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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to reduce the amount of public resources spent on municipal solid waste (MSW) 

collection. We expected to find the shortest distance traveled by a MSW collection truck passing by every street at 

least once, in a neighborhood of the city of Biguaçu - SC, analyzing the computational time and evaluating the 

resulting route. The paper consists of an application of the Chinese Postman Problem for a mixed network, based on 

Graphs Theory. The problem proposed consists of a road network (mixed graph), with a total of 82 nodes and 198 

arcs. We used the Gurobi’s solver for mixed integer linear programming, available on the NEOS Server virtual 

platform, by using the GAMS language. The result was satisfactory, with a relative error less than 0.1%. Thus, there 

is the feasibility of applying the proposed model for the determination of minimal routes (which correspond to lower 

costs) for MSW collecting vehicles. 
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OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), 
ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTA BASEADA NO PROBLEMA DO 

CARTEIRO CHINÊS (PCC)  
 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como principal finalidade a redução de gastos com a coleta de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) através da otimização de rotas. Buscou-se encontrar a menor distância percorrida por um caminhão de coleta 
de RSU passando por todas as ruas ao menos uma vez, em um bairro do município de Biguaçu – SC, analisando o 
tempo computacional requerido e avaliando a rota resultante. O trabalho consiste em uma aplicação do Problema do 
Carteiro Chinês para uma rede mista, embasada na Teoria de Grafos. O problema proposto consiste em uma rede 
viária (grafo misto), com o total de 82 nós e 198 arcos. Utilizou-se o solver Gurobi, para programação linear inteira 
mista, disponível na plataforma virtual do NEOS Server, no qual se inseriu o problema em linguagem GAMS. O 
resultado mostrou-se satisfatório, com um erro relativo inferior a 0,1%. Desta forma, verifica-se a viabilidade da 
aplicação do modelo proposto para a determinação de rotas mínimas (que correspondem a menores custos) para 
veículos coletores de RSU.   
 
Palavras chave: Coleta de RSU, Otimização de rotas, Problema do Carteiro Chinês, Roteirização de veículos. 
 

 

Introdução 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos passou a ser uma atividade de suma importância na manutenção da 
qualidade de vida humana, visto a crescente geração de resíduos resultante do processo de industrialização e do 
modelo capitalista que atualmente rege a economia mundial. Este modelo econômico incentiva o consumo crescente 
de bens, que por sua vez desencadeia no aumento da geração de resíduos.    
No Brasil, a etapa de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU) representa a maior preocupação dos 
órgãos de gerenciamento dos serviços de limpeza pública, devido ao seu alto custo e o grau de dificuldade de 
realização. Segundo D’Almeida et al. (2000), os serviços de limpeza absorvem entre 7% e 15% dos recursos de um 
orçamento municipal, dos quais 50% a 70% são destinados exclusivamente à coleta e ao transporte de resíduos. Visto 
isso, a otimização das rotas de coleta pode representar uma economia representativa na utilização dos recursos 
públicos. Para que se obtenha um sistema que funcione de forma integrada, deve-se planejá-lo e dimensioná-lo a 
partir do estudo de fatores, como por exemplo, pessoal de coleta, frota de veículos coletores, relacionamento público, 
frequência e horário de coleta, determinação das rotas, entre outros (GRACIOLLI, 1994). 
Os problemas de roteamento de veículos consistem em definir roteiros que minimizem o custo total de atendimento a 
um conjunto de pontos geograficamente dispersos, e previamente definidos, também chamados de roteiros ou rotas 
ótimos, obedecendo às restrições e particularidades de cada problema (BARÃO et al., 2008).   
O Problema do Carteiro Chinês (PCC) consiste em encontrar um circuito mínimo que cubra um subconjunto de nós, 
arcos e arestas de um dado grafo, em que os nós representam as esquinas e, considerando o sentido das ruas, os arcos 
(direcionados) representam as de mão única, e as arestas (não direcionadas) as de mão dupla. Portanto, o PCC pode 
ser aplicado a grafos não direcionados (ruas de mão dupla), direcionados (ruas de mão única) ou mistos (algumas 
ruas de mão dupla e outras de mão única). O PCCM é o que mais se assemelha à realidade das malhas urbanas, 
sendo também a mais complexa do ponto de vista da solução (SHERAFAT, 2004).  
O presente trabalho objetiva apresentar uma solução ótima para o problema de roteamento de coleta de resíduos 
sólidos do bairro Rio Caveiras, no município de Biguaçu-SC, a ser resolvido através do uso de uma metodologia que 
solucione o Problema do Carteiro Chinês para redes mistas (PCCM), analisando se o tempo computacional e a rota 
final são satisfatórios e se apresenta redução de custo. Foram consideradas, durante a sua aplicação, as restrições do 
problema tais como: capacidade do caminhão compactador, sentido das ruas (mão dupla ou única), bem como as leis 
de trânsito vigentes e manobras do veículo, quando necessárias. É importante destacar que a construção e aplicação 
dos modelos aqui apresentados são bastante genéricas, e que tais modelos podem ser facilmente adaptados para 
resolver outros problemas de natureza correlata, mostrando-se extremamente versáteis e úteis para as mais diversas 
aplicações. 
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Materiais e Métodos 
 
Estudo de otimização em rede mista 
O problema estudado no presente trabalho foi o de otimização de roteiro de coleta convencional de resíduos sólidos 
urbanos, no bairro Rio Caveiras (parte Oeste da BR-101), do município de Biguaçu – SC. Considerou-se a área em 
questão de habitação residencial, sem população flutuante, e sendo equivalente à rota de uma viagem do caminhão 
coletor, sendo este do tipo compactador, com capacidade de 12 m³, e a coleta realizada em três dias da semana 
(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). A partir do mapa do arruamento do município, selecionou-se a área 
desejada (Figura 1) transformando-a em um grafo misto em que os nós representam as esquinas e, considerando o 
sentido das ruas, os arcos (direcionados) representam as de mão única, e as arestas (não direcionadas) as de mão 
dupla. Neste último caso, no momento de obtenção das matrizes, a aresta é transformada em dois arcos (um vai, 
outro volta). O grafo resultante deste procedimento é composto por 82 nós e 198 arcos. Para a definição da melhor 
rota utilizou-se como ferramenta de auxílio, para rodar o algoritmo em GAMS, um solver para Programação Linear 
Inteira (PLI), disponível no site NEOS Server, detalhados a seguir. 
 

 
 

Figura 1: Malha viária da região em estudo. 
 
 
Sítio NEOS 
O NEOS Server (Network Enabled Optmization System) disponibiliza uma série de solvers para os usuários 
realizarem trabalhos de otimização. É possível enviar trabalhos para a previsão de soluções de problemas de 
programação linear, otimização global, administração, entre outros, fazendo um upload do arquivo local que se 
deseja solucionar. A seleção do solver deve considerar a linguagem que se usou para definir o problema (por 
exemplo: AMPL, C, Fortran, GAMS, etc.). No guia do NEOS encontra-se a Optimization Tree, que ajuda o usuário a 
identificar o tipo de problema que pretende resolver (NEOS, 2012).  Portanto, para utilizar o NEOS Server deve-se: 
ter um problema definido; modelar o problema; submeter a um solver; aguardar a resolução do problema. O 
resultado da modelagem será apresentado na tela da web, e por fim enviado ao usuário por e-mail. 
 
Linguagem GAMS 
O GAMS - General Algebraic Modeling System (Sistema Geral de Modelagem Algébrica), é uma linguagem de 
modelagem utilizada na pesquisa operacional, para o desenvolvimento e otimização de modelos matemáticos 
lineares e combinatórios (SILVA, 2009). Segundo Rosenthal (2012), são vantagens da utilização da linguagem 
GAMS: a) Fornecer uma linguagem de alto nível para uma representação compacta de modelos extensos e 
complexos; b) Permitir mudanças na especificação dos modelos de forma simples e segura; c) Permitir relações 
algébricas enunciadas de forma não ambígua; d) Permitir descrições de modelos independentes dos algoritmos de 
solução; e) Simplificar a preparação de dados de entrada e relatórios de saída e transformar automaticamente os 
dados para a forma requerida pelos pacotes de programação matemática. 
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Os solvers 
Para resolver problemas através do NEOS Server, o usuário deve escolher o solver que considerar conveniente para o 
seu tipo de problema. Para a resolução de problemas de Programação Linear Inteira Mista, estão disponíveis os 
solvers: Cbc, feaspump, GLPK, Gurobi, Minto, MOSEK, qsopt_ex, scip, SYMPHONY e XpressMP. Para a 
resolução do Problema do Carteiro Chinês Misto neste trabalho, utilizou-se a linguagem de programação GAMS, e, 
portanto, o solver deve aceitar a entrada desse tipo de linguagem. Optou-se pela utilização do solver Gurobi 
Optimization que, segundo Konowalemko (2012), é um software de alto desempenho e robusto, que utiliza 
tecnologias recentes de programação linear, quadrática e inteira-mista. A Gurobi Optimization foi o primeiro a 
oferecer licenças gratuitas para a comunidade acadêmica. 
 
Modelagem matemática 
O algoritmo foi desenvolvido com o objetivo de resolver o problema de cobertura de arcos (ruas de mão dupla ou de 
mão única), para o percurso de rota de veículo coletor de resíduos sólidos urbanos. A Figura 2 ilustra o modelo 
utilizado para a resolução do problema proposto, na linguagem de programação GAMS, ainda sem a inserção dos 
dados para uma visualização mais objetiva.  Através da utilização deste modelo a rota final é determinada com o 
menor custo, sendo neste caso também a menor distância. 
Neste modelo as tabelas de adjacências e de custos são matrizes não simétricas, ou seja, considerando dois nós, i e j, 
é possível existir um arco do nó i para o nó j, e não exisitir um arco do nó j para o nó i. Desta forma: 

         ai,j = 1,         se o arco (xi, xj) existe em G; 
                                            ai,j = 0, se o arco (xi, xj) não existe em G. 
 

 
Figura 2: Modelagem em GAMS para o problema proposto. 

 
 
Resultados e Discussões 
 
Após a inserção dos dados do problema no modelo, o mesmo foi submetido ao solver Gurobi, através do NEOS 
Server.  O tempo de compilação do problema foi de 0,002 segundos. O valor da função objetivo Z, referente ao custo 
da rota, foi igual a 18.610 metros, ou seja, o percurso total a ser percorrido pelo caminhão realizando um caminho 
mínimo é de 18.610m. A modelagem indicou ainda a possiblidade de encontrar uma rota ótima com 16.679m. O erro 
relativo foi inferior a 0,1%, apresentando um resultado bastante satisfatório e aplicável. O resultado para o fluxo do 
melhor caminho a ser percorrido pelo caminhão é apresentado na Figura 3, que mostra o número de vezes que os 
arcos serão percorridos, bem como a sequencia que serão percorridos na rota que inicia em A2. 
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Figura 3: Fluxo a ser percorrido pelo caminhão coletor. Fonte: Neos, 2012. 

 
 
A partir da análise deste roteiro, percebe-se que todas as arestas são percorridas. As ruas de mão dupla são 
percorridas apenas uma vez (por apenas um dos arcos), ou duas vezes (arco que vai, e arco que volta) apenas se 
necessário, como em casos de rua sem saída, ou que proporcionará a continuidade da rota com menor custo 
(distância).  
Godinho Filho e Junqueira (2006) realizam um estudo para coleta de resíduos urbanos (grafo misto), em que 
desmembraram uma malha viária de 200 nós, em grafos menores (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180 
nós), e analisaram o tempo computacional destes. Utilizaram o modelo GAMS/CPLEX, e observaram que o tempo 
de execução aumenta até a rede de 40 nós, e entre 50 e 200 nós o tempo computacional permaneceu praticamente 
estável (aproximadamente 0,05 segundos), para funções objetivo de 10.240m a 42.050m. Konowalemko (2012), em 
estudo de otimização de rota para coleta de resíduos sólidos urbanos utilizando o PCC, obteve, para um grafo 158 
nós e 451 arcos/arestas de função objetivo de 29.309m, um tempo computacional de 0,118 segundos por modelagem 
em GAMS/Gurobi. Visto que os tempos computacionais de modelagem de PCC para problemas de portes reais de 
coleta de resíduos sólidos urbanos são satisfatórios, faz-se a seguir um levantamento da economia apontada em 
estudos após aplicação da otimização de rotas. O presente estudo não contém o valor da distância percorrida na rota 
anterior à aplicação do PCC, portanto o levantamento bibliográfico faz-se relevante para demonstrar a eficácia do 
mesmo.  Detofeno (2009) observou que em um sistema de coleta de resíduos sólidos para uma região do município 
de Joinville - SC, inicialmente o caminhão percorria 21.000m, e após aplicação do PCC a rota foi reduzida para 
19.355m, o que representa uma economia de 7,83% no percurso realizado atualmente pelo motorista do caminhão.   
Souza e Rangel (2009) demonstraram que mesmo em problemas de coleta de resíduos de pequeno porte é possível 
atingir uma redução de custo considerável. Em seu estudo, modelado através do software LINDO (Linear Interactive 
and Discrete Optimizer), apresentou uma rota aleatória, de 2.175 m, que após otimização encontrou o valor ótimo da 
função objetivo Z igual a 1.809 metros (caminho mínimo), o que representa uma economia no percurso de 16,83%. 
Lacerda (2003) utilizou como ferramenta de roteirização de veículos de coleta de resíduos sólidos, para estudo de 
caso na cidade de Ilha Solteira – SP, o software TransCAD, que é um sistema de informação geográfica (SIG) que 
permite desenvolver rotas utilizando algoritmos de roteirização em arcos.  Obteve com esta aplicação uma redução 
de até 41% em termos de distância percorrida e de 68% no tempo total do percurso, em relação à rota atual. 
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Pascoal Jr. et. al. (2010) também utilizam SIG para avaliar o roteiro de coleta de resíduos sólidos na região central da 
cidade de Irati/PR. O aplicativo utilizado foi o software Spring (v.5.1.3), obtendo nos resultados uma redução de até 
30,84% em relação à rota atual. Apaydin e Gonullu (2007) desenvolveram um estudo de otimização para a coleta de 
resíduos sólidos do município de Trabzon, na Turquia. Os dados utilizados foram referentes à rede rodoviária, a 
demografia e a produção de resíduos sólidos. As rotas foram geradas por um sistema de informações geográficas, 
com 777 pontos da cidade cadastrados, que resultou em economias de aproximadamente 24,7% na distância e 44,3% 
no tempo de coleta dos resíduos. 
 
 
Conclusões 
 
O resultado mostrou-se satisfatório, com um erro relativo inferior a 0,1%. Desta forma, verifica-se a viabilidade da 
aplicação do modelo proposto para a determinação de rotas mínimas para veículos coletores de resíduos. Este estudo, 
bem como o levantamento bibliográfico de estudos semelhantes existentes, nos mostra que problemas de porte como 
o analisado são computacionalmente tratáveis com o uso de solvers disponíveis atualmente no mercado. Desta forma, 
atingiu-se o objetivo de apresentar a aplicabilidade do PCC em problemas reais de logística, porém deve-se ter 
atenção ao considerar o tamanho do problema. Constatou-se que os tempos computacionais obtidos são muito 
satisfatórios, e as soluções de otimização de rotas, quando comparadas com rotas já existentes, demostram redução 
de custos. Isto implica que a obtenção de novas rotas por PCC implicará na realização de rotas ótimas, percorrendo 
distâncias mínimas e promovendo uma economia de recursos. 
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