
Setembro de 2014

Salvador/BA

16 a 19SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALSIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALXLVI Pesquisa Operacional na Gestão da Segurança Pública

UM MODELO MULTIOBJETIVO PARA DETERMINAR A LOCALIZAÇÃO DE

ARMAZÉNS PARA A PRODUÇÃO DE CAFÉ

Moisés T. da Silvaα, André R. da Cruzβ
Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba,

Rodovia MG-230 Km 7, Rio Paranaíba - MG, Brasil
{moises.teodoro, andre.cruz}@ufv.br

α Graduando em Engenharia de Produção
β Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma abordagem multiobjetivo linear com variáveis binárias
para determinar a localização das futuras construções de armazéns que irão receber o escoamento
da produção de café do cerrado e do sul de Minas Gerais. É desejado minimizar os custos com a
implantação que levam em consideração os encargos fixos com a construção do estabelecimento,
como impostos e outras taxas, além do dimensionamento variável do espaço de acordo com a
demanda a ser atendida. Concomitantemente, deseja-se também minimizar os custos de transporte
das cargas de café entre as cidades produtoras até os devidos armazéns. Como existe uma relação de
compromisso entre tais funções, um modelo multiobjetivo se mostra mais adequado. Os armazéns
construídos em certas cidades deverão cobrir (servir de suporte) para outras cidades vizinhas.
A produção de uma cidade deve ser escoada em um único armazém. Assim, além de decidir
onde construir os armazéns deverá também ser decidido onde cada cidade escoará a respectiva
produção. Para resolver este problema foi utilizado a técnica Pλ, que transforma o problema
multiobjetivo em um mono-objetivo ponderado. Diversas soluções distintas, que serão armazenadas
em uma tabela Hash, são obtidas em um processo de Monte Carlo. Ao final, um conjunto de
soluções garantidamente Pareto-ótimas são retornadas para que o decisor escolha a mais adequada
ao contexto.
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Áreas Principais: ADM – Apoio à Decisão Multicritério, AG&MA – PO na Agricultura e
Meio Ambiente, L&T – Logística e Transportes.
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