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RESUMO N° 255
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O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem sequencial que envolve três fases para re-
solver o problema de otimização de rotas dos caminhões de coleta de resíduos sólidos urbanos, utilizando 
dois modelos matemáticos e um algoritmo. A primeira fase realiza o agrupamento dos arcos com base em um 
modelo adaptado do Problema das P-medianas ou Problema de Localização de Facilidades (PLF), formulado 
como um problema de Programação Linear Inteira Binária (PLIB).  Na segunda fase é aplicado um modelo 
para o Problema de Roteamento em Arcos Capacitados (Capacitated Arc Routing Problem - CARP), formu-
lado como um Problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM). A terceira fase realiza a aplicação do 
algoritmo adaptado de Hierholzer para o sequenciamento dos arcos obtidos na fase anterior, construindo as-
sim o percurso para cada um dos veículos. A metodologia proposta foi testada com dados coletados na região 
central de uma cidade com cerca de 90.000 habitantes. A abordagem desenvolvida foi eficiente para resolver 
o problema e permitiu a obtenção de rotas otimizadas que geram uma diminuição de 1,5% na distância total 
percorrida e uma economia de US $ 3,825.00/ano relacionada com  a manutenção e com o combustível dos 
caminhões.  Além disso, a partir destes resultados, calcula-se uma redução na emissão de dióxido de carbono 
na atmosfera de 400 kg/ano.


