para atender qij. Logo, a obtenção do FM terá como critério de cálculo priorizar o 

faturamento de qij com maior prij, a depender das restrições de xi e wi, conforme a expressão13. 

ijij qijijiiwijijii fqprxQfwprxQ ��������      seou        se              (13) 

A partir da expressão 13 tem-se o FM, conforme apresentado pela equação 14. 
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Adotando o FM como um parâmetro de decisão e a notação VT como o valor total de 

faturamento da Carteira de Pedidos (CP) é possível verificar a real necessidade de se executar 

o AG-SOF. Esse processo é realizado da seguinte forma: se FM = VT, então, xi é suficiente para 

atender Qi (xi ≥ Qi) de toda CP. Em caso contrário, subentende-se que há yi restrições e, assim 

sendo, o AG-SOF será executado para encontrar, dentre as possíveis alternativas de 

faturamento, uma solução otimizada para o SOF. Para efeito de estudo, demonstrar-se-á, junto 

a formulação do AG-SOF, um problema simplificado de SOF, em que a maximização do 

Faturamento Total (FT) da CP já é conhecida (R$ 1.610,00). A tabela 5 sumariza o PA e a 

tabela 6 a CP do referido exemplo hipotético do SOF.  

Tabela 5 – Estoque de produtos acabados (PA) 

Estoque de Produtos Acabados (PA) 
Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição 
Produto 

(Rgi) 

Total 
Estoque 

(xi) 

Endereço  
no AM    
(Edi) 

Módulo    
do AM         

(mu) 

Tempo  
Coleta    
(Tci) 

Tempo  
Serviço       

(Tsi) 

Relação   
Peso/Vol.     

(pvi) 

Produto 
Frágil      

(fri) 
1111111 Produto - “a” 3,00 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 15,00 Sim 
2222222 Produto - “b” 5,00 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 25,00 Sim 
3333333 Produto - “c” 3,00 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 15,00 Não 
4444444 Produto - “d” 5,00 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 25,00 Não 
5555555 Produto - “e” 0,00 9.01.01.60.5 m60 00:00:08 00:08:00 0,00 Não 
6666666 Produto - “f” 1,00 9.01.01.59.5 m59 00:00:08 00:08:00 5,00 Não 
7777777 Produto - “g” 0,00 9.01.01.58.5 m58 00:00:08 00:10:00 0,00 Não 
8888888 Produto - “h” 5,00 9.01.01.57.5 m57 00:00:08 00:10:00 25,00 Não 

Estoque Total do PA (xi) 22,00 - - - - 110,00 - 
 Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 6 – Carteira de pedidos de vendas (CP) 

Carteira de Pedidos de Vendas (CP) 
Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Descrição 
Cliente        
(Cα) 

Registro  
Produto    
(Rgi)               

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total 
Pedido       

(qij)  

Preço 
Unit. 
(prij) 

Fatura 
Pedido 
(FPij) 

Data do 
Pedido         
(dpij) 

Data de 
Atend.       
(daij) 

Data de 
Receb.       
(drij) 

Aceita qi 
Parcial                 
(wij) 

100 10 Cliente - “10” 1111111 Produto - “a” 3,00 50,00 150,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
100 10 Cliente - “10” 3333333 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
150 15 Cliente - “15” 3333333 Produto - “c” 1,00 155,00 155,00 12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 
200 20 Cliente - “20” 2222222 Produto - “b” 2,00 100,00 200,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 30 Cliente - “30” 3333333 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 30 Cliente - “30” 4444444 Produto - “d” 4,00 200,00 800,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
250 10 Cliente - “10” 4444444 Produto - “d” 2,00 212,50 425,00 18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 
300 30 Cliente - “30” 1111111 Produto - “a” 1,00 60,00 60,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
300 30 Cliente - “30” 5555555 Produto - “e” 2,00 25,00 50,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 

Valor Total da CP (VT)  19,00 - 2.440,00 - - - - 
 Fonte: Autor (2017). 

As tabelas 5 e 6 corroboram para transparecer o alicerce conceitual da modelagem 

matemática, da exemplificação da solução e da avaliação final do AG-SOF. Na sequência, a 
tabela 7 exibe o estoque de Produtos Acabados (PA) e a ordenação da Carteira de Pedidos (CP) 
pelo critério de maior prij de forma a priorizar as atribuições de qij e de wij que, ao ir atualizando 
automaticamente todos os saldos de xi, venham a resultar no Faturamento Máximo (FM). 

Tabela 7 – Atribuição do estoque para cálculo do FM 
Posição Atual 

Estoque PA (xi)  Carteira de Pedidos                                               
de Vendas (CP)  Faturamento 

Máximo (FM) 
Descrição 
Produto 

(Rgi) 

Total 
Estoque 

(xi) 
 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Registro  
Produto    

(Rgi)               

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total 
Pedido       

(qij)  

Preço 
Unit. 
(prij) 

Fatura 
Pedido  
(FPij) 

 
Atribuição 
Estoque xi   
(qij e wij) 

Faturam. 
Máximo 

(FM) 
Produto - “a” 3,00  300 30 1111111 Produto - “a” 1,00   60,00 60,00 1,00 60,00 
Produto - “b” 5,00  100 10 1111111 Produto - “a” 3,00   50,00 150,00 2,00 100,00 
Produto - “c” 3,00  200 20 2222222 Produto - “b” 2,00   100,00 200,00 2,00 200,00 
Produto - “d” 5,00  150 15 3333333 Produto - “c” 1,00   155,00 155,00 1,00 155,00 
Produto - “e” 0,00  100 10 3333333 Produto - “c” 2,00   150,00 300,00 2,00 300,00 
Produto - “f” 1,00  200 30 3333333 Produto - “c” 2,00   150,00 300,00 - - 
Produto - “g” 0,00  250 10 4444444 Produto - “d” 2,00   212,50 425,00 2,00 425,00 
Produto - “h” 5,00  200 30 4444444 Produto - “d” 4,00   200,00 800,00 3,00 600,00 

- -  300 30 5555555 Produto - “e” 2,00   25,00 50,00 - - 
Estoque PA (xi) 22,00  Valor Total da CP (VT)  19,00 - 2.440,00 13,00 1.840,00 

Fonte: Autor (2017). 

Na tabela 7, é possível verificar que o PA está representado por X = {3a, 5b, 3c, 5d, 0e, 1f, 

0g e 5h} enquanto a CP por Qi = {4a, 2b, 5c, 6d e 2e}, ou seja, yi = {1a, 2c, 1d e 2e}. Ao realizar 

as atribuições de qij (preto) e de wij (verde), tem-se o FM = R$ 1.840,00, logo, se o VT = 

2.440,00, então, FM < VT (xi < Qi). Assim sendo, o AG-SOF irá iniciar a execução dos ciclos 

de evolução para maximizar o FT da CP. A seguir estão os índices, as restrições e os parâmetros, 

e variáveis de decisão que configuram o problema de otimização do SOF: 

� Índices  

i : Índice que denota o ith Rg dos n Rg’s do PA; 

j : Índice que denota o jth pedido dos n pedidos da CP; 

α : Índice que denota o ath cliente referente ao jth pedido da CP; 
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� Parâmetros e Restrições 

t : Situação do PA e da CP em t “Determinado Momento no Tempo (JTV)”; 
Pj : Refere-se ao jth pedido da CP em t;  
Ca : Refere-se ao ath cliente da CP em t;  
qij : Demanda de Rgi para o Pj da CP em t;  
Qi : Demanda total de qi nos Pn da CP em t; 
xi : Quantidade do Rgi disponível no PA em t;  
yi : Restrição de xi no PA referente a Qi da CP em t; 
wi : Disponibilidade parcial de xi (Qi – yi) no PA caso yi > 0 em t;  

� Variáveis de Decisão 

prij : Preço unitário de i no Pj; 
daij : Data de atendimento de i no Pj; 
drij : Data de recebimento financeiro de i no Pj; 

                        Simijw
aC : Determina se o Ca aceita faturamentos de wi para Pj; 

                        Nãoijw
aC : Determina se o Ca não aceita faturamentos de wi para Pj; 

Logo, se qij e wij referem-se, respectivamente, às atribuições totais e parciais de i à Pj e 

sendo o faturamento a ser obtido denotado por FO, então, o problema de SOF para maximizar 

o FT da CP em t pode ser expresso como um modelo de programação matemática do FO:  

        ����
� �� �

����
jj P

j

n

i
ijij

P

j

n

i
ijij prwprqFO

1 11 1

   Maximizar                                        (15) 

 Sujeito a: 
            ni xi  ..., 2, 1, =                                0�                      (16) 

mj CxQ Nãoijw
ii  ..., 2, 1, =                  ���                     (17) 

mj Cw Simijw
ij  ..., 2, 1, =        0                   ���                     (18) 

 Pn : Ordenados por daij prioritária na CP                    (19) 
Pn : Ordenados por drij precedentes na CP                  (20) 
Pn : Ordenados do maior para o menor prij na CP       (21) 

A restrição (16) assegura que xi só será atribuído a Pj
 se xi > 0 no PA. A restrição (17) 

garante que xi só poderá ser atribuído a Pj de um  Nãoijw
aC se Qij ≤ xi no PA. A restrição (18) irá 

verificar se wi está sendo atribuído a Pj caso  Simijw
aC . A condição (19) irá possibilitar que um Pj 

com daij precedente seja atendido com prioridade na CP. A condição (20) garante que, após a 

condição (19) ser satisfeita, o Pj com drij mais próximo do vencimento terá prioridade de 

atendimento na CP. A condição (21) permite que depois de verificadas as condições (19) e (20) 

o Pj com maior prij terá preferência de atendimento corroborando para a maximização do FT. 
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4.3 Representação do Cromossomo  

A forma de representação do processo de picking na estrutura da string do AG-SOF 

consiste de uma adaptação do cromossomo (C) binário de Zukhri e Omar (2006). Nesta, cada 

posição ou alelo do C é uma solução binária s representada por uma estrutura de dados do tipo 

vetor de uns e zeros em que s є {0,1}. Assim, o mecanismo de atribuição de qi e wi à Pj será 

dado pela variável binária s, na qual i pode ser ou não fornecido ao jth, a ser denotado como sij: 

�
�
� �

�
contrário caso,0

ou   então ,1 jii
ij

Pwq
s                                                    (22) 

Portanto, se sij = 1 implica que haverá processo de picking, isto é, qi ou wi serão 

atribuídos a Pj, caso contrário sij = 0. De tal modo, um C da CP se dividirá em Pj genes, e o jth 

gene representará o jth pedido, em que qij ou wij é um alelo, conforme ilustrado pela figura 8.  

Figura 8 – Representação do C do AG-SOF 
Pedidos (Genes - Pj) - - - Demanda (Bits - qij)  

qi1 . . . qi1 qi2 . . qi2 qi3 qi3 qi4 . . qi4 qij qij qin . . qin 
P1 P2 P3 P4 Pj Pn 

Pedido Pedido Pedido Pedido Pedido Pedidos 
Carteira de Pedidos (CP) – Cromossomo (C) 

Fonte: Autor (2017). 

 

4.4 Geração da População Inicial do AG-SOF 

A população (Npop) inicial do AG-SOF é gerada de forma randômica por intermédio do 

operador de inicialização do módulo gerador de números aleatórios do Python. Este operador, 

por meio da função random.randint(0,1), atribui números aleatórios com distribuição uniforme 

de valores entre 0 e 1 para cada string, arredondando-os para o inteiro mais próximo na 

representação do C. Assim sendo, se sij < 0,5 o alelo assumirá que sij = 0 e quando sij ≥ 0,5 

adotará sij = 1. A configuração dos parâmetros que definem o tamanho da Npop é sempre feita 

pelo usuário e, ao ter tamanho fixo, nunca varia de Nger para Nger+1 durante toda a execução de 

AG-SOF. Ao pressupor que cada coluna da Npop é definida como um C, o tamanho da Npop irá, 

portanto, corresponder ao número de colunas de atribuição sij frente à CP. Dessa forma, se Nbits 

é o número de bits na string do C, então, Nbits é igual ao número de linhas da CP no momento 

da execução de AG-SOF. A figura 9 ilustra a representação do C de atribuição do processo de 

picking para o SOF.  
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Figura 9 – Representação do C de atribuição sij do AG-SOF 
Cromossomo de Atribuição de Picking - SOF 

Pedidos (Pn) P100 P150 P200 P250 P300 

Itens (qij) 3a 2c 1c 2b 2c 2d 2d 1d 2e 

Atribuição (sij) 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
Pedidos (Genes - Pj) --- Demanda (Bits - qij) 

Fonte: Autor (2017). 

Na figura 9, observe que a variável binária sij fez as atribuições aleatórias de sij = 0 e sij = 

1 para os qij de P100 até P300. Após a atuação do operador de inicialização, o cálculo do FO obtido 

por determinado C da Npop, a ser posteriormente avaliado pela Função de Aptidão (FA), é 

demonstrado pela expressão 23. Em seguida, a tabela 8 exemplifica a geração de uma Npop inicial 

de quatro C’s (Npop = 4) para a CP da tabela 6 simulando uma suposta execução do AG-SOF. 

����
� �� �

������
j bitsj bits P

j

N

i
ijijij

P

j

N

i
ijijij prwsprqsFO

1 11 1

      {0,1}�� ijs           (23) 

Tabela 8 – Geração da Npop inicial do AG-SOF 

Geração da População da Npop Inicial do AG-SOF - Atribuição sij à CP 
Número 
Pedido 

Código 
Cliente  

Descrição  
Produto 

Total 
Pedido       

Preço 
Unit.  

Fatura 
Total  

Data do 
Pedido         

Data de 
Atend.    

Data de 
Receb.    

Aceita qij 
Parcial              

Cromossomos (C’s) da 
Npop Inicial do AG-SOF 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij C1 C2 C3 C4 
100 10 Produto - “a” 3,00 50,00 150,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 1 1 
100 10 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 0 0 
150 15 Produto - “c” 1,00 155,00 155,00 12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 1 0 1 1 
200 20 Produto - “b” 2,00 100,00 200,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 0 0 
200 30 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 1 1 
200 30 Produto - “d” 4,00 200,00 800,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 1 0 
250 10 Produto - “d” 2,00 212,50 425,00 18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 0 1 
300 30 Produto - “a” 1,00 60,00 60,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 1 
300 30 Produto - “e” 2,00 25,00 50,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0 1 1 1 

Valor Total da CP (VT) 19,00 - 2.440,00 - - - - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 

4.5 Função de Aptidão do AG-SOF 

A Função de Aptidão (FA) do AG-SOF irá medir o grau de adequação de cada C da 

Npop como solução do SOF. A FA será aplicada a todas as gerações do Nger pré-definido às 

execuções do AG-SOF de modo que seja possível avaliar as relações de cada C com o restante 

dos C’s da Npop. Porém, em virtude da aleatoriedade inerente à inicialização da Npop, o cálculo 

da FA contemplará em determinadas situações a geração de bits inviáveis ao SOF. Entende-se 

por inviável todo C que não atenda as restrições e variáveis decisórias implícitas ao SOF. Para 

que estas ocorrências não comprometam a evolução de AG-SOF, bem como a solução do SOF, 

a formulação da Função de Aptidão (FA) irá penalizar e reparar os bits inválidos dos C’s.  

As penalidades serão aplicadas mediante a atribuição de um peso a cada bit infrator, 

correspondente ao valor negativo do fqij, e as reparações irão valida-lás à solução do SOF. As 
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penalidades irão, portanto, alterar o padrão genético evolutivo da string afetando 

negativamente a aptidão do C e, consequentemente, o Faturamento Obtido (FO). As 

penalidades serão aplicadas sequencialmente por meio de graus de prioridade que, no SOF, 

serão definidos mediante a ordenação da Carteira de Pedidos (CP) pelas notações 

Rgi/daij/drij/wij/prij, sendo isentas de punições quaisquer variáveis de atribuição sij = 0.  

Ao considerar que o SOF deve, conforme a regra Earliest Due Date (EDD), priorizar 
as daij e as drij e se a data no momento do faturamento é dada pelo parâmetro t, então, os 

sequenciamentos das variáveis de atribuição sij = 1 devem ocorrer por ordem crescente de t 
para t+1. Sendo assim, as penalidades são definidas e aplicadas como se segue:  

1. Não poderá haver sij = 1 se xi = 0 no PA: A ocorrência deste evento implica na 

penalidade intitulada de Pex, de acordo com a expressão 24.  

ij

bits

ijij qijijiij

N

ij
qx fqprxsfPe ��������

�

  01  se                                                   (24) 

2. Não poderá haver sij = 1 para wij se  Nãoijw
aC : A ocorrência deste evento implica na 

penalidade denominada de Pew, conforme a expressão 25. 
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  1  se                                      (25)  

3. A sij = 1 deve ocorrer pela daij na CP: Se xi < Qi, então, a dat terá preferência de sij 
= 1 em relação à dat+1, caso contrário, aplica-se a penalidade nomeada de Peda dada 
pela expressão 26. 
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4. A sij = 1 deve ocorrer por drij na CP: Após verificadas a daij, se drt+1 < drt, então, 
drt+1 terá prioridade de sij = 1, caso contrário, aplica-se a penalidade intitulada de 
Pedr dada pela expressão 27.  
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   (27) 

5. A sij = 1 deve ocorrer pelo maior prij na CP: Após verificadas a daij e a drij, se prij+1 

> prij, então, prij+1 terá prioridade de sij = 1, caso contrário, aplica-se a penalidade 
denominada de Pepr dada pela expressão 28.  
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As penalidades, porém, não garantem que os C’s estejam totalmente aptos a solução do 

SOF; logo, o AG-SOF irá iniciar o processo de reparação dos bits inválidos de todos os C’s da 

Npop. Este processo consiste em substituir sij = 1 por sij = 0 e será aplicado mediante a incidência 

das penalidades Pex e Pew, conforme descrito a seguir:  

1. A reparação de Pex é denominada de Rex e demonstrada pela expressão 29. 

001  ������� ijiijxx sxsPeRe ijij                                     (29) 

2. A reparação de Pew é intitulada de Rew, segundo detalhado pela expressão 30. 

01 ������� ij
w
aijijww sCwsPeRe  Nãoij

ijij                           (30) 

As reparações Rex e Rew farão com que todos os C’s da Npop se tornem aptos à solução 

do SOF. Porém, os C’s que contemplam Nbits acometidos pelas penalidades apresentarão uma 

redução no FO. Ao pressupor que poderá haver casos em que determinado bit possa infringir 

mais de um critério passível de punição alguns C’s poderão vir a acarretar um valor negativo 

para o FA. A fim de se evitar problemas com o operador de seleção atribuir-se-á R$ 1,00 à FA 

caso FA < R$ 1,00. Tomando o FO como a base de avaliação, a FA é dada pela equação 31.  
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Em que: 

FA     Função aptidão do AG-SOF;   

FO     Total de faturamento obtido por determinado C da Npop;    

ijdaPe  Penalidade de data de atendimento daij 
aplicada a Nbits de Pj; 

ijdrPe  Penalidade de recebimento financeiro drij 
aplicada a Nbits de Pj; 

ijprPe  Penalidade de não atribuição do maior prij 
aplicada a Nbits de Pj. 

De acordo com a equação 31, os C’s mais aptos da Npop serão aqueles que, após a 

aplicação das penalidades e das reparações, obtiverem as maiores FA. Note que as penalidades 

se caracterizam por proverem o direcionamento adaptativo da estrutura genética evolutiva do 

C na busca pela melhor solução do SOF. Em concomitância, as reparações operam como 

mecanismos de ajustes que corrigem e validam as soluções obtidas pelo AG-SOF. Esta 

dinâmica de aplicação das penalidades atreladas às reparações dos C’s irão corroborar o advento 

de descendentes mais aptos a cada Nger+1. Isto fará com que a Npop evolua continuamente, já que 
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os C’s com a FA superior aos demais terão maiores probabilidades de seleção e, portanto, de 

transferir materiais genéticos aos Nger+1, ou ainda, de serem escolhidos como a solução do SOF. 

Em síntese, a FA determina quantitativamente se tal C atende às restrições e aos critérios 

decisórios impostos pelo problema e contribui para que a maximização do Faturamento Total 

(FT) seja o resultado otimizado do SOF. Destarte, para cada C da Npop da tabela 8, as respectivas 

tabelas 9, 10, 11 e 12 irão detalhar as etapas da FA e as seguintes cores serão utilizadas para 

diferenciar as sij dos Nbits: i) pretos: referem-se às sij = 1 e sij = 0 dos qij; ii) verdes: correspondem 

às sij = 1 dos wij e; iii) vermelhos: indicam os bits penalizados pela FA. 

Tabela 9 – Função de Aptidão (FA) do C1 da Npop inicial do AG-SOF 

Função Aptidão (FA) do C1 da Npop Inicial do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) Decodificação Penalidades (Pe’s) Total 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij sij  qij  FO       Pex Pew Peda Pedr Pepr ∑Pe’s 
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 1     60,00         -            -            -            -            -   - 
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2   200,00         -            -            -            -            -   - 
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2   300,00         -            -            -            -            -   - 
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 1 1   155,00         -            -   -155,00           -            -   - 155,00 
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 4   800,00         -            -            -            -            -   - 
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 1 1   212,50         -   -212,50           -            -            -   - 212,50 
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 

Valor Total (VT) 19 -   2.440,00 - - - - - 11 1.727,50        -   -212,50  -155,00           -            -   -367,50 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 10 – Função de Aptidão (FA) do C2 da Npop inicial do AG-SOF 

Função Aptidão (FA) do C2 da Npop Inicial do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) Decodificação Penalidades (Pe’s) Total 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij sij  qij  FO       Pex Pew Peda Pedr Pepr ∑Pe’s 
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 1 3   150,00         -            -            -            -   -150,00  - 150,00 
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2   300,00         -            -            -            -            -   - 
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 1 1   150,00         -            -            -            -            -   - 
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 4   800,00         -            -            -            -            -   - 
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2     50,00  -50,00           -            -            -            -   - 50,00 

Valor Total (VT) 19 -   2.440,00 - - - - - 12 1.450,00 -50,00           -            -            -   -150,00  -200,00 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Tabela 11 – Função de Aptidão (FA) do C3 da Npop inicial do AG-SOF 

Função Aptidão (FA) do C3 da Npop Inicial do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) Decodificação Penalidades (Pe’s) Total 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij sij  qij  FO       Pex Pew Peda Pedr Pepr ∑Pe’s 
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 1 60,00        -            -            -            -            -   - 
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 1 2 100,00        -            -            -            -            -   - 
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0 -        -            -            -            -            -   - 
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2 300,00        -            -            -            -            -   - 
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0 0 -        -            -            -            -            -   - 
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 1 1 155,00        -            -   -155,00           -            -   - 155,00 
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0 -        -            -            -            -            -   - 
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 0 0 -        -            -            -            -            -   - 
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2 50,00 -50,00           -            -            -            -   - 50,00 

Valor Total (VT) 19 -   2.440,00 - - - - - 8 665,00 -50,00           -   -155,00           -            -   - 205,00 
Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 12 – Função de Aptidão (FA) do C4 da Npop inicial do AG-SOF 

Função Aptidão (FA) do C4 da Npop Inicial do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) Decodificação Penalidades (Pe’s) Total 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij sij  qij  FO       Pex Pew Peda Pedr Pepr ∑Pe’s 
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 1     60,00         -            -            -            -            -   - 
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 1 2   100,00         -            -            -            -            -   - 
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2   300,00         -            -            -            -            -   - 
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 1 1   155,00         -            -   -155,00           -            -   - 155,00 
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0 0           -          -            -            -            -            -   - 
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 1 2   425,00         -            -            -   -425,00           -   - 425,00 
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1 2     50,00  -50,00           -            -            -            -   - 50,00 

Valor Total  (VT) 19 -   2.440,00 - - - - - 10 1.090,00 -50,00           -   -155,00  -425,00           -   -630,00 
Fonte: Autor (2017). 

Ao pressupor que o PA está representado por X = {3a, 5b, 3c, 5d, 0e, 1f, 0g e 5h}, faz-se 

um diagnóstico geral das penalidades aplicadas aos Nbits de cada C da Npop. Na tabela 9, a Peda 

no C1 é devido a sc150 = 1 e sc100 = 0, sendo que a da150 > da100 e a Pew se deu porque sd250 = 1, 

mas, qd250 > xd ˅ P250 →  Nãoijw
aC . Note que na tabela 10, a Pex no C2 foi imputada porque se300 = 

1, porém, xe = 0 e a Pepr ocorreu pelo fato de que sa100 = 1 e sa300 = 0, sendo que, pra300 > pra100. 

Na tabela 11 o C3 sofreu a Pex pelo mesmo motivo do C2 e a Peda de maneira idêntica ao C1. A 

tabela 12 expõe que o C4 foi acometido pelas Pex e Peda de forma igual ao C3 e pela Pedr, já que, 

sd250 = 1 e sd200 = 0, todavia, a dr250 > dr200. A seguir, a tabela 13 exibe a Npop inicial após à ação 

da Rex e da Rew e realça na cor amarela os Nbits reparados em cada C.  

Tabela 13 – Reparação da Npop inicial do AG-SOF 
Reparação da Npop Inicial do AG-SOF 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente  

Descrição  
Produtos 

Total 
Pedido       

Preço 
Unit.  

Fatura 
Total  

Data do 
Pedido          

Data de 
Atend.    

Data de 
Receb.    

Aceita qij 
Parcial               

Cromossomos (C’s) da 
Npop Inicial do AG-SOF 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij C1 C2 C3 C4 
300 30 Produto - “a”    1,00      60,00        60,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 1 
100 10 Produto - “a”    3,00      50,00      150,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 1 1 
200 20 Produto - “b”    2,00    100,00      200,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 0 0 
200 30 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 1 1 
100 10 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 0 0 
150 15 Produto - “c”    1,00    155,00      155,00  12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 1 0 1 1 
200 30 Produto - “d”    4,00    200,00      800,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 0 0 
250 10 Produto - “d”    2,00    212,50      425,00  18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 0 1 
300 30 Produto - “e”    2,00      25,00        50,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 0 0 

Valor Total da CP (VT) 19,00 - 2.440,00 - - - - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 

A tabela 13 demonstra que a ação da Rex e da Rew modificou os Nbits penalizados pela 

Pex e Pew de “1” para “0”. Na sequência, a tabela 14, exibe a decodificação dos C’s da Npop 

inicial e o cálculo da FA. Na tabela 14 é possível verificar que na decodificação dos C’s o fqij e 

fwij para os Nbits reparados pela Rex e pela Rew é R$ 0,00. Veja que, ainda que nenhum C da Npop 

tenha apresentado uma FA = R$ 1,00, houve reduções relevantes no Faturamento Obtido (FO). 

Estas, correspondem aos totais do fqij e do fwij resultantes das aplicações das penalidades e dos 

ajustes dos bits relativos a Pex e a Pew efetivados pelas Rex e Rew. 
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Tabela 14 – Decodificação dos C’s da Npop inicial do AG-SOF 

Decodificação dos C’s da Npop Inicial do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) C1 C2 C3 C4 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij qij  FO       qij  FO       qij  FO       qij  FO        
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1     60,00  0           -   1     60,00  1     60,00  
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0           -   3   150,00  2   100,00  2   100,00  
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 2   200,00  0           -   0           -   0           -   
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 2   300,00  2   300,00  2   300,00  2   300,00  
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0           -   1   150,00  0           -   0           -   
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 1   155,00  0           -   1   155,00  1   155,00  
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 4   800,00  4   800,00  0           -   0           -   
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 0           -   0           -   0           -   2   425,00  
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0           -   0           -   0           -   0           -   
Faturamento Obtido (FO) 10 1.515,00 10 1.400,00 6 615,00 8 1.040,00 
Total Penalidades (∑Pe’s)  - -155,00 - -155,00 - -155,00 - -580,00 
Função Aptidão (FA)  - 1.360,00 - 1.250,00 - 460,00 - 460,00 

Fonte: Autor (2017). 

4.6 Operador de Seleção do AG-SOF 

A técnica de seleção adotada é a da Roulette Wheel de Holland (1975) atrelada ao 

Elitismo (E) proposto por De Jong (1988). Assim, eliminar-se-á o risco do melhor C de cada 

Nger não ser selecionado ou ainda de ser destruído pela ação dos operadores de cruzamento e 

mutação do AG-SOF. A seleção garantirá, portanto, que o C de maior aptidão a cada Nger seja 

no mínimo igual ou superior ao melhor C da Nger-1. No AG-SOF apenas o melhor C (CElite) de 

cada Nger será transferido integralmente para tornar-se o C1 do Nger+1. Logo, o percentual de 

seleção (ps) que determina a quantidade de C’s a serem selecionados para o cruzamento 

permanecerá, após pré-definida, fixa durante todos os Nger. Logo, se o CElite = C1, então, o 

número restante de C’s sorteados dependerá do ps e do tamanho da Npop. Após definido o ps, os 

C’s cuja Função de Aptidão (FA) é superior aos demais representarão as maiores faixas na roleta 

e terão maior probabilidade de serem selecionados pelo AG-SOF. A probabilidade de seleção 

de Ci �i = (1, 2 ..., n) é dada pela notação iSP e calculada conforme a equação 32, enquanto que 

a figura 10 ilustra o gráfico da roleta wheel baseado na avaliação da FA dos C’s da tabela 14. 

                                                         
� �
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i i

i
S
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FAP i

1

                                                              (32) 

Figura 10 – Cálculo da seleção e gráfico da roleta wheel para Npop = 4 do AG-SOF   

     

 

 

Indivíduo 
(String) 

 

(Ci) 

Avaliação 
(Aptidão) 

 

(FA) 

 

Probab. de 
Seleção       
(

iSP ) 

Pedaço da 
Roleta 

 (º) 
 

C1   1.360,00 38,53% 138,70 
 

C2 1.250,00 35,41% 127,48 
 

C3 460,00 13,03% 46,91 
 

C4 460,00 13,03% 46,91 
 

Total 3.530,00 100,00% 360,00 
 

Fonte: Autor (2017). 
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Na figura 10, é possível verificar que o C1(CElite) tornar-se-á C1 da Npop+1, ao mesmo 

tempo que C2 e C3 são sorteados para sofrerem a ação do operador de cruzamento tornando-se 

respectivamente “Pai-1” e “Pai-2”. Note que, após ser girada, a roleta irá parar em uma faixa 

aleatória selecionando um determinado Ci, ao passo que despreza outros como, por exemplo, o 

C4. Esse processo é repetido quantas vezes necessário até que se tenha o número suficiente de 

pares de C’s “Pais” a cada iteração do AG-SOF. 

 

4.7 Operadores de Cruzamento e Mutação do AG-SOF 

No AG-SOF, empregar-se-á o operador de cruzamento de “dois pontos” de Holland 

(1975) a ser aplicado aos pares de C’s “Pais”. Dada a probabilidade de cruzamento (pc), este 

operador realizará a troca de dois segmentos de genes do C em posições de corte aleatoriamente 

escolhidas e que, ao permutarem-se, irão gerar dois novos “Filhos” à Nger+1. A figura 11 esboça 

o diagrama do cruzamento aplicado aos “Pais”, no qual cada Pj e a qij permanecem estáticos 

enquanto que as permutações ocorrem somente para as sij, de modo a formar os “Filhos” do 

Nger+1 do AG-SOF. 

Figura 11 – Diagrama do operador de cruzamento do AG-SOF 
Pai-1 

 

Filho-1 
Pn 300 100 200 100 200 150 200 250 300  300 100 200 100 200 150 200 250 300 
qij 1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 

 

1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 
sij 0 1 0 1 1 0 1 0 0  0 1 0 1 0 1 1 0 0 

 

Pn 300 100 200 100 200 150 200 250 300       300 100 200 100 200 150 200 250 300 
qij 1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 

 

1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 
sij 1 1 0 1 0 1 0 0 0  1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Pai-2  Filho-2 
Fonte: Autor (2017). 

A mutação consiste de uma adaptação do tipo Flip proposto por Holland (1975) e irá 

acometer os “Filhos” resultantes do cruzamento dos “Pais”. A mutação será aplicada conforme 

a probabilidade de mutação (pm), ao passo que tx é a taxa desejada para a troca entre os Nbits do 

C. Portanto, tanto a pm quanto a tx são pré-definidas para todas as execuções do AG-SOF. Logo, 

cada bit a ser mutado é aleatoriamente escolhido e receberá um valor corresponde à troca entre 

0 e 1 para os sij do C. A figura 12 ilustra o diagrama de aplicação do operador de mutação do 

AG-SOF.  
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Figura 12 – Diagrama do operador de mutação do AG-SOF 
Filho-1 

 

Filho-1 
Pn 300 100 200 100 200 150 200 250 300  300 100 200 100 200 150 200 250 300 
qij 1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 

 

1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 
sij 0 1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 0 0 1 1 1 0 

 

Pn 300 100 200 100 200 150 200 250 300  300 100 200 100 200 150 200 250 300 
qij 1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 

 

1a 3a 2b 2c 2c 1c 4d 2d 2e 
sij 1 1 0 1 1 0 0 0 0  1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Filho-2  Filho-2 
Fonte: Autor (2017). 

Note na figura 12 que os bits mutados (vermelhos) irão realizar alterações no padrão 

genético dos “Filhos”. Destarte, o “Filho-1” e o “Filho-2” resultantes da mutação se tornarão o 

C2 e o C3 ao juntarem-se com o CElite na Npop+1. Para completar a Npop+1, o C4 será criado pelo 

AG-SOF mediante a técnica de Geração da Nova População (Npop+1). No AG-SOF tanto a pc 

quanto a pm e a tx permitem parametrizações que podem variar de 0% até 100%. Entretanto, 

após pré-definidas, permanecerão fixas durante todos os Nger a cada execução do AG-SOF. 

 

4.8 Geração da Nova População do AG-SOF 

A troca de toda a Npop com Elitismo (E) introduzida por De Jong (1988) é a técnica 

empregada para a geração da Npop+1. Logo, se a Npop é de tamanho fixo e o CElite é transferido 

diretamente para a Npop+1, então, definir-se-á Npop - (CElite + “Filhos”) como a quantidade de C’s 

que irão completar a referida Npop+1. A forma de geração destes C’s é a mesma do operador de 

inicialização (ver seção 4.4) da Npop do AG-SOF. A tabela 15 demonstra que os “Filhos” 

(verdes) se juntarão ao CElite (azul) enquanto que C4 (vermelho) será concebido pela técnica de 

geração da Npop+1.  

Tabela 15 – Geração da Npop+1 do AG-SOF 
Geração da Npop+1 do AG-SOF 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente  

Descrição  
Produtos 

Total 
Pedido       

Preço 
Unit.  

Fatura 
Total  

Data do 
Pedido         

Data de 
Atend.    

Data de 
Receb.    

Aceita qij 
Parcial              

Cromossomos (C’s) da 
Npop +1 do AG-SOF 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij C1 C2 C3 C4 
300 30 Produto - “a”    1,00      60,00        60,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 0 
100 10 Produto - “a”    3,00      50,00      150,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 1 0 
200 20 Produto - “b”    2,00    100,00      200,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 1 
200 30 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 0 
100 10 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 0 1 1 
150 15 Produto - “c”    1,00    155,00      155,00  12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 1 1 0 1 
200 30 Produto - “d”    4,00    200,00      800,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 1 0 
250 10 Produto - “d”    2,00    212,50      425,00  18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 0 1 0 1 
300 30 Produto - “e”    2,00      25,00        50,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 0 1 

Valor Total da CP (VT) 19,00 - 2.440,00 - - - - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 
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4.9 Critério de Término do AG-SOF  

No AG-SOF, dois parâmetros, prevalecendo o que fora satisfeito primeiro, são 

configurados como critérios de término do processo de evolução e parada do AG-SOF. Estes 

parâmetros são: i) Faturamento Máximo (FM) e; ii) Número de Gerações (Nger). Independente 

do Nger, se após a Função de Aptidão (FA) determinado C satisfaz o FM, então, o AG-SOF é 

encerrado e o CElite é escolhido como a solução otimizada do SOF. Em caso contrário, o AG-

SOF continuará em execução até atender o Nger e o Faturamento Obtido (FO) pelo CElite é tido 

como a maximização do Faturamento Total (FT). As tabelas 16 e 17 trazem a Npop+1 já avaliada, 

reparada e decodificada; assim o C3(CElite) é a solução otimizada para o SOF. Logo após, a 

figura 13 traz o pseudocódigo do AG-SOF. 

 
 

Tabela 16 – Reparação da Npop+1 do AG-SOF 

Reparação da Npop+1 do AG-SOF 
Número 
Pedido 

Código 
Cliente  

Descrição  
Produto 

Total 
Pedido       

Preço 
Unit.  

Fatura 
Total  

Data do 
Pedido         

Data de 
Atend.    

Data de 
Receb.    

Aceita qij 
Parcial              

Cromossomos (C’s) da 
Npop +1 do AG-SOF 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij C1 C2 C3 C4 
300 30 Produto - “a”    1,00      60,00        60,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 1 0 1 0 
100 10 Produto - “a”    3,00      50,00      150,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 0 1 1 0 
200 20 Produto - “b”    2,00    100,00      200,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 1 
200 30 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 0 1 0 
100 10 Produto - “c”    2,00    150,00      300,00  10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 1 1 
150 15 Produto - “c”    1,00    155,00      155,00  12/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 1 1 0 1 
200 30 Produto - “d”    4,00    200,00      800,00  15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1 1 1 0 
250 10 Produto - “d”    2,00    212,50      425,00  18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 0 1 
300 30 Produto - “e”    2,00      25,00        50,00  18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0 0 0 1 

Valor Total da CP (VT) 19,00 - 2.440,00 - - - - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

Tabela 17 – Decodificação da Npop +1 do AG-SOF 

Decodificação dos Cromossomos (C’s) da Npop+1 do AG-SOF 
Carteira de Pedidos (CP) C1 C2 C3 C4 

Pj Cα Rgi qij prij FPij dpij daij drij wij qij  FO       qij  FO       qij  FO       qij  FO        
300 30 a 1 60,00 60,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 1     60,00  0           -    1     60,00  0           -    
100 10 a 3 50,00 150,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0           -    3   150,00  2   100,00  0           -    
200 20 b 2 100,00 200,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 2   200,00  0           -    2   200,00  2   200,00  
200 30 c 2 150,00 300,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 2   300,00  0           -    2   300,00  0           -    
100 10 c 2 150,00 300,00 10/05/17 10/06/17 10/07/17 Sim 0           -    0           -    1   150,00  2   300,00  
150 15 c 1 155,00 155,00 12/05/17 20/06/17 20/07/17 Não 1   155,00  1   155,00  0           -    1   155,00  
200 30 d 4 200,00 800,00 15/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 4   800,00  4   800,00  4   800,00  0           -    
250 10 d 2 212,50 425,00 18/05/17 15/06/17 10/07/17 Não 0           -    0           -    0           -    2   425,00  
300 30 e 2 25,00 50,00 18/05/17 10/06/17 10/07/17 Não 0           -    0           -    0           -    0           -    
Faturamento Obtido (FO) 10 1.515,00 8 1.105,00 12 1.610,00 7 1.080,00 
Total Penalidades (∑Pe’s)  - -155,00 - -305,00 - - - -425,00 
Função Aptidão (FA)  - 1.360,00 - 800,00 - 1.610,00 - 655,00 

Fonte: Autor (2017). 
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Figure 13 – Pseudocódigo do AG-SOF 
 
 

procedimento: AG-SOF // geração da população inicial  do AG       // Npop : tamanho da população de cromossomos (C) 
entrada: dados do problema (PA e CP) e parâmetros do AG             // Nger: número de gerações do AG // Nbits: tamanho da CP 
saída: melhor solução (CElite)                                                                      // PA: estoque de produtos (xi) // CP: carteira de pedidos  
início                                                                                                                // t : data em dado momento de faturamento dos Pn da CP  

atribuição aleatória sij = 0 ou sij = 1 à qij da CP                             // F : ordem de faturamento // FT : faturamento total da CP 
aptidão eval(Npop) pela rotina de decodificação;                          // FA : aptidão do indivíduo (C) // qij: atribuição de qi  à Pj           

para cada bit sij = 1:                                                                        
        verificar se é possível faturarentos totais (qij) ou parciais (wij): 

se xi > 0 e xi ≥ qi faturar ← atualizar estoque (xi) e verificar próximo item; 
se xi > 0 e qi > xi and  Simijw

aC faturar wi ← atualizar xi e verificar próximo item;                               
se xi = 0 ← penalizar fqij  ← reparar o bit e verificar próximo item; 
se xi > 0 e qi > xi e  Nãoijw

aC ← penalizar fwij e reparar item; 
se dat+1  faturado antes da dat ← penalizar fqij          // daij: data de atendimento de i no Pj 
se drt+1  faturado antes da drt ← penalizar fqij           // drij: data de recebimento de i no Pj 
se prt+1 faturado e prt > prt+1 ← penalizar fqij             // prij: preço de venda unitário de i  no Pj 

FA ← FO – total das penalidades e reparações;                   // FO: faturamento total obtido pelo C 
    se FA < 0 

FA ← 1,00; 
 saída: FA - valor de aptidão do indivíduo;  

enquanto (não terminar a condição) faça 
cruzamento da Npop para gerar C(g);                                         // g : número da geração do Nger 
mutação da Npop para modificar C(g);                                      // C(g): filho da geração g do Nger 
aptidão eval(C) pela rotina de codificação; 
selecione Npop(g+1) para Npop(g) e C(g); 
g ← g+1; 

fim 
saída: a melhor solução (CElite); 

fim 
 

 Fonte: Autor (2017). 

A patir da solução do SOF serão geradas, conforme demonstrado pelas tabelas 18 até 

20, três ordens pelo AG-SOF: i) Ordem de Faturamento (F) – É a solução do SOF, ou seja, a 

lista dos qij a serem faturados a cada cliente (Ca) da Carteira de Pedidos (CP); ii) Ordem de 

Picking (L) – É a lista dos qij a serem coletados pelo operador no Armazém (AM) e; iii) Ordem 

de Ressuprimento (R) – É a lista dos qij não atribuídos à CP devido as restrições yi no estoque 

de Produtos Acabados (PA).  

 
 

Tabela 18 – Ordem de faturamento do AG-SOF 
Ordem de Faturamento (F) do AG-SOF 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Descrição 
Cliente        
(Cα) 

Registro  
Produto    
(Rgi)               

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total 
Fatura       

(qij) e (wij) 

Preço 
Unit. 
(prij) 

Fatura 
Pedido 
(FPij) 

Data do 
Pedido         
(dpij) 

Data de 
Atend.       
(daij) 

Data de 
Receb.       
(drij) 

Aceita qi 
Parcial              
(wij) 

100 10 Cliente - “10” 1111111 Produto - “a” 2,00 50,00 100,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
100 10 Cliente - “10” 3333333 Produto - “c” 1,00 150,00 150,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 20 Cliente - “20” 2222222 Produto - “b” 2,00 100,00 200,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 
200 30 Cliente - “30” 3333333 Produto - “c” 2,00 150,00 300,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
200 30 Cliente - “30” 4444444 Produto - “d” 4,00 200,00 800,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 
300 30 Cliente - “30” 1111111 Produto - “a” 1,00 60,00 60,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 

Faturamento Obtido (FO)  12,00 - 1.610,00 - - - - 
Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 19 – Ordem de picking do AG-SOF 
Ordem de Picking (L) do AG-SOF 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 

(Cα) 

Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total     
Coletar 

(Qi) 

Data  
Atend.       
(daij) 

Endereço    
no AM           
(Edi) 

Módulo 
do AM 

(mi) 

Tempo 
Coleta  
(Tci) 

Tempo 
Serviço 

(Tsi) 

Relação 
psi/vui     
(pvi) 

Prod. 
Frágil  
(fri) 

100 10 1111111 Produto - “a” 2,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 10,00 Sim 
100 10 3333333 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 2222222 Produto - “b” 2,00 10/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 10,00 Sim 
200 30 3333333 Produto - “c” 2,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 
200 30 4444444 Produto - “d” 4,00 10/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 20,00 Não 
300 30 1111111 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 

Total de qij para o SOC (Picking)  12,00 - - - - - 60,00 - 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

Tabela 20 – Ordem de ressuprimento do AG-SOF 

Ordem de Ressuprimento (R) do AG-SOF 
Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 

(Cα) 

Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total     
Coletar 

(Qi) 

Data  
Atend.       
(daij) 

Endereço    
no AM           
(Edi) 

Módulo 
do AM 

(mi) 

Tempo 
Coleta  
(Tci) 

Tempo 
Serviço 

(Tsi) 

Relação 
psi/vui     
(pvi) 

Prod. 
Frágil  
(fri) 

100 10 1111111 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
100 10 3333333 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
150 15 3333333 Produto - “c” 1,00 20/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
250 10 4444444 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
300 30 5555555 Produto - “e” 2,00 10/06/2017 9.01.01.60.5 m60 00:00:10 00:08:00 10,00 Não 

Total de Ressuprimento do PA (xi) 6,00 - - - - - 30,00 - 
Fonte: Autor (2017). 

 

A Ordem de Faturamento (F), conforme mostrada pela tabela 18, será destinada à área 

responsável pelos trâmites dos processos de faturamento e emissão das notas fiscais a cada 

cliente (Ca) da Carteira de Pedidos (CP). Veja na tabela 19 que a Ordem de Picking (L) 

contempla as características físicas, tempos de picking e endereçamentos de cada Rgi no 

Armazém (AM). A Ordem de Ressuprimento (R), apresentada pela tabela 20, será direcionada 

à área de produção ou suprimentos para que atendam a demanda de cada Pj da CP. A seção 

seguinte apresenta uma síntese das etapas da implementação do AG-SOF e na sequência 

demonstrar-se-á o Algoritmo Guloso Iterativo (AI-SOF). 

4.10 Etapas da Implementação do AG-SOF 

Esta seção, conforme demonstrado no quadro 3, apresenta uma síntese de todas as etapas 

da implementação do AG-SOF proposta à solução do SOF. 



63

Quadro 3 – Etapas de implementação e funcionamento do AG-SOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2017). 

4.11 Algoritmo Guloso Iterativo (AI-SOF) 

No Algoritmo Guloso Iterativo (AI-SOF), a Carteira de Pedidos (CP) é ordenada de 

acordo com os graus de prioridade de atendimento definidas pelas notações Rgi/daij/drij/prij. 

Assume-se que as datas daij e drij possuem prioridade em relação aos maiores prij e as 

atribuições de qij e wij são realizadas de forma exata comparando e atualizando automaticamente 

os saldos do estoque de SKU’s do estoque de Produtos Acabados (PA). Dessa forma, i pode ser 

ou não atribuído o ao jth a depender das restrições e critérios decisórios inerentes ao SOF e o 

AI-SOF irá retornar a solução otimizada para a maximização do Faturamento Total (FT). A 

lógica do AI-SOF é idêntica à do AG-SOF, porém, não emprega penalidades ou reparações, 

visto que, a própria rotina de atribuição verifica se há saldo de xi no estoque de Produtos 

Etapa 1 – Representação do SOF: Analisar o SOF de forma a identificar as restrições e variáveis decisórias a serem 
consubstanciadas à um conjunto de regras, restrições e variáveis decisórias que irão configurar todos os 
parâmetros do AG-SOF. 

Etapa 2 – Verificação: Comparar os dados de entrada mediante a apuração do Faturamento Máximo (FM) de modo que 
se Qi da CP for maior que xi do PA, então executa o AG-SOF, se não, realiza faturamento (FIM). 

Etapa 3 – Codificação do C: Codificar a estrutura genética adequada à parametrização das regras, restrições e variáveis de 
decisão que devem estar implícitas dentro do C a ser processado pelo AG-SOF.  

Etapa 4 – Inicialização da Npop(g): Seja Npop(g) a população de C’s no Nger(g), gere randomicamente uma Npop(g) de tamanho 
fixo para Npop(g+1) com Nbits = {qi1, qi2, ..., qin}, ∀sij є {0,1} durante a iteração g (g� 0) de n C’s.  

Etapa 5 – Avaliação da Npop(g): Calcular a Função de Aptidão (FA) dos C’s da Npop(g) para avaliar os C’s adequando-os 
durante o processo evolutivo à solução do SOF conforme descrito a seguir: 

i) Penalização: Ordene a CP pelas notações Rgi/daij/drij/wij/prij conforme as prioridades de faturamento e 
aplique as penalidades Pex, Pew, Peda, Pedr e Pepr para sij =1 dos C’s que não atendem os critérios de 
decisão do SOC, logo, calcular o faturamento obtido (FO) para cada C da Npop(g); 

ii) Reparação: Repare os bits do C por meio da atribuição sij = 0 para as seguintes ocorrências: a) se sij = 1 
↔ xi = 0 por meio da Rex e; b) se sij = 1∀wij ↔  Nãoijw

aC mediante a Rew;  
iii) Cálculo da Aptidão (FA): A partir do FO faça a avaliação, mediante o cálculo da Função de Aptidão 

(FA), de cada C da Npop(g) para definir a melhor solução ou CElite da atual Nger.  
Etapa 6 – Seleção dos C’s: Dada a

iSP transfira o CElite à Npop(g+1). Para o restante dos C’s selecione 50% ou 50%+1 da 
Npop(g) a partir da Npop(g+1) dos C’s pais em ordem decrescente da FA usando a Roleta Wheel com Elitismo (E). 

Etapa 7 – Aplicação dos Operadores Genéticos (OG’s): Aplique os OG’s de cruzamento e mutação a todos os C’s pais 
selecionados modificando suas características de forma a gerar uma Nger(g+1) de diferentes C’s: 

i) Cruzamento de Dois Pontos: Aplique o pc sobre os C’s sorteados da Npop(g) para formar a Npop(g+1); 
ii) Mutação Flip: Aplique o pm, conforme a tx, alterando os C’s nos bits para criar diversidade à Npop(g+1). 

Etapa 8 – Geração da Nova População – Npop+1: Adicione os filhos gerados junto ao CElite à Npop(g+1) e insira os novos C’s 
(iteração g+1), utilizando o mesmo método da “Etapa 4”, até completar a Npop+1. 

Etapa 9 – Critério de Término: Se durante o Nger algum C satisfaz o FM pare, se não, volte a “Etapa 4” e faça Npop(g� 
g+1). Repita este procedimento até que o FM ou o Nger sejam atendidas e, então, encerre a execução, realize a 
“Etapa 5” e retorne o CElite da Npop(g) como a solução do AG-SOF (FIM ENQUANTO). 

Etapa 10 – Novas Execuções: A partir da “Etapa 4” repita todas as etapas subsequentes para novas execuções do AG-SOF. 
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Acabados (PA). A equação 33 expressa o cálculo da maximização do Faturamento Total (FT) 

e a figura 14 demonstra o pseudocódigo do AI-SOF. 

����
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n
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ijij
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j

n

i
ijij prwprqFT

1 11 1

                                              (33) 

Figure 14 – Pseudocódigo do AI-SOF 
 

procedimento: AI-SOF // iteração de atribuição e teste                // qij: atribuição de qi  à Pj da CP (carteira de pedidos) 

entrada: dados do problema (PA e CP) e parâmetros do AI       // PA: estoque de produtos (xi) // CP: carteira de pedidos (Pn) 
saída: a melhor solução                                                                        // F : ordem de faturamento // FT : faturamento total da CP 
início                                                                                                         // t : data em dado momento de faturamento dos Pn da CP 

ordenar a CP 
Rgi: número de registro do i (SKU) no PA SKU      // i: índice que define o produto no PA 
daj: data de atendimento do Pj                                                                      // Pj: número do pedido do cliente Ca 
drj: data de recebimento do Pj 

ordenar Rgi: 
prij: preço de venda unitário de i  no Pj                                       // qij: demanda de i no Pj do Ca na CP  

para cada item (qi) verificar: 
se xi > 0 e xi ≥ qi faturar ← atualizar estoque (xi) e verificar próximo item; 
se xi > 0 e qi > xi and  Simijw

aC faturar wi ← atualizar xi e verificar próximo item; 
se xi = 0 ←  não faturar e verificar próximo item;                                        
se xi > 0 e qi > xi e  Nãoijw

aC ← não faturar e verificar próximo item; 
se prt <  prt+1 ← faturar prt+1 ← atualizar xi e verificar próximo item; 
 

saída: a melhor solução;                                                             // FT: faturamento total da CP 
fim 

  Fonte: Autor (2017). 

A tabela 21 detalha a ordenação da CP por Rgi/daij/drij/prij e ao pressupor que o PA está 

representado por X = {3a, 5b, 3c, 5d, 0e, 1f, 0g e 5h} demonstra as atribuições de qij e wij utilizando-

se das cores a seguir para exemplificar o cálculo que maximiza o Faturamento Total (FT): i) 

pretos: referem-se às atribuições totais de qij; ii) verdes: correspondem às atribuições de wij e; 

iii) vermelhos: indicam os qij e wij não atribuídos por razão das restrições totais de SKU’s.  

Tabela 21 – Exemplo de solução do AI-SOF. 

Carteira de Pedidos de Vendas (CP) MAXIMIZAÇÃO DO 
FATURAMENTO 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total 
Pedido       

(qij)  

Preço 
Unit. 
(prij) 

Fatura 
Pedido 
(FPij) 

Data do 
Pedido         
(dpij) 

Data de 
Atend.       
(daij) 

Data de 
Receb.       
(drij) 

Aceita qi 
Parcial              
(wij) 

Atribuição 
Estoque xi   
(qij e wij) 

Faturam. 
Total 
(FT) 

100 10 Produto - “a” 3 50,00 150,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 2            100,00  
300 30 Produto - “a” 1 60,00 60,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 1              60,00  
200 20 Produto - “b” 2 100,00 200,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 2            200,00  
100 10 Produto - “c” 2 150,00 300,00 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Sim 1            150,00  
200 30 Produto - “c” 2 150,00 300,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 2            300,00  
150 15 Produto - “c” 1 155,00 155,00 15/05/2017 20/06/2017 20/07/2017 Não 0                   -    
200 30 Produto - “d” 4 200,00 800,00 15/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 4            800,00  
250 10 Produto - “d” 2 212,50 425,00 18/05/2017 15/06/2017 10/07/2017 Não 0                   -    
300 30 Produto - “e” 2 25,00 50,00 18/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 Não 0                   -    

Valor Total da CP (VT) 19,00 - 2.440,00 - - - - 12 1.610,00 
Fonte: Autor (2017) 
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Na tabela 21 veja que para o “a” o P100 e o P300 tem daij e drij idênticos, porém, o pra300 

> pra100 e, se P100 tem como critério  Simijw
aC para faturamentos de wij. Note que para o “c” o P150, 

mesmo apresentando o maior prc entre os Pn, é descartado pelo motivo de que a da150 é maior 

que a da100 e a da200. No caso do “d”, não há estoque suficiente de xd para atender P200 e P250 e 

ambos tem como critério  Nãoijw
aC para faturamentos de wij, logo, se da200 < da250, então, a opção é 

por atender o P200. Para o “e” não houve atribuições, visto que, xd = 0, ou seja, toda a lógica de 

solução do AI-SOF satisfaz todas as exigências inerentes ao SOF. Por fim, tal como no AG-

SOF, o AI-SOF irá gerar as seguintes ordens para o SOC: i) Ordem de Faturamento (F); ii) 

Ordem de Picking (L) e a; iii) Ordem de Ressuprimento (R). 
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5 MODELAGEM E EXEMPLIFICAÇÃO DO AG-SOC (AGLOTE) 

Este capítulo apresenta a modelagem e exemplificação do AGLOTE disposto à solução 

do problema de SOC. A partir da parametrização das regras, restrições e variáveis decisórias, o 

objetivo do AGLOTE é planejar e sequenciar os n lotes de coleta para atender a Ordem de Picking 

(L) de forma a evitar o Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP) e minimizar o Número de 

Viagens de Coleta (NVC). As etapas e o design dos elementos para a formulação do AGLOTE 

são, exceto para certas particularidades na representação dos C’s e na geração da Npop, os 

mesmos do AG-SOF. Isto posto, toda a estrutura genética evolutiva do AGLOTE é expressa por 

meio de modelagem matemática e exemplificada mediante a solução de um problema 

simplificado de SOC.  

 

5.1 Modelo Matemático do AGLOTE 

No problema de SOC, a ordem picking L gerada pelo AG-SOF será importada e 

processada pelo AGLOTE do AG-SOC. Por conseguinte, o AGLOTE, ante as políticas, regras e o 

layout do AM, deverá subdividir a L em n lotes (ln) e k

u

l
imq coletado manualmente no AM. Em 

suma, o AGLOTE deve planejar o agrupamento dos SKU’s contidos nos n pedidos (Pn) da L em 

diferentes lotes de modo que a sequência de processamento de cada lote (lk) evite o Atendimento 

dos Pedidos (AAP) e minimize o Número de Viagens de Coleta (NVC). Em concomitância com 

formulação do AGLOTE, a fim de elucidar melhor o AG-SOC, será demonstrada a resolução de 

um problema simplificado de SOC. Logo, detalhar-se-á o design dos elementos e a estrutura 

genética evolutiva de busca do AGLOTE. Assim sendo, faz-se transparecer toda a modelagem 

matemática, a lógica do mecanismo de funcionamento e a avaliação final do AG-SOC. A tabela 

22 demonstra a L que será processada pelo AGLOTE.  
 

Tabela 22 – Ordem de picking L do AGLOTE 
Ordem de Picking L do AGLOTE 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 

(Cα) 

Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total     
Coletar 

(Qi) 

Data  
Atend.       
(daij) 

Endereço    
no AM           
(Edi) 

Módulo 
do AM 

(mi) 

Tempo 
Coleta  
(Tci) 

Tempo 
Serviço 

(Tsi) 

Relação 
psi/vui     
(pvi) 

Prod. 
Frágil  
(fri) 

100 10 1111111 Produto - “a” 2,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 10,00 Sim 
100 10 3333333 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
200 20 3333333 Produto - “c” 2,00 12/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 
200 20 4444444 Produto - “d” 2,00 12/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 
250 30 1111111 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
250 30 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
300 30 4444444 Produto - “d” 2,00 15/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 10,00 Não 

Total de qij para o SOC (Picking)  12,00 - - - - - 60,00 - 
Fonte: Autor (2017). 
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No exemplo da tabela 22 pressupõe-se que a L = {P100, P200, P250 e P300} e que cada 

subconjunto Pj solicita qi de 4 diferentes Rgi’s nomeados de “a” à “d” e sequencialmente 

alocados de m1 à m4. Dessa forma, para a L tem-se; P100 = {2a e 1c}, P200 = {1b, 2c e 2d}, P250 = 

{1a e 1b} e P300 = {2d}. Dada a L, a seguir estão os índices, as restrições e os parâmetros, e 

variáveis de decisão que configuram o AGLOTE para o problema de otimização do SOC: 

� Índices  

k : Índice que denota o kth lote dos ln; 

i : Índice que denota o ith Rg dos SKU’s do PA; 

j : Índice que denota o jth pedido dos Pn da ordem L; 

α : Índice que denota o ath cliente referente ao jth da L; 

� Parâmetros e Restrições 

t : Situação do PA e da L em t “Determinado Momento no Tempo (JTV)”; 

Pj : Refere-se ao jth pedido da L em t;  

Ca : Refere-se ao ath cliente da L em t;  

qin : Demanda do Rgi nos Pn da L em t;  

Qi : Demanda total do Rgi nos Pn da L em t; 

lk : Representa o kth lote do subconjunto da L;  

G : Refere-se a capacidade de carga do trolley; 

pvi : Relação peso/volume unitário de i no PA do AM; 

klRotTv : Tempo de viagem para percorrer a klRotDT dentro do AM; 

k

in

l
qTc  : Tempo para coletar e dispor qi dos Pn em cada lk no trolley; 

k

in

l
qTs  : Tempo de serviço para separar e embalar qi dos Pn em cada Pj dos Cm; 

� Variáveis de Decisão 

daij : Data de atendimento de i no Pj; 

No SOC, a restrição G deve ser satisfeita a cada lk e assume-se que a daij é uma variável 

decisória para a definição de n lotes prioritários ( *
nl ) que evitem o Atraso no Atendimento dos 
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Pedidos (AAP). A variável daij junto com os *
nl irá, portanto, assegurar que a sequência de picking 

dos Pn seja realizada pela regra Earliest Due Date (EDD). Se a L deve ser subdividida em ln e 

k

u

l
imq coletados no AM, então, o problema de SOC, para minimizar o Custo Total das Operações 

de Picking (CT) da L, pode ser expresso como um modelo de programação matemática do CT:  

    �����
� �� ��

���
k ij

k
in

k ij

k
in

k
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    Minimizar                     (34) 

 Sujeito a: 

                         Gpv
ij

k
q

ji

l
i   ��

�
                k = 1, 2, ..., n                 (35) 

tdaq ij

l

ji
ij

*
n

���
�

           j = 1, 2, ..., n                  (36) 

 

5.2 Representação do Cromossomo do AGLOTE 

No AGLOTE, o C consiste de uma string formada por uma sequência de Nbits nos quais cada 

bit refere-se a uma unidade, ou seja, bitij = 1. De tal modo, um C da L se dividirá em lk genes, 

no qual o kth gene representará o lth lote (lk) enquanto que bitij = 1 será um alelo de lk no referido 

C. Dessa forma, os Nbits de um C podem variar de acordo com a soma dos Qi da L gerada pelo 

AG-SOF. Após importada a L, o AGLOTE irá expandi-la, conforme necessário à representação 

do C, logo, cada C terá tamanho igual à soma dos bitij = 1. Tomando o exemplo da tabela 1, se 

Qi da L = {3a, 2b, 3c e 4d}, então, o C em questão terá Nbits = 12. A figura 15 ilustra a lógica de 

representação do C do AGLOTE para a referida L.  

Figura 15 – Representação do C do AGLOTE 
Módulos mn (Genes) - - - Itens (Bitsij = 1)  

Módulos m1 m2 m3 m4 

Itens a a a b b c c c d d d d 
Ordem de Picking L (Cromossomo - C) 

Fonte: Autor (2017). 

Note na figura 15 que, se cada bitij = 1 deve ser coletado em mu, então, faz-se necessária 

uma expansão da L conforme os Nbits exigidos à representação do C. A tabela 23 mostra a 

expansão da L a qual será utilizada no processo de geração da Npop inicial do AGLOTE. 
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Tabela 23 – Ordem de picking L expandida pelo AGLOTE 
Ordem de Picking L Expandida pelo AGLOTE 

Número 
Pedido 

(Pj) 

Código 
Cliente 
(Cα) 

Registro         
Produto 

(Rgi) 

Descrição  
Produto 

(Rgi) 

Total     
Coletar 

(Qi) 

Data     
Atend.       
(daij) 

Endereço    
no AM           
(Edi) 

Módulo 
do AM 

(mi) 

Tempo 
Coleta  
(Tci) 

Tempo 
Serviço 

(Tsi) 

Relação 
psi/vui     
(pvi) 

Prod. 
Frágil  
(fri) 

100 10 1111111 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
100 10 1111111 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
100 10 3333333 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
200 20 3333333 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 3333333 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 9.01.01.03.5 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 4444444 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
200 20 4444444 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
250 30 1111111 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 9.01.01.01.5 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
250 30 2222222 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 9.01.01.02.5 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 
300 30 4444444 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 
300 30 4444444 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 9.01.01.04.5 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 

Total de qij para o SOC (Picking)  12,00 - - - 00:01:07 00:45:00 60,00 - 
Fonte: Autor (2017). 

5.3 Geração da População Inicial do AGLOTE 

A técnica de geração da Npop inicial do AGLOTE é a mesma do AG-SOF e também nunca 

varia de Nger para Nger+1. Assim sendo, a Npop inicial será gerada pelo operador de inicialização 

do Python que atribuirá números inteiros com distribuição uniforme entre l1 até ln para cada bitij 

do C. A atribuição de lk ao bitij será dada pela variável sik, ou seja, se sik = 2 implica que o bitij 

є l2, logo, o lth será atribuído ao bitth do C e cada lk é uma solução s �sij = {1 є lk}.  

A priori, se na L exibida pela tabela 23 todo i possui uma relação pvi = 5 e sendo a 

restrição G = 20, então, a definição dos ln será obtida pela equação 37. Em seguida, a figura 16 

ilustra a representação do C1 = (3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3) para a L da tabela 23 após o 

mecanismo de atribuição sik aos Nbits deste C.   

G

pv
l

bitsN

i
i

n

 
 1
�
��                       i = 1, 2, ..., n                  (37) 

Figura 16 – Representação do C1 após o mecanismo de atribuição sik aos Nbits do AGLOTE 
Cromossomo de Atribuição de Picking - SOC 

Itens a a c b c c d d a b d d 

Módulos m1 m1 m3 m2 m3 m3 m4 m4 m1 m2 m4 m4 
Lotes 3 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 3 

Lotes lk (Bitsij = 1) 
Fonte: Autor (2017). 

Para exemplificação, a tabela 24 demonstra a geração da Npop inicial do AGLOTE por 

meio do mecanismo de atribuição sik à L da tabela 23 para uma Npop = 4. Neste exemplo, 

pressupõe-se que a data corresponde a t refere-se ao dia 10/06/2017 e a restrição G = 20. Assim 

sendo, a restrição de lk, conforme pré-definido pela equação 35, será dada pela notação pvlk, ou 

seja, pvlk ≤ 20.  
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Tabela 24 – Geração da Npop inicial do AGLOTE 
Ordem L Expandida - Geração da Npop Inicial de Cromossomos do AGLOTE 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente 

Descrição  
Produto 

Total     
Coletar 

Data      
Atend. 

Módulo 
do AM 

Tempo 
Coleta   

Tempo 
Serviço  

Relação 
psi/vui      

Prod. 
Frágil   

Cromosomos (C’s) 
Npop Inicial - AGLOTE 

 (Pj) (Cα) (Rgi) (Qi)  (daij) (mi) (Tci) (Tsi) (pvi)  (fri) C1 C2 C3 C4 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 3 2 3 2 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 2 2 3 
100 10 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 1 1 1 
200 20 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 3 2 2 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 1 1 1 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 1 1 3 3 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 1 1 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 2 
250 30 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 3 2 3 3 
250 30 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 2 1 1 1 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 1 2 3 3 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 2 3 

Total - - 12,00 - - 00:01:07 00:45:00 60,00 - - - - - 
Fonte: Autor (2017) 

Em seguida ao término da sik cada bitij, é agrupado ao seu respectivo lk e posteriormente 

ordenado de l1 a ln no C. Esse processo resultará numa alteração de toda a estrutura da string, 

ou seja, cada lk será representado como um segmento de genes do C. É evidente que, se lk é 

atribuído aleatoriamente e se a composição da Npop+1 é desconhecida e não determinística, então, 

a sik pode tornar um C inválido à solução do SOC, caso gere lotes contendo bitsij que não 

satisfaçam a restrição G (�pvlk ≤ G). Logo, há também o risco da daij ≤ t serem agrupadas em 

diferentes lotes cujo o tempo de conclusão de Pj ( jPTT ) não atenda a regra EDD, ocasionando 

em Atraso no Atendimento dos Pedidos (AAP). De fato, estas ocorrências irão inviabilizar o 

SOC ou gerar ineficácia ao picking comprometendo o nível de atendimento ao cliente e, 

consequentemente, a produtividade do Armazém (AM). Para que a solução do SOC não seja 

inválida ou sofra impactos negativos, a sik será posteriormente tratada pela Função de Aptidão 

(FA) do AGLOTE. A figura 17 ilustra a representação do C1 da tabela 24 após o agrupamento de 

bitij = 1 a lk para os n lotes do AGLOTE. 

Figura 17 – Representação do C1 após o agrupamento dos bitsij nos lotes do AGLOTE 
Cromossomo de Atribuição de Picking - SOC 

Lotes l1 l2 l3 

Itens 1a 1b 1c 1d 1c 1d 1d 1b 1a 1c 1a 1d 
Módulos m1 m2 m3 m4 m2 m4 m4 m2 m1 m3 m1 m4 

Lotes lk (Genes) - - - Itens (Bitsij = 1) 
Fonte: Autor (2017). 

Para o exemplo do C1 da figura 17, têm-se a seguinte formulação para os ln: l1 = (1a, 1b, 

1c e 1d), l2 = (1c, 1d, 1d e 1b) e l3 = (1a, 1c, 1a, e 1d). Na figura 18, a seguir, utilizar-se-á do 

exemplo da tabela 24 para ilustrar o agrupamento dos lotes referente a geração da Npop inicial 

do AGLOTE. Ao analisar a figura 18, observe que tanto o l2 do C2 quanto o l3 do C4 não satisfazem 
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a restrição G tornando-se não aptos ao AGLOTE. Isto implica que C2 e C4 iriam demandar um 

Tempo de Processamento Computacional (TPC) para processar o AGPCV que seria inútil à 

solução do SOC, logo, serão ajustados pela Função de Aptidão (FA) do AGLOTE. 

Figura 18 – Representação dos C’s após a formulação dos lotes da Npop inicial do AGLOTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Autor (2017). 

5.4 Função de Aptidão do AGLOTE  

A Função de Aptidão (FA) será aplicada a todas as gerações do Nger pré-definido às 

execuções do AGLOTE e irá avaliar o grau de adequação de cada C da Npop em atender L. Na 

avaliação da FA, o C mais apto a solução do SOC será aquele que, ao satisfazer o conjunto de 

regras, restrições e variáveis decisórias, apresentar a menor Distância Total das Rotas (DTR) 

de modo a minimizar o Total das Operações de Picking (CT). Entretanto, para que a sik não 

venha a impactar negativamente a eficácia do picking e, no nível de atendimento do conjunto 

de clientes (Cm) da L, a FA, realizará dois procedimentos para ajustar os C’s do AGLOTE.  

Primeiramente, a Função de Aptidão (FA) definirá os *
nl prioritários para os Pn com daij ≤ 

t e, posteriormente, irá reparar os n lotes de cada C caso pvlk > G. Destarte, se L é gerada em t, 

então, a FA irá reestruturar os C’s da Npop por meio de movimentos de swap que realizarão as 

Geração da Npop Inicial do AGLOTE     

Formulação dos Lotes da L 
 

Cromossomo - 1 
lk Rgi mi Qi pvlk 
1 a m1 1,00 5,00 
1 b m2 1,00 5,00 
1 c m3 1,00 5,00 
1 d m4 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 
2 c m3 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 
2 b m2 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 c m3 1,00 5,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo - 2 
lk Rgi mi Qi pvlk 
1 c m3 1,00 5,00 
1 c m3 1,00 5,00 
1 c m3 1,00 5,00 
1 b m2 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 
2 a m1 1,00 5,00 
2 a m1 1,00 5,00 
2 a m1 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  5,00 25,00 
3 b m2 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  3,00 15,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo - 3 
lk Rgi mi Qi pvlk 
1 c m3 1,00 5,00 
1 c m3 1,00 5,00 
1 d m4 1,00 5,00 
1 b m2 1,00 5,00 

Total - 1lpv  4,00 20,00 
2 a m1 1,00 5,00 
2 b m2 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 50,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 c m3 1,00 5,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total -  nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo - 4 
lk Rgi mi Qi pvlk 
1 c m3 1,00 5,00 
1 c m3 1,00 5,00 
1 d m4 1,00 5,00 
1 b m2 1,00 5,00 

Total - 1lpv  4,00 20,00 
2 a m1 1,00 5,00 
2 b m2 1,00 5,00 
2 d m4 1,00 5,00 

Total - 2lpv  3,00 15,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 c m3 1,00 5,00 
3 a m1 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 
3 d m4 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  5,00 25,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 
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trocas dos bitij com daij ≤ t atribuindo-os para os primeiros n lotes pela regra Earliest Due Date 

(EDD). A definição do número *
nl que satisfaça G é obtida conforme a equação 38. 

tdaG

pv
l ij

N

ji
ij

*
n

bits

���
�
�  

 
            j = 1, 2, ..., n                (38) 

Após o agrupamento de todos os *
nl , a rotina de reparação

iksRe irá reparar os n lotes não 

prioritários de modo a equalizar o pvlk. A
iksRe faz, portanto, transferências aleatórias das 

sobrecargas dos bits (bitij = 1) de lk (pvlk > G) para os lk (pvlk < G) de um mesmo C tornando-os 

viáveis ao SOC. A tabela 25 ilustra o agrupamento dos *
nl e os bits reparados em cada C da Npop 

inicial do AGLOTE.  

Tabela 25 – Reparação da Npop inicial do AGLOTE 
Reparação da Npop Inicial do AGLOTE 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente 

Descrição  
Produto 

Total     
Coletar 

Data      
Atend. 

Módulo 
do AM 

Tempo 
Coleta   

Tempo 
Serviço  

Relação 
psi/vui      

Prod. 
Frágil   

Cromosomos (C’s) 
Npop Inicial - AGLOTE 

 (Pj) (Cα) (Rgi) (Qi)  (daij) (mi) (Tci) (Tsi) (pvi)  (fri) C1 C2 C3 C4 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 1 1 1 1 
200 20 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 2 3 2 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 3 2 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 3 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 2 
250 30 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 3 2 3 3 
250 30 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 2 3 2 2 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 3 3 3 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 2 3 

Total - - 12,00 - - 00:01:07 00:45:00 60,00 - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 

A tabela 25 evidencia que os bitsij destacados na cor cinza tem daij ≤ t e que, para 

completar o pvl*, foi atribuído os bitij marcados na cor verde (pvl1 = 20). As reparações estão 

realçadas na cor amarela, ou seja, antes da
iksRe , o C2, por exemplo, continha pvl2 = 25 e pvl3 = 

15, logo, um bitij = 2 foi trocado por um bitij = 3. Esse processo irá se repetir enquanto 

necessário, para cada C infactível da Npop do AGLOTE. A figura 19 ilustra a representação do C1 

e a figura 20 todos os C’s após a ação da
iksRe sobre os lotes da Npop inicial do AGLOTE.  

Figura 19 – Representação do C1 após a reparação dos bitsij nos lotes do AGLOTE 
Cromossomo de Atribuição de Picking - SOC 

Lotes l1 l2 l3 

Itens 1a 1a 1c 1b 1c 1d 1d 1b 1c 1a 1d 1d 
Módulos m1 m1 m3 m2 m3 m4 m4 m2 m3 m1 m4 m4 

Lotes lk (Genes) - - - Itens (Bitsij = 1) 
  Fonte: Autor (2017). 
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Figura 20 – Representação dos C’s após a reparação dos lotes da Npop inicial do AGLOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Autor (2017). 

A figura 20 demonstra que a ação da
iksRe nos bits de cada C inviável fará com que todos 

os lotes gerados para atender a L obtenham uma configuração apta à execução do AGLOTE e do 

AGPCV e, portanto, ter-se-ão soluções viáveis ao SOC. Após a soma dos bitsij atribuídos a cada 

lk dos C’s da Npop reparada do AGLOTE verifica-se que para todos os C’s o pvlk ≤ 20. Ao comparar 

as figuras 18 e 20, veja que no C2 ocorreu uma transferência de 1d pertencente ao l2 para o l3. 

No caso do C4, a
iksRe transferiu 1c do l3 à l2, assim, além de ocorrer um ajuste que satisfaz a 

restrição G, para coletar Qij do l3 o operador não precisará mais dirigir-se até o m3.  

Em seguida, a Função de Aptidão (FA) irá avaliar o grau de adequação de cada C da 

Npop do AGLOTE como solução do SOC. Logo, se o parâmetro de avaliação da FA é a Distância 

Total das Rotas (DTR), então, é indispensável ao AGLOTE a mensuração das klRotDT geradas pela 

solução do AGPCV. É nesta etapa do AG-SOC, que a execução do AGPCV é ativada e irá retornar 

as melhores Rotlk para cada C da Npop do AGLOTE aos quais formarão os C’s referentes à solução 

do AG-SOC. Logo, para cada geração do AGLOTE o AGPCV será executado e se a Distância 

Cromossomos Após a Reparação dos 
Lotes Inválidos na Prole do AGLOTE 

Cromossomo – 1 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 2 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 3 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 4 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 



74

Total das Rotas (DTR) para atender L, é obtida pela soma das klRotDT de cada C, então, a Função 

de Aptidão (FA) do AGLOTE é dada pela expressão 39. 

 �
�

�
k

kl
l

k 

RotDTFA
1 

                     k = 1, 2, ..., n                  (39) 

Para exemplificação, a figura 21 traz o CElite de cada lk obtido pela execução do AGPCV 

para a formulação dos lotes que compõem cada C da Npop inicial do AGLOTE. Em cada lk tem-

se os valores referentes às
klRotDT e o cálculo da FA, ou seja, a mensuração da Distância Total 

das Rotas (DTR) dos referidos C’s da Npop inicial do AGLOTE. 

Figura 21 – Representação do CElite do AGPCV para a Npop inicial do AGLOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor (2017). 

5.5 Operador de Seleção do AGLOTE 

A técnica de seleção do AGLOTE é a mesma do AG-SOF; logo, apenas o melhor C (CElite) 

de cada geração será diretamente transferido para tornar-se o primeiro C da Npop+1. A única 

diferença em relação ao AG-SOF é que no AGLOTE quanto menor a Distância Total das Rotas 

(DTR) obtida por um C, em relação ao restante dos C’s na Npop, maior será a probabilidade de 

Término do AGPCV e Seleção do CElite Para  
Formular os Lotes que Compõem cada C 

da Npop Inicial do AGLOTE 
 

Cromossomo – 1 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi dmi 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

Cromossomo – 2 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi dmi 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 13,20 
2 d m4 Não 1,00 1,20 
2 a m1 Sim 1,00 3,60 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 3,00 14,40 
3 b m2 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 12,00 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

Cromossomo – 3 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi dmi 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 a m1 Sim 2,00 2,40 
1 b m1 Sim 1,00 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

1lRotDT  4,00 28,80 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 3,00 14,40 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 2,00 13,20 
3 d m4 Não 1,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 86,00 

Cromossomo – 4 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi dmi 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 13,20 
2 d m4 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 3,00 14,40 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 
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seleção ( iSP ) deste C. Em outras palavras, maior é a probabilidade deste C transferir seus 

materiais genéticos à Nger+1 ou de ser escolhido como a solução do SOC. Dada a Função de 

Aptidão (FA) de Ci �i = (1, 2 ..., n), a iSP é obtida pela equação 40 enquanto que a figura 22 

ilustra o gráfico da roleta para o exemplo de execução do AGLOTE.  

� �

� Npop

i i

i
S

FA
FAP i

1

                                                        (40) 

Figura 22 – Cálculo da seleção e gráfico da roleta wheel para Npop = 4 do AGLOTE 
 

     

 

 

Indivíduo 
(String) 

 

(Ci) 

Avaliação 
(Aptidão) 

 

(FA) 

 

Probab. de 
Seleção       
(

iSP ) 

Pedaço da 
Roleta 

      (º) 
 

C1   84,00 25,17% 90,63 
 

C2 84,00 25,17% 90,63 
 

C3 86,40 24,48% 88,11 
 

C4 84,00 25,17% 90,63 
 

Total 338,40 100,00% 360,00 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

A figura 22 ilustra que o C1 (CElite) será transferido para a Npop+1 para tornar-se o C1, 

sendo o C3 eliminado, enquanto que C4 e C2 foram sorteados para sofrer a ação do operador de 

cruzamento do AGLOTE. A tabela 26 demonstra que o C2 e C4 (verdes) são os selecionados para 

operador de cruzamento, sendo o CElite (C1) representado pela cor azul, enquanto que C3 

(vermelho) refere-se ao C eliminado (não sorteado) pela seleção do AGLOTE.  

Tabela 26 – Seleção dos C’s da Npop inicial do AGLOTE 
Seleção dos C’s da Npop inicial do AGLOTE 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente 

Descrição  
Produto 

Total     
Coletar 

Data      
Atend. 

Módulo 
do AM 

Tempo 
Coleta   

Tempo 
Serviço  

Relação 
psi/vui      

Prod. 
Frágil   

Cromosomos (C’s) 
Npop Inicial - AG-LOTE 

 (Pj) (Cα) (Rgi) (Qi)  (daij) (mi) (Tci) (Tsi) (pvi)  (fri) C1 C2 C3 C4 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 1 1 1 1 
200 20 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 2 3 2 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 3 2 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 3 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 2 
250 30 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 3 2 3 3 
250 30 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 2 3 2 2 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 3 3 3 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 2 3 

Total - - 8,00 - - 00:01:07 00:45:00 60,00 - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 
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5.6 Operadores de Cruzamento e Mutação do AGLOTE 

Idêntico ao AG-SOF, o método de cruzamento do AGLOTE é o de “Dois-Pontos” e será 

aplicado, conforme a probabilidade de cruzamento (pc), aos C’s sorteados como “Pais” para 

gerar os “Filhos” do Nger+1. A figura 23 ilustra o diagrama do cruzamento em os qij permanecem 

fixos enquanto ocorre a permutação dos n lotes entre os C selecionados como “Pais”. 

Figura 23 – Diagrama do operador de cruzamento do AGLOTE 
         Pai -1 

 

Filho -1 
  Lotes l2 l2 l3 l2 l3 l2 l3 l3 

 

  Lotes l2 l2 l3 l3 l2 l2 l3 l3 
  Itens c c d d a b d d 

 

  Itens c c d d a b d d 
 
 

  Lotes l2 l2 l3 l3 l2 l3 l3 l2 
 

  Lotes l2 l2 l3 l2 l3 l3 l3 l2 
  Itens c c d d a b d d 

 

  Itens c c d d a b d d 
          Pai -2 

 

Filho -2 
    Fonte: Autor (2017). 

A mutação emprega a técnica de Embaralhamento Aleatório dos bits da string trocando-

os de posições para alterar as características genéticas dos C’s resultantes como “Filhos”. A 

figura 24 ilustra o diagrama da mutação, demonstrando que ao pressupor uma pm = 50% e uma 

tx = 50% o “Filho-1” não foi mutado, ao passo que os n lotes (bits) embaralhados estão 

destacados (vermelhos) no “Filho-2”.  

Figura 24 – Diagrama do operador de mutação do AGLOTE 
         Filho -1 

 

Filho -1 
  Lotes l2 l2 l3 l3 l2 l2 l3 l3 

 

  Lotes l2 l2 l3 l3 l2 l2 l3 l3 
  Itens c c d d a b d d 

 

  Itens c c d d a b d d 
 
 

  Lotes l2 l2 l3 l2 l3 l3 l3 l2 
 

  Lotes l2 l3 l3 l2 l2 l2 l3 l3 
  Itens c c d d a b d d 

 

  Itens c c d d a b d d 
          Filho -2 

 

Filho -2 
    Fonte: Autor (2017). 

5.7 Geração da Nova População do AGLOTE 

Na geração da Npop+1, empregar-se-á a mesma técnica do AG-SOF, ou seja, por meio da 

troca da Npop com E (Elitismo) de De Jong (1988). Assim, os “Filhos” gerados se juntarão ao 

CElite enquanto que o restante dos C’s, para compor a Npop+1, serão concebidos de forma aleatória 
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pelo operador de inicialização do AGLOTE. A tabela 27 demonstra o “Filho-1” e o “Filho-2” que 

tornar-se-ão respectivamente o C2 e C3, enquanto que C4 é aleatoriamente gerado para compor 

a Npop+1. Para visualizar o processo de formulação e verificação dos lotes a figura 25 exibe os 

C’s referentes a geração da Npop+1 do AGLOTE. 

 

Tabela 27 – Geração da Npop+1 do AGLOTE 
Geração da Npop+1 do AGLOTE 

Número 
Pedido 

Código 
Cliente 

Descrição  
Produto 

Total     
Coletar 

Data      
Atend. 

Módulo 
do AM 

Tempo 
Coleta   

Tempo 
Serviço  

Relação 
psi/vui      

Prod. 
Frágil   

Cromosomos (C’s) 
Npop Inicial - AGLOTE 

 (Pj) (Cα) (Rgi) (Qi)  (daij) (mi) (Tci) (Tsi) (pvi)  (fri) C1 C2 C3 C4 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “a” 1,00 10/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
100 10 Produto - “c” 1,00 10/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 1 1 1 1 
200 20 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 1 1 1 1 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 2 2 3 
200 20 Produto - “c” 1,00 12/06/2017 m3 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 2 3 3 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 3 2 
200 20 Produto - “d” 1,00 12/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 2 3 2 2 
250 30 Produto - “a” 1,00 12/06/2017 m1 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 3 2 2 2 
250 30 Produto - “b” 1,00 12/06/2017 m2 00:00:05 00:02:00 5,00 Sim 2 2 2 3 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 3 3 3 
300 30 Produto - “d” 1,00 15/06/2017 m4 00:00:06 00:05:00 5,00 Não 3 3 3 3 

Total - - 8,00 - - 00:01:07 00:45:00 40,00 - - - - - 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

 
Figura 25 – Representação da geração da Npop+1 do AGLOTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Autor (2017). 

Geração da Npop+1 do AGLOTE 

(CElite – “Filhos” – Novos) 
 

Cromossomo – 1 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 2 (Filho – 1) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 3 (Filho – 2) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 4 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  3,00 15,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 b m2 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  5,00 25,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 
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Ao analisar a figura 25, veja que pelo fato da Npop+1 ser gerada aleatoriamente, o l3 = {2c, 

1b e 2d} do C4 representa uma solução inválida ao SOC (pvl3 > 20). Do mesmo modo que na 

Npop inicial, se no C4 o pvl3 > 20 e o pvl2 < 20, então o l2 e o l3 serão reparados pela
iksRe da Função 

de Aptidão (FA) mediante a transferência de um bitij = 3 para um bitij = 2. A figura 27 esboça 

os C’s da Npop+1 após a
iksRe da FA.  

 

Figura 26 – Representação da geração da Npop+1 reparada do AGLOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Autor (2017). 

 

 

5.8 Critério de Término do AGLOTE 

No AGLOTE, admitindo que a melhor solução é desconhecida, o parâmetro adotado para 

o critério de termino é o Nger. Ao término do Nger tem-se a ação da
iksRe à Npop e a execução do 

AGPCV que minimiza a Distância Total das Rotas (DTR). Por conseguinte, executar-se-á o 

cálculo da Função de Aptidão (FA) do AGLOTE à qual em concomitância com o operador de 

seleção irá definir o CElite à solução do SOC. A figura 27 exibe o término da execução do AGPCV 

com as menores
klRotDT para o cáculo da FA do AGLOTE.  

Geração da Npop+1 do AGLOTE 

(CElite – “Filhos” – Novos) 
 

Cromossomo – 1 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 2 (Filho – 1) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 3 (Filho – 2) 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 4 AGLOTE 
lk Rgi mi fri Qi pvlk 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 a m1 Sim 1,00 5,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 

Total  - 1lpv  4,00 20,00 

2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Não 1,00 5,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 

Total  - 2lpv  4,00 20,00 

3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 b m2 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Não 1,00 5,00 

Total  - 3lpv  4,00 20,00 
Total - nlpv  12,00 60,00 
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Figura 27 – Representação do CElite do AGPCV para a Npop+1 do AGLOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor (2017). 

 
 
 

Ao analisar a figura 27 é possível verificar que após o término do Nger todos os C’s da 

Npop estão aptos a execução do AGPCV e que a Função de Aptidão (FA) do AGLOTE determina, 

por meio da Distância Total das Rotas (DTR), o CElite à solução do SOC. A figura 28 ilustra o 

CElite do AG-SOC. 

 
Figura 28 – Representação do CElite do AG-SOC 
Representação do CElite - Solução do AG-SOC 

Lotes l1 l2 l3 
Itens 0 1c 1b 2a 0 0 2c 1b 1a 0 0 4d 0 

Rotas Rotl1 →CElite Rotl2 →CElite Rotl3 →CElite 
Módulos m0 m3 m2 m1 m0 m0 m3 m4 m1 m0 m0 m4 m0 

Lotes lk e Rotas Rotlk (Genes) - - - Itens SKU’s e Módulos mn (Bitsij = 1) 
   Fonte: Autor (2017). 

Veja no exemplo da figura 28 que o CElite do AG-SOC é o C2 por representar a solução 

que reduz o máximo possível a Distância Total das Rotas (DTR). Na sequência, a figura 29 

Término do AGPCV e Seleção do CElite Para  
Formular os Lotes que Compõem cada C 

da Npop+1 do AGLOTE 
 

Cromossomo – 1 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 

1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

 

Cromossomo – 2 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 13,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 a m1 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 26,40 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 4,00 14,40 
3 - m0 - - 14,40 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 81,60 

 

Cromossomo – 3 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 1,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 a m1 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 3,00 1,20 
3 - m0 - - 14,40 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

 

Cromossomo – 4 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 3,00 14,40 
2 a m1 Sim 1,00 3,60 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 2,00 13,20 
3 d m4 Não 1,00 1,20 
3 b m2 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 12,00 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 
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exibe o pseudocódigo do AGLOTE e a seção seguinte apresenta uma síntese das etapas da 

implementação do AGLOTE proposto à solução do SOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 – Pseudocódigo do AGLOTE 

procedimento: AGLOTE // gerar multiplos lotes (lk) para coletar os SKU’s de cada pedido (Pj) no armazém (AM) 

entrada: importe dados do problema e parâmetros do AG     // L: ordem de picking// G: carga máxima do trolley 
saída: melhor solução (CElite)                                                          // ln : números de lotes // *

nl : número de lotes prioritários        
início 

cálcular ln para L (Σpvi j /G)                                                   // pvi : peso/volume do produto i // Pj: número do pedido 
listar produtos em atraso e fazer *

nl ← bitij = 1                  // bitij = 1: quantidade de i em Pj  // lk : lote atribuído ao bitij  
atribuir *

kl ← bitij = 1 ≤ G  para daij  ≤ t                                         // daij : data de atendimento de i no Pj  // t : data do dia da L 
se não *

k
*
k ll 1��                                                                                                                          // EDD (Earliest Due Date): regra para satisfazer as daij do Pj                    

g ← 0;                                                                                      // g : número da geração dos cromossomo (C) do AGLOTE 
iniciar Npop pela rotina de codificação;                               // Npop : tamanho da população de C’s na execução do AGLOTE  

atribua lk  ← bitij = 1 ≤ G  para daij  > t                                          // Nger : total de gerações do AGLOTE // Nbits: tamanho da L (bitij) 
se não lk  = lk +1 
aptidão eval(Npop) pela rotina de decodificação; 

repare C(g) if  pvlk > G ← pvlk < G; 
iniciar AGPCV  pela rotina de codificação;                  // Rotlk: rota para a coleta do lote (lk) no armazém (AM) 
retorne a distância mais curta para a Rotlk ← CElite      // CElite : melhor C(g) do AGLOTE após a exceução do AGPCV 

enquanto (não terminar a condição) faça 
cruzamento da Npop para gerar C(g);                           // C(g): filho da Npop do AGLOTE 
mutação da Npop para modificar C(g); 
aptidão eval(C) pela rotina de decodificação; 
selecione Npop(g+1) para Npop(g) e C(g); 
g ← g+1; 

fim 
saída: melhor solução (CElite); 

fim 
    Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

 

5.9 Etapas da Implementação do AGLOTE 

Esta seção, conforme demonstrado no quadro 4, apresenta uma síntese de todas as etapas 

da implementação do AGLOTE proposto à solução do SOC. 
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Quadro 4 – Etapas de implementação e funcionamento do AGLOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 – Representação do Problema de LOTE do SOC: Analisar o Problema de LOTE de forma a identificar as restrições 
e variáveis decisórias a serem consubstanciadas à um conjunto de regras, restrições e variáveis decisórias que 
irão configurar todos os parâmetros do AGLOTE. 

Etapa 2 – Importação: Fazer o input dos dados de entrada por meio da importação da ordem de picking “L” gerada pelo 
AG-SOF de forma a ser codificada pelo C do AGLOTE. 

Etapa 3 – Codificação do C: Expandir a ordem L para codificar a estrutura genética adequada à parametrização das regras, 
restrições e variáveis de decisão que devem estar implícitas dentro do C a ser processado pelo AGLOTE.  

Etapa 4 – Inicialização da Npop(g): Seja Npop(g) a população de C’s na Nger(g), gere uma Npop(g) de tamanho fixo para 
Npop(g+1) com Nbits = {l1, l2, ..., ln}, �sik є {lk} durante a iteração g(g � 0) da Npop de C’s. 

 

Etapa 5 – Avaliação da Npop(g): Calcular a Função de Aptidão (FA) dos C da Npop(g) de cada Nger para avaliar os C’s e 
adequá-los durante todo o processo evolutivo à solução do SOC, conforme descrito a seguir:  

 

i) Formulação dos Lotes Prioritários ( *
nl ): Faça, por meio de movimentos de swap, as trocas dos bitsij entre 

os n lotes de cada C em que daij ≤ t atribuindo-os do l1 para l1+1 pela regra Earliest Due Date (EDD).  

ii) Reparação dos Lotes Inválidos (
iksRe ): Repare os C’s cuja soma dos bitsij referente ao sik ↔ pvlk > G 

transferindo a sobrecarga de lk > G para lk < G até satisfazer G e prover n lotes viáveis ao AGPCV; 
 

iii) Execução do AGPCV: Para a Npop(g) reparada faça a roteirização das viagens de recolha para os n lotes e 
dentre as Rotlk escolha aquelas que reduzem klRotDT e minimizem a Distância Total das Rotas (DTR); 
 

iv) Cálculo da Aptidão (FA): Faça a soma das klRotDT para todos os C da Npop(g) reparada encontrando a DTR. 

Etapa 6 – Seleção dos C’s: Dada a
iSP transfira o CElite à Npop(g+1) e para o restante dos C’s selecione 50% ou 50%+1 da 

Npop(g) a partir da Npop(g+1) dos C’s pais em ordem decrescente da FA usando a Roleta Wheel com Elitismo (E). 

Etapa 7 – Aplicação dos Operadores Genéticos (OG’s): Aplique os OG’s de cruzamento e mutação a todos os C’s pais 
selecionados modificando suas características de forma a gerar uma Nger(g+1) de diferentes C’s: 

i)   Cruzamento de Dois Pontos: Aplique o pc sobre os C’s sorteados da Npop(g) para formar a Npop(g+1); 
ii) Mutação de Embaralhamento: Aplique o pm, conforme a tx, alterando os C’s nos bits para criar diversidade 

à Npop(g+1). 
Etapa 8 – Geração da Nova População – Npop+1: Adicione os filhos gerados junto ao CElite à Npop(g+1) e insira novos C’s 

(iteração g+1), utilizando o mesmo método da “Etapa 4” até completar a Npop+1. 
Etapa 9 – Critério de Término: Após o término do Nger pré-definido realize a “Etapa 5” a partir do índice ii e selecione o 

CElite da Npop(g) como a solução do AGLOTE (FIM ENQUANTO). 
Etapa 10 – Novas Execuções: A partir da “Etapa 4” repita todas as etapas subsequentes para novas execuções do AGLOTE. 
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6 MODELAGEM E EXEMPLIFICAÇÃO DO AG-SOC (AGPCV) 

Este capítulo expõe a modelagem e exemplificação do AGPCV proposto à solução do 

problema de SOC. A partir da parametrização das regras, restrições e variáveis decisórias, o 

objetivo do AGPCV é definir as melhores rotas para coletar os n lotes gerados pelo AGLOTE de 

modo a minimizar a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total de Picking (TTP). As 

etapas e o design dos elementos para a formulação do AGPCV são, à exceção das especificidades 

dos operadores de cruzamento e mutação do Problema do Caixeiro Viajante (PCV), idênticos 

aos do AGLOTE. Em vista disso, toda a estrutura genética evolutiva do AGPCV é expressa por 

meio de modelagem matemática e exemplificada mediante a solução de um problema 

simplificado de SOC. 

6.1 Modelo Matemático do AGPCV 

No problema de SOC, o AGPCV irá processar a Npop inicial reparada do AGLOTE, 

encontrando as melhores rotas (Rotlk) possíveis para um dado lote (lk) de cada C de forma que 

otimize a coleta de k

u

l
imq no AM. Dada a Npop inicial reparada do AGLOTE, detalhar-se-á o design 

dos elementos e a estrutura genética evolutiva de busca do AGPCV. Isto posto, faz transparecer 

toda a modelagem matemática, a lógica do mecanismo de funcionamento e a avaliação final do 

AG-SOC. A seguir, estão os índices, as restrições e os parâmetros, e variáveis de decisão que 

configuram o o AGPCV para o problema de otimização do SOF: 

� Índices  

k : Índice que denota o kth lote dos ln; 

i : Índice que denota o ith Rg dos SKU’s do PA; 

j : Índice que denota o jth pedido dos Pn da ordem L; 

u : Índice que denota o uth módulo dos n módulos do AM; 

� Parâmetros e Restrições 

Pj : Refere-se ao jth pedido da L em t;  

lk : Representa o kth lote do subconjunto de L;  

du : Distância de m0 para mu(u+1) até mn e de mn-1 à m0; 
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k

n

l
imq : Total de qi do lk a serem coletados nos mn do AM;  

Rotlk: Rota de viajem para percorrer e coletar os k

n

l
imq no AM;  

klRotDT : Distância total da Rotlk para percorrer e coletar k

n

l
imq no AM;  

u : Unidade de movimentação do operador em metros para percorrer os mn. 

� Variáveis de Decisão 

frSim: Determina se Rgi é um SKU frágil no estoque do Armazém (AM); 

frNão: Determina se Rgi não é um SKU frágil no estoque do Armazém (AM); 

No SOC, as Rotlk factíveis para coletar as k

u

l
imq serão aquelas em que a sequência dos mn 

satisfaça as exigências da variável frSim e do arranjo físico (design) do AM. Se o AGPCV tem 

como objetivo reduzir a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total de Picking (TTP) 

para a coleta dos n lotes da ordem L, então, o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) do SOC 

pode ser expresso como um modelo de programação matemática para minimizar
klRotDT :           

�
�

�
��

1

1 
),1(,    Minimize

u
kl

m

u 
uu

Rot dDT          u = 1, 2, ..., n                 (41) 

 6.2 Representação do Cromossomo do AGPCV 

No AGPCV, um C consiste de um gene ou lk do AGLOTE e será representado por uma 

sequência de Nbits ou mn que corresponde a Rotlk.  Assim, o AGPCV fará a roteirização somando 

os i idênticos em cada lk para definir os mn a serem visitados uma única vez pelo operador na 

coleta de k

n

l
imq do AM. Para cada execução do AGLOTE (l1, l2, ..., ln) ter-se-á um conjunto de rotas 

motivadas pelos mn a serem visitados pelo operador em cada lk da L. Se mu é um bit na Rotlk e 

se a área do Pick-Up/Drop-Off (P/D) do AM consiste de uma posição virtual representada por 

m0, então, o AGPCV fará a inserção de dois novos bits (m0) na posição inicial e final de cada C. 

Logo, a representação do C (lk) do AGPCV será dada por C = (m0, ..., mu, ..., mu+1, ..., mn, mn−1, 

..., mu, ..., mu-1, ..., m0) enquanto que o C da Npop final do AGLOTE será expresso por C = (m0, ..., 
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mu, ..., mu+1, ..., mn, mn−1, ..., mu, ..., mu-1, ..., m0, ..., mu, ..., mu+1, ..., mn, mn−1, ..., mu, ..., mu-1, ..., 

m0). A figura 30 demonstra a representação dos C’s do AGPCV da Npop inicial reparada do 

AGLOTE. 

 

Figura 30 – Representação dos C’s do AGPCV da Npop inicial reparada do AGLOTE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: Autor (2017). 

A figura 30 ilustra que, partindo de m0, o número de “Módulos” do AM a serem visitados 

pelo operador em cada lk é igual à Nbits–1. No C1, por exemplo, as rotas dos n lotes geradas após 

os agrupamentos e soma dos i idênticos são representadas pelo conjunto Rotlk = (m0, m1, m3, m2, 

m0, m3, m4, m2, m0, m3, m1, m4, m0). Veja que, se um C se refere a uma determinada Rotlk, então, 

o total de C’s do AGPCV corresponde ao desmembramento dos lotes de toda a Npop do AGLOTE. 

Discretizando o C1 da Npop inicial do AGLOTE em subconjuntos de genes representados pelas 

Rotlk tem-se os seguintes C’s do AGPCV: Rotl1 = (m0, m1, m3, m2 e m0), Rotl2 = (m0, m3, m4, m2 e 

m0) e Rotl3 = (m0, m3, m1, m4 e m0). Em suma, todo lk gerado pelo AGLOTE tornar-se-á um C a 

ser processado pelo AGPCV. A figura 31 ilustra os C’s do AGPCV obtidos a partir do C1 da Npop 

inicial do AGLOTE. 

Cromossomo – 1 AGLOTE 
lk Rgi mu fri Qi pvlk 
1 - m0 - - - 
1 a m1 Sim 2,00 10,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 
1 - m0 - - - 

Total   - 1lpv  4,00 20,00 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 2,00 10,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 
2 - m0 - - - 

Total   - 2lpv  4,00 20,00 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 5,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 2,00 10,00 
3 - m0 - - - 

Total   - 3lpv  4,00 20,00 
Total   - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 3 AGLOTE 
lk Rgi mu fri Qi pvlk 
1 - m0 - - - 
1 a m1 Sim 2,00 10,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 
1 - m0 - - - 

Total   - 1lpv  4,00 20,00 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Sim 3,00 15,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 
2 - m0 - - - 

Total   - 2lpv  4,00 20,00 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 2,00 10,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 d m4 Sim 1,00 5,00 
3 - m0 - - - 

Total   - 3lpv  4,00 20,00 
Total   - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 2 AGLOTE 
lk Rgi mu fri Qi pvlk 
1 - m0 - - - 
1 a m1 Sim 2,00 10,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 
1 - m0 - - - 

Total   - 1lpv  4,00 20,00 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 10,00 
2 a m1 Sim 1,00 5,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 - m0 - - - 

Total   - 2lpv  4,00 20,00 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Sim 3,00 15,00 
3 b m2 Sim 1,00 5,00 
3 - m0 - - - 

Total   - 3lpv  4,00 20,00 
Total   - nlpv  12,00 60,00 

 

Cromossomo – 4 AGLOTE 
lk Rgi mu fri Qi pvlk 
1 - m0 - - - 
1 a m1 Sim 2,00 10,00 
1 c m3 Não 1,00 5,00 
1 b m2 Sim 1,00 5,00 
1 - m0 - - - 

Total   - 1lpv  4,00 20,00 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 10,00 
2 d m4 Sim 1,00 5,00 
2 b m2 Sim 1,00 5,00 
2 - m0 - - - 

Total   - 2lpv  4,00 20,00 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Sim 3,00 15,00 
3 a m1 Sim 1,00 5,00 
3 - m0 - - - 

Total   - 3lpv  4,00 20,00 
Total   - nlpv  12,00 60,00 

 

Representação dos C’s do AGPCV 

Implícitos na Npop Inicial 
Reparada do AGLOTE 
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Figura 31 – Representação do C do AGPCV 
Cromossomo - 1 do AGLOTE  

AG-PCV Cromossomo – 1 do AGPCV Cromossomo – 2 do AGPCV Cromossomo – 3 do AGPCV 
Lotes l1 l2 l3 
Itens 0 2a 1c 1b 0 0 1c 2d 1b 0 0 1c 1a 2d 0 

Rotas Rotl1 Rotl2 Rotl3 
Módulos m0 m1 m3 m2 m0 m0 m3 m4 m2 m0 m0 m3 m1 m4 m0 

Lotes (Genes) - - - Módulos (Bits - mi) 
Fonte: Autor (2017). 

 

Na figura 31 verifique que o AGPCV soma os i idênticos em cada lk realizando um 

encolhimento do C do AGLOTE. Em seguida, o AGPCV insere, e de imediato, o m0 nas 

extremidades de cada lk para definir a Rotlk. Assim sendo, os C’s do AGPCV, �C do AGLOTE, 

podem ter diferentes Nbits, a depender de como tenha sido formulado cada lk pelo referido 

AGLOTE. 

 

6.3 Geração da População Inicial do AGPCV  

A técnica de geração da Npop inicial do AGPCV é a mesma do AGLOTE e também nunca 

varia de Nger para Nger+1. Porém, o AGPCV irá gerar uma Npop inicial para cada lk, logo, a 

quantidade de Npop iniciais será igual ao total da soma dos n lotes de cada C do AGLOTE. Isto 

implica que, para cada execução do AGLOTE, haverá n AGPCV’s sendo processados 

simultaneamente de forma independente e paralela na busca pela melhor Rotlk de cada C deste 

AGLOTE. Empregando o exemplo do C1 da Npop inicial do AGLOTE será pressuposto para o 

AGPCV, mediante a figura 32, a geração de uma Npop = 4.  

Na figura 32 observe que o C1 do AGLOTE se desmembra em l1, l2 e l3, e cada lk tornar-

se-á, portanto, um C do AGPCV. Assim sendo, se no AGLOTE a Npop = 4 e ln = 3, então, ter-se-á 

ao mesmo tempo a execução de 12 AGPCV’s. Logo, se em cada AGPCV a Npop = 4, então, o total 

de avaliações a serem realizadas pela Função de Aptidão (FA) aos n lotes em cada Nger = 48. 

Ao mensurar as distâncias para o operador percorrer os mn de cada Rotlk será possível obter o 

parâmetro de avaliação
klRotDT e consequentemente a Distância Total das Rotas (DTR) para 

cada C do AGLOTE. 
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Figura 32 – Geração da Npop inicial do AGPCV para o C1 do AGLOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autor (2017). 

 

6.4 Função de Aptidão do AGPCV 

A Função de Aptidão (FA) do AGPCV é baseada na
klRotDT e irá reparar os bits (mn) 

inválidos em cada Rotlk de todos os C’s da Npop.  No AGPCV, os bits inválidos são aqueles que, 

em virtude da aleatoriedade empregada na geração de cada Npop, desconsideram o parâmetro 

frSim na formulação da Rotlk. Logo, se em determinada Rotlk a coleta de frSim anteceder qualquer 

frNão, então, isto implicará em um C inválido e, portanto, o AGPCV irá operar reparando este C. 

A rotina de reparação ifrRe irá reorganizar as posições dos bits do C transferindo os n módulos 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 b m2 Sim 1,00 12,00 
2 d m4 Não 2,00 2,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 - m0 - - 13,20 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 - m0 - - 13,20 

 Total -
4lRotDT   4,00 31,20 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 a m1 Sim 1,00 2,40 
3 d m4 Não 2,00 3,60 
3 - m0 - - 14,40 

Total - 1lRotDT   4,00 33,60 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 a m1 Sim 1,00 10,80 
3 c m3 Não 1,00 2,40 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 - m0 - - 14,40 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 2,00 14,40 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 c m3 Não 1,00 2,40 
3 - m0 - - 13,20 

 Total -
3lRotDT   4,00 33,60 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 a m1 Sim 1,00 10,80 
3 d m4 Não 2,00 3,60 
3 c m3 Não 1,00 1,20 
3 - m0 - - 13,20 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 a m1 Sim 2,00 10,80 
1 c m3 Não 1,00 2,40 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

Total - 1lRotDT   4,00 26,40 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 b m2 Sim 1,00 12,00 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 c m3 Não 1,00 2,40 
1 - m0 - - 13,20 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 a m1 Sim 2,00 2,40 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 b m2 Sim 1,00 12,00 
1 c m3 Não 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 2,40 
1 - m0 - - 10,80 

 Total -
4lRotDT   4,00 26,40 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 3 (l3) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 2 (l2) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote -1 (l1) 

Geração da Npop Inicial do AGPCV 

Roteirização e Cálculo das klRotDT  
 

Para a Seleção das Rotlk 
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que alocam frSim para o final da Rotlk. Note que na geração da Npop inicial do AGPCV, 

demonstrada pela figura 32, há Rotlk em que a condição da variável frSim não foi atendida como, 

por exemplo, a Rotl1 do C1, tornando-as inválidas à solução do AGPCV. A figura 33 destaca na 

cor amarela os C’s reparados da Npop inicial do AGPCV após a aplicação da
ifrRe . 

Figura 33 – Reparação da Npop inicial do AGPCV para o C1 do AGLOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor (2017). 

Ao aplicar a
ifrRe , observe que para cada lk do AGLOTE alguns C’s do AGPCV se tornaram 

idênticos como, por exemplo, para o l1 em que o C1 (Rotl1) passou a ser igual ao C3 (Rotl1). Há 

casos, como o do próprio C1 (Rotl1), em que houve um aumento da
1lRotDT enquanto que para 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 100 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 2,00 14,40 
3 c m3 Não 1,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 2,00 14,40 
3 c m3 Não 1,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 1 (C1) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1 13,20 
1 a m1 Sim 2 2,40 
1 b m2 Sim 1 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

 Total -
2lRotDT   4,00 26,40 

 

Cromossomo – 3 (C3) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 a m1 Sim 2,00 2,40 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) do AGPCV 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

 Total -
4lRotDT   4,00 26,40 

 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 3 (l3) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 2 (l2) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote -1 (l1) 

Reparação da Npop Inicial do AGPCV 

Roteirização e Cálculo das klRotDT  
 

Para a Seleção das Rotlk 
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outros lotes observa-se uma redução das
klRotDT após a

ifrRe . Logo, se u =1,20, então, a Função 

de Aptidão (FA) do AGPCV é dada pela equação 42.   

�
�

�
��

1

1 
),1(,   

um

u 
uudFA                   u = 1, 2, ..., n                  (42) 

6.5 Operador de Seleção do AGPCV 

A técnica de seleção é a mesma do AGLOTE, assim, os C’s de maior aptidão na Npop 

representarão faixas maiores na circunferência da Roleta Wheel com E (Elitismo). Logo, quanto 

menor a
klRotDT obtida por um C, em relação aos outros C’s na Npop, maior será a probabilidade 

de seleção ( iSP ) deste C. Dada a Função de Aptidão (FA) dos C’s de cada Npop inicial do AGPCV, 

a iSP de cada Ci �i = (1, 2 ..., n) é obtida conforme demonstrado pela equação 43. Logo após, a 

figura 34 ilustra o cálculo da seleção e o gráfico da roleta para a Npop da Rotl1 (figura 33). Note 

que o C2 (CElite) será transferido diretamente para a Npop+1 enquanto que para o cruzamento serão 

sorteados o C1 e o C4.                                                                    

��

� Npop

i i

i
S

FA
FAP i

1

                                                        (43) 

Figura 34 – Cálculo da seleção e gráfico da roleta wheel para Npop = 4 do AGPCV. 
 

     

 

 

Indivíduo 
(String) 

 

(Ci) 

Avaliação 
(Aptidão) 

 

(FA) 

 

Probab. de 
Seleção       
(

iSP ) 

Pedaço da 
Roleta 

 (º) 
 

C1   28,80 23,91% 86,09 
 

C2 26,40 26,09% 93,91 
 

C3 28,80 23,91% 86,09 
 

C4 26,40 26,09% 93,91 
 

Total 110,40 100,00% 360,00 
 

Fonte: Autor (2017). 

6.6 Operador de Cruzamento e Mutação do AGPCV 

No AGPCV, o método de cruzamento empregado é o Partialy-Mapped Crossover (PMX) 

proposto por Goldberg e Lingle (1985) e adaptado de Mitchell (1996) e Bäck, Fogel e 

Michalewicz (1997). A opção pelo PMX deu-se pelo fato de que no AGPCV cada “Filho” gerado 

deve obrigatoriamente conter todos os mn presentes no “Pai”. A figura 35 exemplifica o 
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diagrama do PMX aplicado ao C4 e C1 que tornar-se-ão respectivamente o “Pai-1” e “Pai-2” 

para gerar o “Filho-1” e “Filho-2” do Nger+1. 

Figura 35 – Diagrama do operador de cruzamento do AGPCV 
 Pai-1      Pai-1      Filho-1 

Rotas Rotl1 Rotl1 Rotl1 
Módulos m0 m3 m2 m1 m0 X m1 X m0 m3 m1 m2 m0 

 

Rotas Rotl1 
 

Rotl1 
 

Rotl1 
Módulos m0 m3 m1 m2 m0 X m2 X m0 m3 m2 m1 m0 

Pai-2  Pai-2  Filho-2 
      Fonte: Autor (2017). 

Note que o PMX, de acordo com a probabilidade de cruzamento (pc), escolhe 

aleatoriamente um segmento de bits cortando a string em duas posições delimitadas pelos mn e 

fazendo a troca destes segmentos entre os C’s. A prole é, então, gerada escolhendo uma 

subsequência de bits de um dos “Pais” e preservando a ordem e a posição dos bits do outro 

“Pai”. A priori, se extrai dos segmentos que foram trocados uma série de mapeamentos 

(m1↔m2). Em seguida, preenchem-se as posições nas quais não há repetições nos C’s (m3). Por 

fim, utiliza-se dos mapeamentos para preencher as posições restantes sem obter repetições (m2 

é adicionado ao “Filho-1” e m1 ao “Filho-2”). 

A técnica de mutação é a mesma do AGLOTE, ou seja, após a parametrização da 

probabilidade de mutação (pm) e da taxa (tx) de troca entre os Nbits do C o AGPCV irá embaralhar 

os bits de cada “Filho”. A figura 36 ilustra o diagrama da mutação para pm = 50% e tx = 50% 

aplicados à geração dos “Filhos”. 

 
Figura 36 – Diagrama do operador de mutação do AGPCV 

                       Filho-1                          Filho-1 
Rotas                 Rotl1 Rotas                  Rotl1 
Módulos m0 m3 m1 m2 m0 Módulos m0 m2 m1 m3 m0 

 

Rotas Rotl1 
 

Rotas Rotl1 
Módulos m0 m3 m2 m1 m0 Módulos m0 m3 m2 m1 m0 

Filho-2  Filho-2 
Fonte: Autor (2017). 

Na figura 36 observe que devido a pm = 50% apenas o “Filho-1” foi acometido pela 

mutação e que, após mutado, tornou-se inválido ao SOC. Isto porque o m3 agrupa frNão enquanto 

que m2 e m1 alocam frSim e, portanto, o “Filho-1” terá que ser reparado pela
ifrRe da FA. Destarte, 

o “Filho-1” e o “Filho-2” se tornarão C2 e C3 e se juntarão ao C1 (CElite) na Npop+1 ao passo que 

o C4 será concebido pela técnica de geração da Npop+1 do AGPCV.  
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6.7 Geração da Nova População do AGPCV 

A geração da Npop+1 do AGPCV é idêntica à do AGLOTE e será ativada após os “Filhos” 

selecionados se juntarem ao CElite na Npop+1. Logo, o restante dos C’s que irão compor a Npop+1 

serão, então, gerados de forma aleatória pelo operador de inicialização do AGPCV. Para o 

exemplo em questão, ao pressupor que a Função de Aaptidão (FA) já tenha sido aplicada, a 

figura 37 demonstra à Npop+1 do AGPCV referente ao C1 do AGLOTE. Note que o “Filho-1” e o 

“Filho-2” (verdes) tornaram-se respectivamente o C2 e o C3 juntando-se ao CElite (azul) à medida 

que C4 foi gerado aleatoriamente para compor a Npop+1.  

Figura 37 – Representação da Npop+1 reparada do AGPCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autor (2017). 

Cromossomo – 1 (C1) - AGPCV (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) - AGPCV (Filho-1) 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) - AGPCV (Filho-2) 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) - AGPCV (Gerado) 
lk Rgi mi fri Qi du 
2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 2,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 12,00 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 1 (C1) - AGPCV (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

Total - 1lRotDT   4,00 28,80 
 

Cromossomo – 2 (C2) - AGPCV (Filho-1) 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
2lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 3 (C3) - AGPCV (Filho-2) 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 2,00 14,40 
3 c m3 Não 1,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
3lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 4 (C4) - AGPCV (Gerado) 
lk Rgi mi fri Qi du 
3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 2,00 14,40 
3 c m3 Não 1,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 10,80 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

 

Cromossomo – 1 (C1) - AGPCV (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

Total - 1lRotDT   4,00 26,40 
 

Cromossomo – 2 (C2) - AGPCV (Filho-1) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

 Total -
2lRotDT   4,00 26,40 

 

Cromossomo – 3 (C3) - AGPCV (Filho-2) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

 Total -
3lRotDT   4,00 26,40 

 

Cromossomo – 4 (C4) - AGPCV (Gerado) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 a m1 Sim 2,00 2,40 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 - m0 - - 12,00 

 Total -
4lRotDT   4,00 28,80 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 3 (l3) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote – 2 (l2) 

Cromossomo - 1 (C1) do AGLOTE  
Lote -1 (l1) 

Geração e Reparação da Npop+1 do AGPCV 

Roteirização e Cálculo das klRotDT  
 (Cromossomo - 1 do AGLOTE)  
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6.8 Critério de Término do AGPCV 

No AGPCV, o parâmetro adotado para o critério de término será o mesmo do AGLOTE, ou 

seja, é o Nger. Ao término do Nger, tem-se a ação da
ifrRe à Npop do AGPCV, logo, a Função de 

Aptidão (FA) irá cálcular a klRotDT e definir o CElite dos n lotes que irão compor cada C do 

AGLOTE. A figura 38 exibe o término da execução do AGPCV com as menores klRotDT para o 

cálculo da FA do AGLOTE.  

Figura 38 – Representação do CElite do AGPCV para a Npop+1 do AGLOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Na figura 38 é possível verificar que cada C do AGLOTE é composto pelo CElite de lk 

obtido pelo AGPCV. Na sequência, a figura 39 ilustra o pseudocódigo do AGPCV e a figura 40 o 

CElite do AG-SOC.  

Término do AGPCV e Seleção do CElite Para  
Formular os Lotes que Compõem cada C 

da Npop+1 do AGLOTE 
 

Cromossomo – 1 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 

1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 1,00 13,20 
2 d m4 Não 2,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 2,40 
2 - m0 - - 12,00 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 2,00 1,20 
3 a m1 Sim 1,00 3,60 
3 - m0 - - 10,80 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

Cromossomo – 2 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 c m3 Não 2,00 13,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 a m1 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 26,40 

3 - m0 - - - 
3 d m4 Não 4,00 14,40 
3 - m0 - - 14,40 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 81,60 

Cromossomo – 3 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 1,00 14,40 
2 c m3 Não 1,00 1,20 
2 b m2 Sim 1,00 1,20 
2 a m1 Sim 1,00 1,20 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 1,00 13,20 
3 d m4 Não 3,00 1,20 
3 - m0 - - 14,40 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 

Cromossomo – 4 (CElite) 
lk Rgi mi fri Qi du 
1 - m0 - - - 
1 c m3 Não 1,00 13,20 
1 b m2 Sim 1,00 1,20 
1 a m1 Sim 2,00 1,20 
1 - m0 - - 10,80 

1lRotDT  4,00 26,40 

2 - m0 - - - 
2 d m4 Não 3,00 14,40 
2 a m1 Sim 1,00 3,60 
2 - m0 - - 10,80 

2lRotDT  4,00 28,80 

3 - m0 - - - 
3 c m3 Não 2,00 13,20 
3 d m4 Não 1,00 1,20 
3 b m2 Sim 1,00 2,40 
3 - m0 - - 12,00 

3lRotDT  4,00 28,80 

∑pvij e DTR 12,00 84,00 
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Figure 39 – Pseudocódigo do AGPCV 
 

procedimento: AGPCV // geração da população inicial (Npop)     // Rotlk: rota para a coletar os SKU’s de lk no armazém (AM)  
entrada: importe dados do problema e parâmetros do AGLOTE  // ln : número de lotes da ordem de picking L do AGLOTE 
saída: melhor solução (CElite)                                                           // CElite: roteização do lk  para a melhor Rotlk do AGLOTE 
início                                                                                                   

g ← 0;                                                                                       // g : número da geração dos cromossomo (C) do AGPCV 
iniciar Npop pela rotina de codificação;                                 // Npop : tamanho da população de C’s na execução do AGPCV 
aptidão eval(Npop) pela rotina de decodificação                  // Nger : total de gerações do AGPCV // Nbits: tamanho do lk (mn) 
repare C(g) transferindo mn ← frSim para o fim da Rotlk        // mn : módulos do AM // frSim: i frágil // lk ← ln 

retorne a menor distancia Rotlk ← CElite                                                 // CElite : melhor C(g) na execução do AGPCV 
enquanto (não terminar a condição) faça 

cruzamento da Npop para gerar C(g);                                 // C(g) : filho da Npop do AGPCV 
mutação da Npop para modificar C(g); 
aptidão eval(C) pela rotina de decodificação; 
selecione Npop(g+1) para Npop(g) e C(g); 
g ← g+1; 

fim 
saída: melhor solução (CElite); 

fim 
Fonte: Autor (2017). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 – Representação do CElite do AG-SOC 
Representação do CElite - Solução do AG-SOC 

Lotes l1 l2 l3 
Itens 0 1c 1b 2a 0 0 2c 1b 1a 0 0 4d 0 

Rotas Rotl1 →CElite Rotl2 →CElite Rotl3 →CElite 
Módulos m0 m3 m2 m1 m0 m0 m3 m4 m1 m0 m0 m4 m0 

Lotes lk e Rotas Rotlk (Genes) - - - Itens SKU’s e Módulos mn (Bitsij = 1) 
  Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

Na figura 38 é possível verificar que após a execução do Nger todos os C’s da Npop estão 

aptos à Função de Aptidão (FA) do AGPCV que irá mensurar a klRotDT ao passo que o AGLOTE 

determina, por meio da Distância Total das Rotas (DTR), o CElite à solução do SOC. Veja no 

exemplo da figura 40 que o CElite do AG-SOC é o C2 por representar a solução que reduz o 

máximo possível a DTR. A seção seguinte apresenta uma síntese das etapas da implementação 

do AGPCV proposto à solução do SOC. 
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6.9 Etapas da Implementação do AGPCV 

Esta seção, conforme demonstrado no quadro 5, apresenta uma síntese de todas as etapas 

da implementação do AGPCV proposto à solução do SOC. 

 
 

Quadro 5 – Etapas de implementação e funcionamento do AGPCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 – Representação do PCV do SOC: Analisar o PCV de forma a identificar as restrições e variáveis decisórias a 
serem consubstanciadas à um conjunto de regras, restrições e variáveis decisórias que irão configurar todos os 
parâmetros do AGPCV. 

Etapa 2 – Importação dos n lotes de cada C do AGLOTE: Definir os dados de entrada por meio da importação da Npop(g) 
reparada do AGLOTE de forma a ser codificada pelo C do AGPCV. 

Etapa 3 – Codificação do C: Para cada lk codificar a estrutura genética adequada à parametrização das regras, restrições e 
variáveis de decisão que devem estar implícitas dentro do C a ser processado pelo AGPCV.  

Etapa 4 – Inicialização da Npop(g): Seja Npop(g) a população de C’s na Nger(g), gere aleatoriamente uma Npop(g) de tamanho fixo 
com Nbits = {m0, ..., mu, ..., mu+1, ..., mn, mn−1, ..., mu, ..., mu-1, ..., m0}, ∀sik є {mu} durante a iteração g(g � 0) de n C’s. 

Etapa 5 – Avaliação da Npop(g): Calcular a Função de Aptidão (FA) dos C’s da Npop(g) de cada Nger para avaliar os C’s e 
adequá-los durante todo o processo evolutivo à solução do SOC, conforme descrito a seguir:  

 

i) Reparação dos mn, Inválidos (
ifrRe ): Repare os bits que possam ocasionar avarias ao C transferindo aos mn dos 

frSim para o final da Rotlk; 
 
 

ii) Cálculo da Aptidão (FA): Após a reparação dos mn faça a avaliação, mediante o cálculo da Função de 
Aptidão (FA), de cada C da Npop(g) para definir a melhor solução ou CElite da atual geração g do Nger. 

Etapa 6 – Seleção dos C’s: Transfira o CElite à Npop(g+1) e para o restante dos C’s selecione 50% ou 50%+1 da Npop(g) a 
partir da Npop(g+1) dos C’s pais em ordem decrescente da FA usando a Roleta Wheel com Elitismo (E). 

Etapa 7 – Aplicação dos Operadores Genéticos (OG’s): Aplique os OG’s de cruzamento e mutação a todos os C’s pais 
selecionados modificando suas características de forma a gerar uma Nger(g+1) de diferentes C’s: 
i) Partialy-Mapped Cruzamento (PMX): Aplique a pc sobre os C’s sorteados da Npop(g) para formar a 

Npop(g+1); 
 

ii) Mutação de Embaralhamento: Aplique a pm, conforme a tx, alterando os C’s nos bits (mn) para criar 
diversidade à Npop(g+1). 

Etapa 8 – Geração da Nova População - Npop+1: Adicione os filhos gerados junto ao CElite à Npop(g+1) e insira novos C’s 
(iteração g+1), utilizando o método aleatório da “Etapa 4” até completar a Npop+1. 

Etapa 9 – Critério de Término: Após o término do Nger pré-definido realize a “Etapa 5” e selecione o CElite da Npop(g) como 
a solução do AGLOTE (FIM ENQUANTO). 

Etapa 10 – Novas Execuções: A partir da “Etapa 4” repita todas as etapas subsequentes para novas execuções do AGPCV. 
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7 EXPERIMENTAÇÕES E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Este capítulo traz as experimentações computacionais, as análises dos resultados e 

avaliação final dos algoritmos propostos ao SOF/SOC. Primeiramente, é demonstrada a 

formulação do conjunto de problemas-testes configurados com diferentes dimensões e níveis 

de complexidade do SOF/SOC. Por conseguinte, realiza-se para cada categoria do SOF/SOC 

uma ampla gama de experimentações computacionais do AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC. As 

análises de desempenho são mensuradas mediante a pré-definição de Métricas de Avaliação 

dos Resultados (MAR’s). A avaliação final é consubstanciada pelo conjunto dos resultados 

médios obtidos pelos algoritmos ao SOF/SOC.  

7.1 Método Experimental e Configuração dos Problemas de SOF/SOC 

Esta seção traz o método experimental e as configurações dos problemas para as séries 

de experimentações computacionais do AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC. As programações foram 

desenvolvidas em linguagem Phyton e as entradas/saídas de dados e análises dos resultados 

suportadas por planilhas do Microsoft Office Excel 2013. Para as série de experimentações 

computacionais utilizou-se um microcomputador com processador I7 de 3.1GHz, 8 GByte de 

RAM. A fim de testar o desempenho dos algoritmos foi formulado um conjunto de seis 

diferentes problemas com dimensões derivadas dos ambientes reais e baseados em 

características semelhantes às consideradas por Tsai, Liou e Huang (2008), Azadnia et al. 

(2013). Estes problemas foram configurados com parâmetros pré-definidos e têm tamanhos e 

complexidades classificadas em três categorias de SOF/SOC: i) Pequeno (PE); ii) Médio (ME) 

e; iii) Grande (GR). A fim de testar o desempenho dos algoritmos e, para que as análises sejam 

independentes, os problemas de SOF/SOC serão idênticos, entretanto, no SOC não haverá 

restrições de SKU’s para cada instância das Ordens de Picking (L).  

Isto posto, a depender da categoria do SOF, ter-se-á as seguintes restrições dos Rgi’s no 

estoque de Produtos Acabados (PA) do AM: i) xi = 0 para 1% até 2,5% dos Rgi’s e; ii) xi = 2 

para 2% até 3% dos Rgi’s. Para avaliar o desempenho do AI-SOF/AG-SOF, todos os problemas 

são configurados de maneira que o Faturamento Máximo (FM) seja a solução otimizada do 

SOF. Em todas as categoria do SOF, a formulação da Carteira de Pedidos (CP) é pré-definida 

por Janelas de Tempo Variáveis (JTV) idênticas, logo, pressupõe-se que JTV = 8 (horas) e que 

50% dos Pn contém  Simijw
aC e frSim. Neste contexto, em todos os problemas de SOF o total de Rgi’s 

que se repetem entre os Pn da CP pode variar de 50% até 80%. Porém, têm-se as seguintes 
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considerações para os Rgi: i) para Qi cujo xi = 0 não haverá nenhum Rgi que se repete em outro 

Pj; ii) para Qi cujo xi = 2 haverá somente um Rgi que se repete em outro Pj. A variável prij é 

aleatoriamente definida por uma função de distribuição uniforme [100, 1000], porém, para Qi 

cujo xi = 0 o prij = R$ 200,00. Logo, para Qi cujo xi = 2 o prij = R$ 100,00 e para o Rgi que se 

repete  Nãoijw
aC e o prij = R$ 120,00. Ao pressupor que t refere-se à data do último Pj inserido na 

CP, a seguir, são detalhadas as configurações de datas para os Pn. Para dpij: i) 50% tem dpij = t 

e; ii) 50% dos dpij restantes variam de dpij = t-5 até dpij = t-1 dias. Para daij: i) 30% (daij = t); ii) 

30% (daij = t+10 dias); iii) 20% (daij = t+20 dias) e; iv) 20% (daij = t+30 dias). Para drij: i) 20% (drij 

= t); ii) 20% (drij = t+10 dias); iii) 20% (drij = t+15 dias); iv) 20% (drij = t+30 dias) e; v) 20% (drij 

= t+45 dias). Por conseguinte, em cada L, o Tci = 0,17 e o Tsi = 0,50 são pré-definidos em minutos 

e idênticos a todos os Rgi’s. A a relação pvij é aleatoriamente dada por uma função de 

distribuição uniforme [1, 10], sendo v = 1,20 e ζ = $5,00. A tabela 28 e 29 sumarizam os 

problemas de SOF/SOC.  

Tabela 28 – Sumário das configurações dos problemas de SOF 
Configurações dos Problemas de SOF PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
Número de pedidos (Pn) da CP 10 15 20 30 40 50 
Número de diferentes Rgi por Pj 2 2 4 4 6 6 
Demanda de cada Rgi contido no Pj 2 2 2 2 2 2 
Total geral dos Rgi contidos nos Pn da CP 20 30 80 120 240 300 
Demanda total dos Rgi nos Pn (ΣQi) da CP 40 60 160 240 480 600 
Faturamento Total da CP (VT) em R$/Mil. 15.000,00 20.000,00 54.908,00 98.336,00 209.408,00 250.274,00 

 Fonte: Autor (2017). 

Tabela 29 – Sumário das configurações dos problemas de SOC 
Configurações dos Problemas de SOC PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
Número de pedidos (Pn) da L 10 15 20 30 40 50 
Número de diferentes Rgi por Pj 2 2 4 4 6 6 
Demanda de cada Rgi contido no Pj 2 2 2 2 2 2 
Total geral dos Rgi contidos nos Pn da L 20 30 80 120 240 300 
Demanda total dos Rgi nos Pn (ΣQi) da L 40 60 160 240 480 600 
Capacidade de carga do trolley coletor (G) 50 50 100 100 200 200 
Total do peso/volume dos Rgi (Σpvi) nos Pn da L  116,00 212,00 516,00 796,00 1.458,00 1.826,00 

 Fonte: Autor (2017). 

Ao considerar que os gestores necessitam tomar decisões de forma ágil e consistente 

sobre qual é a melhor solução do SOF/SOC, buscou-se ajustar o trade off entre a qualidade das 

soluções e a eficácia computacional dos AG’s. Portanto, optou-se por utilizar parâmetros 

médios que melhor se adequassem às situações reais e ao design da estrutura genética evolutiva 

dos AG’s. No AG-SOC, em especial, foram definidos parâmetros idênticos para todos os 

experimentos do AGLOTE e do AGPCV. Após as séries de execuções são apresentadas as tabelas 

e gráficos dos resultados obtidos e das combinações de parâmetros que proverão as melhores 

soluções para cada categoria do SOF/SOC. Para demonstrar o grau de evolução dos AG’s, serão 
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ilustrados os gráficos de convergência do CElite nas sucessivas gerações do Nger pré-definido ao 

AG-SOF/AG-SOC para cada categoria do SOF. 

7.2 Experimentações Computacionais e Análises dos Resultados do AG-SOF/AI-SOF 

Nas experimentações do AG-SOF utilizou-se para a Npop inicial a uma faixa de 200 a 

2.000 indivíduos que simulam de 200 até 12.000 Nger. A pc varia entre 50% ou 80% enquanto 

que a pm vai de 20% a 80% com uma tx de 1% ou 2% a depender da complexidade do SOF. As 

combinações de parâmetros do AG-SOF que proveram as melhores soluções para cada 

categoria do SOF são sumarizadas na tabela 30. 

Tabela 30 – Parametrizações do AG-SOF 
Parâmetros do AG-SOC PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
Tamanho da população do AG-SOC (Npop)  200 400 800 1.000 1.500 2.000 
Número de gerações do AG-SOC (Nger)  200 400 2.000 5.000 8.000 12.000 
Probabilidade de cruzamento (pc) 80% 80% 80% 50% 50% 50% 
Probabilidade de mutação (pm) 80% 50% 20% 20% 20% 30% 
Taxa de mutação dos bits (tx)  2% 1% 1% 1% 1% 1% 

   Fonte: Autor (2017). 

 

Na sequência, as tabelas 31 e 32 sumarizam os resultados obtidos pelo AG-SOF/AI-

SOF conforme as seguintes Métricas de Avaliação dos Resultados (MAR’s): Atraso no 

Atendimento dos Pedidos (AAP), Número de Pedidos Atendidos (NPA), Total de Produtos 

Faturados (TPF), Tempo de Processamento Computacional (TPC), Faturamento Máximo da 

Carteira de Pedidos (FM) e Faturamento Total da Carteira de Pedidos (FT).  

Tabela 31 – Resultados do SOF obtidos pela AG-SOF 
MAR’s Medidas PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
AAP Unidade (un) – – – – – – 
NPA Unidade (un) 10 15 20 30 40 50 
TPF Unidade (un)  34   50   134   200   402   500  
TPC Minutos (min) 0,522 1,124 70,857 316,952 1.367,555 3.492,102 
FM Faturar Reais (R$)  14.400,00   19.000,00   52.908,00   94.336,00   201.608,00   240.274,00  
FT Faturar Reais (R$)  14.400,00   19.000,00   52.908,00   94.336,00   201.608,00   240.274,00  

 Fonte: Autor (2017). 

Tabela 32 – Resultados do SOF obtidos pela AI-SOF 
MAR’s Medidas PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
AAP Unidade (un) – – – – – – 
NPA Unidade (un) 10 15 20 30 40 50 
TPF Unidade (un)  34   50   134   200   402   500  
TPC Minutos (min)  0,063   0,067   0,083   0,100   0,133   0,200  
FM Faturar Reais (R$)  14.400,00   19.000,00   52.908,00   94.336,00   201.608,00   240.274,00  
FT Faturar Reais (R$)  14.400,00   19.000,00   52.908,00   94.336,00   201.608,00   240.274,00  

 Fonte: Autor (2017). 
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As tabelas 31 e 32 demostram que AG-SOF/AI-SOF são capazes de satisfazer todas as 

condições atribuídas a cada categoria do SOF para obter o Faturamento Máximo (FM). Na 

tabela 32 é possível verificar que o AI-SOF chega ao FM com um TPC reduzido para qualquer 

categoria do SOF. Porém, a tabela 31 mostra que para as categorias de SOF em que a Carteira 

de Pedidos (CP) tem mais de 30 pedidos contento uma quantidade superior a 80 linhas e 200 

SKU’s o AG-SOF obteve um desempenho computacional muito inferior ao do AI-SOF. Note 

que o AG-SOF mostrou-se muito afetado pela ampliação do TPC que cresce exponencialmente 

para os maiores níveis de complexidade do SOF. Fato é que o AG-SOF tem propriedades 

probabilísticas que requerem uma busca exaustiva por um enorme espaço de possibilidades de 

soluções ao SOF. Este processo exige um grande esforço em verificações e reparações que 

demanda um TPC intensivo infactível à realidade do SOF. Veja na tabela 30 que a obtenção de 

melhores resultados para categorias superiores de SOF está condicionada a incrementos 

significativos na Npop e do Nger. Há uma relativa dependência do tamanho da Npop e do Nger que 

se não forem grandes o bastante para criar diversidades e ampliar o espaço de busca irão fazer 

o AG-SOF estagnar em torno de uma solução local distante do FM. Além disso, o AG-SOF é 

extremamente sensível à parametrização da pc, pm e tx que seja a melhor possível para favorecer 

a difusão de características genéticas positivas a Npop+1. Verificou-se que para os problemas 

grandes a pc é relativamente superior a pm e a tx é de no máximo de 2%, já que, se forem 

superiores, a evolução dos C’s, a cada nova geração, ocorrerá de forma mais lenta na Npop+1. As 

figuras 41 até 46 demonstram os gráficos de convergência referente ao FT obtido pelo CElite nas 

sucessivas gerações do Nger pré-definido ao AG-SOF para cada categoria do SOF.  

Figura 41 – Gráfico de convergência referente ao PE-1 do AG-SOF 

 
  Fonte: Autor (2017). 
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Figura 42 – Gráfico de convergência referente ao PE-2 do AG-SOF 

 
  Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 43 – Gráfico de convergência referente ao ME-3 do AG-SOF 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 44 – Gráfico de convergência referente ao ME-4 do AG-SOF 

 
  Fonte: Autor (2017). 
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Figura 45 – Gráfico de convergência referente ao GR-5 do AG-SOF 

 
  Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 46 – Gráfico de convergência referente ao GR-6 do AG-SOF 

 
 Fonte: Autor (2017). 

 

Analisando os gráficos, verifica-se que a estrutura genética implementada ao AG-SOF 

é capaz de traçar a busca pelo CElite e de atender às restrições e aos critérios de decisão, de 

maneira a maximizar o Faturamento Total (FT). Isso demonstra que o tamanho da Npop e o Nger, 

tal como a pc, a pm e a tx se mostraram suficientes para criar um nível de diversidade capaz de 

capturar todas as especificidades do SOF e permitir a convergência do AG-SOF. Evidenciou-

se que quanto menor a ocorrência de restrições de estoque (yi) e mais idênticas forem as 

variáveis daij/drij/prij e a  Simijw
aC entre os n pedidos da CP menores serão as penalidades e 

reparações, logo, melhor é a solução do AG-SOF. Todavia, a obtenção das melhores soluções 

para os problemas de grande porte exigirá um esforço intenso que resultará em crescimento 

exponencial do TPC e que em termos práticos pode invibializar o AG-SOF. 
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7.3 Experimentações Computacionais e Análises dos Resultados do AG-SOC 

Nas experimentações do AG-SOC utilizou-se para a Npop inicial a uma faixa de 20 a 50 

indivíduos que simulam de 50 até 60 Nger. A pc varia entre 20% a 100% enquanto que a pm vai 

de 10% a 100% com uma tx de 10% a 20% a depender da complexidade do SOC. As 

combinações dos parâmetros do AG-SOC que proveram as melhores soluções para cada 

categoria do SOC são sumarizadas na tabela 33. 

Tabela 33 – Parametrizações do AG-SOC 
Parâmetros do AG-SOC PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
Tamanho da população do AG-SOC (Npop)  20 25 30 35 40 50 
Número de gerações do AG-SOC (Nger)  50 50 60 60 60 60 
Probabilidade de cruzamento (pc) 80% 100% 70% 20% 50% 50% 
Probabilidade de mutação (pm) 10% 50% 50% 80% 80% 100% 
Taxa de mutação dos bits (tx)  10% 10% 10% 10% 20% 20% 

   Fonte: Autor (2017) 

Por conseguinte, a tabela 34 sumariza os melhores resultados obtidos pelo AG-SOC 

conforme as seguintes Métricas de Avaliação dos Resultados (MAR’s): Atraso no Atendimento 

dos Pedidos (AAP), Número de Viagens de Coleta (NVC), Distância Total das Rotas (DTR), 

Tempo Total do Picking (TTP), Tempo de Processamento Computacional (TPC) e o Custo 

Total das Operações de Picking (CT). 

Tabela 34 – Resultados do SOC obtidos pela AG-SOC 
MAR’s Medidas PE-1 PE-2 ME-3 ME-4 GR-5 GR-6 
AAP Unidade (un) – – – – – – 
NVC Unidade (un) 3 5 6 8 8 10 
DTR Metros (m) 271,20 465,60 1.003,20 1.735,20 3.585,60 4.485,60 
TTP Minutos (min) 509,77 526,47 592,33 664,10 841,80 926,30 
TPC Minutos (min) 21,08 33,62 59,52 89,17 147,30 296,49 
CT Custo Reais (R$) 148,83 232,33 561,67 920,50 1.809,00 2.231,50 

 Fonte: Autor (2017). 

Analisando a tabela 33 e 34 veja que para um SOC de menor complexidade a pc é 

relativamente superior a pm e, ao resultarem num grau de convergência satisfatória ao AGLOTE 

e ao AGPCV, demonstraram-se adequadas ao AG-SOC. No entanto, ao manter o mesmo Nger 

para categorias do SOC de médio e grande porte a obtenção de melhores soluções estão sujeitas 

aos aumentos tando da Npop quando da pm e da tx. Estas variações atreladas às reduções na pc 

corroboraram para criar diversidades a Npop de modo que favoreçam a difusão de características 

genéticas positivas à evolução do AG-SOC. A tabela 34 demostra que o AG-SOC apresentou 

resultados de qualidade e que em termos práticos podem ser considerados satisfatórios para 

todos os níveis de complexidade do SOC. As figuras 47 até 52 demonstram os gráficos de 

convergência referente à Distância Total das Rotas (DTR) obtida pelo CElite nas sucessivas 

gerações do Nger pré-definido ao AG-SOC para cada categoria do SOC. 
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Figura 47 – Gráfico de convergência referente ao PE-1 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 48 – Gráfico de convergência referente ao PE-2 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Figura 49 – Gráfico de convergência referente ao ME-3 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 50 – Gráfico de convergência referente ao ME-4 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 51 – Gráfico de convergência referente ao GR-5 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 52 – Gráfico de convergência referente ao GR-6 do AG-SOC 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Ao analisar o gráfico 47 até o 52, é possível constatar que o AG-SOC, em geral, 

converge gradualmente a partir de um Nger = 3 ou no máximo de um Nger = 10 reduzindo 

satisfatoriamente a Distância Total das Rotas (DTR). Porém, a partir de um determinado Nger, 

não há evolução e, devido ao Elitismo (E), a melhor solução se repete a cada nova geração 

(g+1) até a parada dos AG’s. Para verificar se os resultados demonstrados nos gráficos são 

consistentes e homogêneos, as tabelas 35 e 36 trazem uma análise estatística da klRotDT e do
klRotTv obtidos pelo AG-SOC. Assim sendo, as seguintes medidas de dispersão são mensuradas 

para avaliar o AG-SOC: i) Média (ME), ii) Variância (VAR), iii) Desvio Padrão (DP) e; iv) 

Coeficiente de Variação (CV). Na sequência, a tabela 37 apresenta as Rotlk traçadas pelo AGPCV 

referente ao CElite de cada categoria do SOC.  
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Nas tabelas 35 e 36 veja que a VAR, o DP e o CV para a klRotDT e o klRotTv podem ser 

considerados pequenos, ou seja, o AG-SOC agrupa os SKU’s nos n lotes de maneira a equalizar 

e equilibrar a carga de trabalho para cada lk. Veja no CV que os problemas de menor 

complexidade PE-1 (35,24%), PE-2 (30,12%) e ME-3 (35,34%) apresentam maior 

variabilidade enquanto os de maior complexidade são mais homogêneos: i) 25,20% para o ME-

4; ii) 11,22% para o GR-5 e; iii) 23,83% para o GR-6. Isto porque a formulação dos lotes deriva 

de um estoque de Produtos Acabados (PA) de tamanho fixo, assim, quanto maior a Ordem de 

Picking (L) maiores serão as semelhanças entre SKU’s. Destarte, quanto mais o AGLOTE fizer 

os agrupamentos com base nas similaridades entre os SKU’s, em termos de igualdade e 

proximidade das localizações no Armazém (AM), menor será a dispersão entre os mn em cada 

lk, ou seja, menos lotes terá o Cromossomo (C) do AGPCV. À vista disso, haverá uma redução 

na klRotDT e, portanto, menos Nbits terá o C do AGPCV, logo, menor será a complexidade e o 

Tempo de Processamento Computacional (TPC) do AG-SOC. A diminuição do número de 

visitas aos mn resultará na redução do número de ruas a percorrer e do Número de Viagens de 

Coleta (NVC). Em consequência, a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total do 

Picking (TTP) também irão diminuir, impactando diretamente na minimização do Custo Total 

das Operações de Picking (CT). No entanto, em L que possui altos índices de frsim ou de daij ≤ t 

duas situações atreladas à restrição G podem ser desfavoráveis à otimização do SOC: i) a 

diversidade de frsim pode ocasionar em uma maior klRotDT e da DTR; ii) a exigência de mais *
nl

para satisfazer a regra Earliest Due Date (EDD) pode gerar um maior NVC. A tabela 37, se 

aferida com a L, evidencia que o AG-SOC atende as exigências da variável frSim para todas as 

categorias do SOC.  

 

7.4 Avaliação Conjunta dos Resultados Alcançados ao SOF/SOC  

Esta seção remete as análises anteriores a uma discussão que sumariza os resultados da 

pesquisa e proporciona um entendimento geral da eficácia do AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC em 

lidar com complexidade inerente à otimização do SOF/SOC. A seção se inicia com uma visão 

geral do campo de pesquisa e as principais limitações dos Métodos de Otimização (MO’s) 

indicados à solução do SOF/SOC. Em seguida, faz-se uma breve análise individual dos MO’s 

e a avaliação conjunta dos resultados alcançados aos problemas de SOF/SOC. A seção termina 

com as principais considerações para aplicações práticas dos MO’s propostos ao SOF/SOC.  
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É possível afirmar que, de fato, tratar todas as suposições intrínsecas aos ambientes 

dinâmicos atuais sem o auxílio de uma ferramenta quantitativa adequada é, na maioria das 

vezes, impossível quando o objetivo é a otimização de SOF/SOC. As tomadas de decisões 

baseadas unicamente nas experiências ou feeling podem refletir, ainda que em níveis mínimos, 

em subotimizações indesejáveis que acarretarão em desperdício de tempo, perdas financeiras e 

custos à área do Armazém (AM). Em relação aos AG’s, é relevante enfatizar que um fator 

crítico para a geração de indivíduos de alta aptidão é a calibração ou parametrização ideal dos 

Operadores Genéticos (OG’s). Esta é uma tarefa difícil e demorada, visto que, se as novas 

gerações não são determinísticas, então, é impossível predizer quais parâmetros proverão o 

surgimento do CElite. Assim sendo, não há uma fórmula padrão que aponte qual a melhor 

configuração dos parâmetros dos AG’s. Todavia, os testes experimentais proporcionaram um 

noção clara do limite mínimo e máximo que se pode variar os parâmetros de uma execução a 

outra conforme cada categoria do SOF/SOC.  

Em vista do enfoque dado a esta pesquisa e afim de testar o desempenho do AG-

SOF/AI-SOF, cada categoria do SOF foi configurada de modo que o Faturamento Máximo 

(FM) representa-se a solução otimizada do SOF. Logo, evidenciou-se que a lógica do AI-SOF 

e a estrutura genética do AG-SOF se mostraram aptas à parametrização de todas as condições 

impostas aos problemas para atingir o FM em cada instância do SOF. Entretanto, apesar do 

AG-SOF/AI-SOF apresentarem soluções com a mesma qualidade, o AG-SOF é para efeitos 

práticos, em razão do Tempo de Processamento Computacional (TPC), limitado às categorias 

de médio porte do SOF. Neste critério, em especial, o AI-SOF apresentou desempenho muito 

superior ao AG-SOF obtendo soluções otimizadas com TPC inferior a um minuto para qualquer 

categoria do SOF. É categórico afirmar que, em virtude da natureza do problema, o design 

evolutivo do AG-SOF apresenta um TPC infactível à realidade SOF. As experimentações 

também demonstraram que o AG-SOC é capaz de definir os lotes prioritários e de reparar as 

rotas inviáveis de modo a convergir para soluções otimizadas com qualidade aceitável para 

níveis superiores de complexidade de SOC. Evidenciou-se que para problemas de grande porte, 

que inclui mais de 50 pedidos contento uma quantidade superior a 300 linhas e 600 SKU’s, os 

lotes são mais homogêneos, nos quais o Desvio Padrão (DP) é pequeno e o Coeficiente de 

Variação (CV) varia de 11,22% a 25,20% para a Distância Total das Rotas (DTR).  

As avaliações conjuntas comprovaram que o AG-SOF/AI-SOF/AG-SOC satisfazem 

todas as regras, restrições e variáveis decisórias obtendo soluções de qualidade satisfatória para 

qualquer categoria SOF/SOC. Em termos práticos, a aplicação do AI-SOF/AG-SOC é melhor 
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e terá impacto direto nos processos operacionais de faturamento e de picking do SOF/SOC. As 

otimizações irão refletir em melhoria da produtividade e que terão efeitos significativos na 

minimização das variáveis de tempos e dos custos das atividades do AM. As soluções são 

capazes de melhor ajustar o trade-off entre a maximização do faturamento e o nível de serviço 

prestado ao cliente priorizando a daij e a drij pela regra Earliest Due Date (EDD). As ordens do 

AI-SOF/AG-SOC suprimem aspectos arbitrários, favorecem o fluxo de informações entre as 

áreas e possibilitam aos gestores uma melhora na qualidade de gestão e agilidade nas tomadas 

de decisões do SOF/SOC. Ao passo que fluxo de informações decisórias se torna mais ágil, 

mais rápida é a visão da demanda e maior é o grau de flexibilidade e precisão nas negociações 

e programações para o trato do SOF/SOC. A agilidade nas soluções do AI-SOF torna possível 

ao gestor decidir de forma rápida se é mais viável realizar a coleta por pedidos individuais ou 

aguardar a solução do AG-SOC. A mensuração do Tempo Total de Picking (TTP) permite ao 

gestor ajustar o número de operadores necessários ao cumprimento das variáveis que compõem 

a regra Earliest Due Date (EDD).  

A integração do AI-SOF/AG-SOC pode considerada uma ferramenta de otimização 

factível à realidade e pode ser implementada sem grandes complexidades e custos de 

programação a outras configurações de SOF/SOC. A opção por utilizar o Excel torna possível 

aos principais softwares de gestão hoje existentes a extração de arquivos com extensão “xls” 

que possibilitam a realização de uploads para AI-SOF/AG-SOC. É evidente que a predisposição 

dos gestores em rever o planejamento dos processos de faturamento e picking e o possível uso 

de logs de processamentos irão contribuir para aplicações do AI-SOF/AG-SOC. A obtenção de 

melhores resultados será, portanto, dependente de um melhor ajuste das Janelas de Tempo 

Variáveis (JTV) frente ao tamanho da Ordem de Picking (L) gerada pelo AI-SOF versus o 

Tempo de Processamento Computacional (TPC) exigido ao AG-SOC em situações reais do 

SOC. Em suma, a configuração mais adequada ao AI-SOF/AG-SOC, assim como a melhor 

forma de integra-los, está condicionada ao conjunto de regras, restrições e variáveis decisórias 

inerentes ao SOF/SOC, além do design e da estruturação do layout do AM. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese propôs uma ferramenta que integra e apresenta soluções otimizadas para dois 

problemas de áreas distintas intitulados de Sequenciamento Otimizado de Faturamento (SOF) 

e Sequenciamento Otimizado de Coleta (SOC). Interdependentes, o SOF refere-se a um 

problema de maximização do faturamento e o SOC consiste de uma variação do Order Batching 
and Sequencing Problem (OBSP). No SOF, os faturamentos ocorrem a partir de Janelas de 

Tempo Variáveis (JTV) fixas mediante a priorização das datas de atendimento pela regra 

Earliest Due Date (EDD). No SOC, o picking enquadra-se na categoria picker-to-parts (low 

level) com pick-and-sort utilizando um trolley para a coleta dos SKU’s no Armazém (AM). A 

integração do SOF/SOC deu-se por meio da formulação de dois Algoritmos Genéticos (AG’s) 

nomeados de AG-SOF e AG-SOC. O AG-SOF foi comparado à um Algoritmo Guloso Iterativo 

(AI-SOF) e o AG-SOC justificado pela natureza NP-hard do SOC. As experimentações para 

problemas de diferentes níveis de complexidade demonstraram que os algoritmos satisfazem 

todas as regras, restrições e variáveis decisórias obtendo soluções de qualidade satisfatória para 

todas as instâncias do SOF/SOC.  

Nas simulações computacionais, o AI-SOF/AG-SOF provaram ser aptos a lidar com as 

restrições e as possibilidades de faturar pedidos parciais para maximizar o Faturamento Total 

(FT) da Carteira de Pedidos (CP). Porém, nas avaliações referentes ao Tempo de Processamento 

Computacional (TPC) o AI-SOF apresentou desempenho muito superior ao AG-SOF. O AG-

SOC foi formulado pela iteração de dois AG’s (AGLOTE e AGPCV) que minimizam o Custo Total 

das Operações de Picking (CT). O AGLOTE agrupa os SKU’s em múltiplos lotes para reduzir o 

Número de Viagens de Coleta (NVC) e define a sequência de coleta que evita o Atraso no 

Atendimento dos Pedidos (AAP). O AGPCV faz a roteirização dos lotes dentro do AM para 

minimizar a Distância Total das Rotas (DTR) e o Tempo Total de Picking (TTP). A aplicação 

do AI-SOF/AG-SOC utilizando JTV para lotes off-lines mostrou-se capaz de prover soluções 

otimizadas em tempo e qualidade satisfatória ao SOF/SOC. É possível conclui que a integração 

do AI-SOF/AG-SOC é capaz de maximizar o faturamento e melhorar a produtividade de forma 

a minimizar os tempos e custos operacionais de picking do AM.  

Em suma, esta pesquisa foi além das abordagens existentes para preencher uma lacuna 

na literatura e prover uma importante contribuição à prática da otimização do SOF/SOC. 

Entretanto, há ainda importantes lacunas e um vasto campo de indagações e pressupostos em 

aberto que venham a contribuir com novas ferramentas para problemas da natureza de 

SOF/SOC. As principais limitações, hipóteses relacionadas e sugestões para futuras pesquisas 

envolvendo esta pesquisa são apresentadas a seguir. 
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As principais limitações da pesquisa e hipóteses relacionadas são: 

� Não há disponível na literatura nenhum banco de dados para benchmarking dos 
problemas de SOF/SOC de forma que seja possível realizar uma análise 
comparativa dos resultados obtidos pelo AI-SOF/AG-SOC com as soluções 
alcançadas por outros Métodos de Otimização (MO’s); 

� Em todos os AM’s analisados não foi encontrado nenhum sistema que tenha um 
cadastro completo e preciso da relação peso/volume dos SKU’s. As suposições 
e mensuração dos lotes é dada por números inteiros, logo, destoa da realidade e 
pode estimar um número maior e desnecessário de lotes que aumente o NVC; 

� Abordagem do OBSP que trata o Bin Packing Problem (BP)6 só foi proposta por 
Ruben e Jacobs (1999). Porém, devido a dificuldade e o fator tempo envolvido 
no processo de análise dos relatórios que indique ao operador como posicionar 
os SKU’s no trolley, apresentou resultados impraticáveis ao OBSP. É provável 
que, a depender do peso/volume, os operadores irão decidir de forma mais ágil 
sobre qual é a melhor forma de posicionar os SKU’s no trolley;  

Algumas sugestões e possíveis extensões para futuras pesquisas são:  

� Estudar qual é o impacto que as mudanças no layout do AM, nas políticas de 
picking e nas configurações do SOF/SOC exercem sobre o AI-SOF/AG-SOC;  

� Realizar estudos com aplicações reais para que seja possível fazer uma análise 
comparativa do planejamento dos processos realizados pelos gestores versus 
aqueles resultantes de AI-SOF/AG-SOC; 

� Testar o AG-SOF/AG-SOC com outras linguagens e ambientes de programação 
para verificação de desempenho em termos de Tempo de Processamento 
Computacional (TPC) e qualidade de solução do SOF/SOC; 

� É recomendável para as próximas pesquisas tentar obter melhores resultados por 
meio da implementação de outros parâmetros, operadores ou representações 
genéticas que melhorem o desempenho do AG-SOF/AG-SOC;  

� Avaliar o AI-SOF/AG-SOC para Janelas de Tempo Variáveis (JTV) com lotes 
dinâmicos (on-line) em ambientes operacionais estocásticos (tratar, por 
exemplo, prazos de recebimentos, fluxo de caixa, previsão de demanda, leads 
times de produção, estoques em processo etc.) de SOF/SOC. 

                                                
6 Bin Packing Problem (BP) é um problema de otimização combinatória NP-hard em que objetos de diferentes 
volumes devem ser acondicionados em um número finito de caixas de forma a minimizar o número de caixas. 
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