
 

 

Resumo 

 

A sociedade, devido a um aumento populacional, por vezes não sustentado, depara-se com 

problemas urgentes de adaptação a um mundo em constante mudança. Entre esses 

problemas, enquadra-se a recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU). O aumento de 

população, aliado às constantes mudanças das vias terrestres, cria sérios problemas aos 

órgãos responsáveis pela recolha de RSU. Desta forma torna-se prioritário desenvolver meios 

que permitam uma resposta rápida e eficaz a essas mudanças, permitindo que a recolha seja 

feita na cadência certa, diminuindo os riscos de proliferação de animais e doenças. 

Actualmente, as entidades responsáveis socorrem-se a métodos computacionais e 

matemáticos para solucionar estes problemas. Os Algoritmos Genéticos (AG) procuram 

responder a estas questões, simulando situações reais e originando soluções lógicas e 

satisfatórias. Com base nas heurísticas dos AG, desenvolveram-se aplicações informáticas 

para encontrar soluções óptimas do problema da recolha de RSU. O problema da recolha de 

RSU consiste na especificação de um determinado número de pontos de recolha de RSU, a 

serem recolhidos por um determinado número de veículos. As aplicações desenvolvidas 

fornecem possíveis percursos para cada veículo. Esses percursos são criados com base na 

minimização dos custos associados a essa recolha, permitindo às empresas baixarem as 

despesas, tornando-as cada vez mais competitivas. 

As aplicações desenvolvias com base nos AG demonstraram serem eficazes no objectivo deste 

trabalho - a obtenção dos percursos óptimos. Os tempos de cálculo, obtidos para os casos de 

estudo considerados, mostraram a aplicabilidade destes algoritmos na resolução de problemas 

de alguma dimensão e consequentemente a problemas reais. 
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Abstract 

 

Nowadays society is going through a rapid and, most of the times, not sustained increase in 

population. This change leads to different and urgent sets of adaptation problems. Among 

these problems there is the urban waste collection. The increase of population, in addition 

with the constant changes in the communication traits, raises serious problems to the entities 

in charge of the waste collection. In this way, it is a major priority the development of 

alternatives to create a fast and effective answer to these changes. These alternatives will 

lead to a collection at proper times with the decrease in the chances of diseases and animals 

proliferation.  

Presently, the entitled entities, take advantage of computational and mathematical methods 

to find possible solutions for these problems. The Genetic Algorithms (GA) tries to answer 

these questions. They simulate real situations with the aim of finding logic and satisfactory 

solutions. Taking into account the GA heuristics, computing applications were developed to 

find better answers for the problem of waste collection. This problem relies on the 

specification of a fixed number of waste collection points to be collected by a number of 

vehicles. The journeys created take into account the lower amount of associated costs with 

the collection, allowing the companies to decrease their expenses and to become more 

competitive. 

The developed GA applications demonstrated their efficiency in the main objective of these 

work - finding the best routes. The calculations time needed for each of the considered case 

studies highlight the applicability of these algorithms in the resolution of bigger dimension 

problems, and consequently, their application to real situations. 

 




