
Resumo 
 
Este trabalho tem como objectivos principais o desenvolvimento de aplicações para 

determinação de percursos optimizados de recolha de resíduos sólidos em zonas 

urbanas (RSU) e a utilização de ferramentas de informação geográfica na definição do 

problema de recolha de RSU. 

Na primeira parte deste estudo descreve-se o problema da recolha de RSU fazendo-se 

uma breve descrição da forma como ele é tratado nos dias de hoje. Apresentam-se as 

metodologias frequentemente usadas na gestão de rotas e de recolha dos resíduos, 

assim como os requisitos de pessoal e de equipamentos envolvidos. Referem-se de 

uma forma sucinta os sistemas de informação geográfica, assim como a sua evolução e 

os contributos para a formulação do problema de gestão de recolha. São mencionadas 

algumas destas ferramentas mais conhecidas e que podem ser usadas na automação 

de tarefas relacionadas com o problema em estudo. 

A segunda parte concentra-se na descrição dos principais algoritmos de optimização 

destinados à resolução do problema em estudo. Apresentam-se várias formas de 

abordar o problema, assim como a formulação do problema recorrendo à abordagem 

por único caixeiro viajante e múltiplo caixeiro viajante. 

De seguida faz-se uma formulação detalhada do problema da recolha de RSU que 

consiste na especificação de um conjunto de pontos de recolha, situados em diferentes 

locais, que devem ser visitados por veículos de recolha, partindo de um ponto comum 

(parque) e regressando a um ponto final (depósito). O objectivo é determinar os 

circuitos de recolha percorridos por cada veículo, minimizando a distância percorrida 

por cada um, utilizando o menor número de veículos necessários à recolha e 

optimizando os custos relacionados com o pessoal e veículos. 

A aplicação desenvolvida para a resolução do problema da recolha de RSU é validada 

através de resolução de vários problemas teóricos. Apresenta-se uma forma recursiva 

de utilização do algoritmo de optimização, utilizando a noção de super-contentores e 

super-veículos, que permite transformar o problema inicial complexo em subproblemas 

de dimensão mais reduzida. 



Na última parte deste estudo adaptaram-se as aplicações desenvolvidas a um problema 

real. Foi abordado um sistema de recolha de RSU da Lipor, designado por serviço 

Ecofone, aplicado ao percurso realizado por uma equipa durante um dia. 

São ainda apresentadas as conclusões retiradas dos estudos efectuados. Assim como 

linhas de orientação que podem ser seguidas para desenvolvimento posterior das 

matérias estudadas ao longo deste trabalho. 
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Abstract 
 

The main objectives of this work are the development of computer applications for 

determination of optimised circuits of waste collection in urban zones and the use of the 

potentialities of geographic information tools to define this problem. 

In the first part of this study the problem of waste collection is described through a briefly 

description of how the problem is analysed nowadays. The often used methodologies to 

manage routes and to collect waste are presented, as well as the requirements of staff 

and equipment involved. The geographic information systems are mentioned in a 

summarized way, as well as its evolution and its contributions for problem formulation. 

Some of these more known tools are mentioned that can be used in tasks automation 

related with the study problem. 

The second part is concentrated in the description of the main algorithms to optimise the 

problem in study. Some forms are presented to approach the problem, as well as the 

formulation of the problem considering one travelling salesman and multiple travelling 

salesman. 

A detailed formulation of the problem of waste collection is followed. This approach 

consists in the specification of a set of collected points, situated in different places that 

must be visited by trucks, leaving of a common point (park) and returning to an end point 

(deposit). The objective is to determine the circuits covered by each truck, minimising 



the distance covered by each one, using the lesser number of necessary trucks for 

waste collection and improving the costs related with the staff and vehicles. 

The application developed for the resolution of the problem of waste collection is 

validated evaluating some theoretical problems. A recursive form of the algorithm is 

presented, using the notion of super-containers and super-trucks that allows 

transforming the initial complex problem into sub-problems of reduced dimension. 

In the last part of this study, a real problem was evaluated for a Lipor system of waste 

collection, assigned by Ecofone service. This problem analysed the circuit made by a 

team during one day. 
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