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Resumo 

A população e a economia mundial apresentam um contínuo crescimento, ao qual está associado um 

maior consumo de uma imensa variedade de produtos, que resulta num excessivo aumento da 

quantidade de resíduos. Deste modo, a reciclagem começou a ganhar maior importância visto que 

coloca os resíduos novamente em circulação, em modo de matéria prima ou produto reutilizável. 

A ERSUC é uma empresa que atua em Portugal e tem como principal objetivo a gestão de resíduos. 

Uma das principais atividades reside na recolha seletiva de resíduos, que consiste no transporte de 

resíduos de embalagens desde os ecopontos, ponto onde os consumidores os depositam, até aos 

respetivos depósitos. 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo do planeamento de rotas da ERSUC de modo a aumentar 

a eficiência medida em distância percorrida. Assim a dissertação propõe analisar a viabilidade do 

aumento do número de depósitos que a empresa detém, de dois para sete, através de algoritmos de 

resolução de Vehicle Routing Problem (VRP) e das suas variantes, de modo a otimizar a distância 

percorrida pelos veículos de recolha.  

Tendo por base a revisão de literatura sobre algoritmos de resolução de VRP, optou-se por abordar o 

problema em duas fases, abordagem do tipo Cluster First-Route Second. Na primeira fase optou-se 

por analisar três métodos de setorização, para simplificação do problema. A segunda fase focou-se na 

definição de rotas através de um VRP com fluxo duplo. Obteve-se uma melhoria significativa, com uma 

redução em cerca de 30% na distância anual percorrida de recolha. 
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Abstract  

Over the recent years, a continuous growth in the worldwide population and economy has lead to an 

increase in consumption of products. This demand also has lead to an increase of waste, which in turn 

has resulted in a higher potential of converting waste into meaningful raw materials and reusable 

products.  

ERSUC is a company that focuses on the management of waste products in Portugal. One of the 

main activities relies on selectively collecting waste products, by transporting the packaged consumer 

waste from recycling bins to the respective depots.    

The goal of this thesis is the optimization of route planning for ERSUC by increasing efficiency 

measured in travelled distance. The Vehicle Routing Problem (VPR) algorithm, and variations on this, 

are used to analyze how the increase of the number of depots from two to seven can lead to a 

minimization of distance travelled by the collection vehicles. 

Based on a state-of-the-art literature review on the resolution of VRP, the Cluster First-Route Second 

approach was used to solve the optimization problem. The approach involves two phases: the first 

phase simplifies the problem using a sectorization method and the second phase defines the routing 

problem through a VRP with two-commodity flow. The optimization method resulted in a significant 

improvement in efficiency with a 30% reduction of the annual collection distance travelled for the same 

operational costs. 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do Problema 

A produção de resíduos é uma consequência do uso de recursos nas atividades socioeconómicas. 

Podemos definir o ciclo de vida dos resíduos desde que as matérias primas são extraídas da natureza 

até ao momento em que estas, já transformadas em produto, deixam de ter utilidade para o seu 

consumidor. 

Os impactos ambientais relacionados com os resíduos não estão apenas relacionados com a sua 

produção, mas também como são utilizados, descartados e reintegrados no sistema produtivo. Assim 

sendo, a sociedade contemporânea tem vindo a aperfeiçoar a forma como reaproveita os seus 

resíduos,  reutilizando ou valorizando. 

Com vista a aumentar a utilidade de cada matéria prima consumida, o Parlamento Europeu e do 

Conselho da União Europeia, de 30 de maio de 2018, estabeleceu um objetivo comum para os Estados-

Membros para reutilizarem e reciclarem 65% dos resíduos de embalagens, até 2025 e até ao final de 

2030, devem ser reciclados pelo menos 70 %, em peso, de todos os resíduos de embalagem (PERSU 

2020+). Dentro dos desafios para os próximos anos existem desafios operacionais que ganham maior 

importância como: a recolha seletiva de embalagens, recolha seletiva de bio resíduos, produção do 

corretivo orgânico, entre outros. 

O problema a abordar na presente dissertação, proposto pela empresa ERSUC, encontra-se 

relacionado com as infraestruturas da empresa, de modo a que a mesma consiga funcionar de forma 

mais eficiente, para que se consiga alcançar os exigentes objetivos propostos. A empresa encontra-se 

responsável pela recolha, tratamento e valorização de resíduos de embalagens e é necessário rever o 

seu modo de operar de modo a tornar a sua prática mais eficaz e eficiente sem incorrer em custos 

demasiado elevados. 

Todas as empresas distribuidoras têm vindo a deparar-se diariamente com este tipo de problemas de 

planeamento de rotas, referidos na literatura como Vehicle Routing Problem (VRP) e nas suas 

variantes. 

Este trabalho tem como objetivo analisar de que forma a empresa ERSUC, de recolha seletiva, poderá 

otimizar os recursos que tem a seu dispor por forma a atingir os objetivos de maneira eficiente propostos 

pelas Comissão Europeia. 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é otimizar o processo de recolha de resíduos efetuado pela empresa 

ERSUC. Para atingir este objetivo, é caracterizada a situação atual da empresa ERSUC e são 

analisadas as possíveis alternativas de recolha de resíduos de embalagens. De momento a empresa 

dispõe de dois depósitos para cobrir uma área de intervenção muito extensa e detém sete estações de 

transferência ativas que poderiam vir a ser utilizadas como depósitos de resíduos de em embalagens. 
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De modo a criar valor não só para a empresa em estudo como também para outras empresas e para a 

comunidade científica, para alcançar o objetivo geral nesta dissertação são propostos 2 objetivos:  

(1) descrever a estrutura organizativa da gestão dos resíduos em Portugal, assim como da empresa 

ERSUC. As infraestruturas que dispõe e o modo como opera; 

(2) analisar outros estudos científicos que já tenham sido publicados sobre o planeamento de rotas: 

uma breve revisão de literatura nos tópicos como sistemas logísticos e logística inversa e trabalhos 

que se tenham debruçado sobre a gestão de rotas de recolha de resíduos de embalagem. 

1.3 Metodologia 

Esta secção apresenta a metodologia adotada ao longo da presente dissertação para alcançar os 

objetivos mencionados na Secção 1.2. A concretização da dissertação é efetuada através de três 

capítulos principais que seguem a seguinte metodologia: 

Para a descrição do Caso de Estudo a metodologia divide-se em duas fases: numa primeira instância 

optou-se por introduzir os responsáveis pela gestão de resíduos em Portugal, expor quais as metas 

impostas pelo Parlamento Europeu e do Conselho e abordar o sistema utilizado para alcançar as 

mesmas, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE). Numa segunda 

instância foi feita uma caracterização à empresa a ser estudada, a ERSUC, tendo como base dados 

que foram concedidos pela empresa e dados públicos recolhidos em análises efetuadas à mesma 

(Fichas SGRU, 2017). As informações referentes a este capítulo, foram obtidas através de dados 

disponibilizados pela empresa ERSUC e de pesquisas online nos websites da Sociedade Ponte Verde, 

da Agência Portuguesa do Ambiente e da ERSUC. 

Para atingir o segundo objetivo, a Revisão da Literatura foi feita de acordo com o problema 

caracterizado no capítulo do Caso de Estudo. Inicialmente foram introduzidos o conceito de 

Planeamento de Sistemas Logísticos e o de Logística Inversa. Posteriormente foi feita uma análise 

mais aprofundada do Planeamento de Rotas onde são apresentados alguns métodos de resolução e 

por fim são apresentadas algumas aplicações a casos reais de sistemas de recolha de resíduos. Com 

este propósito foi realizada uma pesquisa online de artigos científicos que abordassem o VRP e 

algumas das suas variantes, através dos websites Google Scholar, ScienceDirect e b-on utilizando as 

seguintes palavras-chave: Vehicle Routing Problem, Multi Depot Vehicle Routing Problem. Para a 

resolução dos mesmos foi possível introduzir os métodos de resolução deste tipo de problemas, 

novamente utilizando como ferramentas de pesquisa os websites Google Scholar, ScienceDirect e b-

on, utilizando as seguintes palavras-chave para obter informações mais aprofundadas: Exact methods, 

Heuristics e Meta-Heuristics. Por fim, na última seção foram pesquisadas aplicações deste tipo de 

problemas a sistemas de recolha de resíduos nos mesmos websites referidos anteriormente. 

Tendo em conta a base cientifica adquirida no capítulo anterior, é definida a Metodologia de 

Resolução. Este capítulo tem uma extrema relevância visto que é através do mesmo que se consegue 

compreender quais os dados que se vão tratar, quais os métodos a utilizar.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizado em seis capítulos: 

1) Introdução: no presente capítulo é apresentada uma contextualização e motivação para o 

problema, os objetivos e a metodologia a seguir; 

2) Caso de Estudo: descreve a realidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos em 

Portugal. Apresenta a sociedade responsável pela mesma, Sociedade Ponto Verde (SPV), e o 

modo como a empresa em estudo opera, ERSUC; 

3) Revisão de Literatura: apresenta o estado de arte atual sobre a temáticas abordadas no 

projeto. Constrói uma base teórica fundamental para a criação de uma metodologia para a 

futura dissertação, que será descrita no último capítulo; 

4) Metodologia de resolução: apresenta a metodologia a ser seguida ao longo da dissertação;  

5) Resolução do caso de estudo: onde são explorados os dados do problema, extraídos os 

resultados e análise entre os mesmos; 

6) Conclusões e aplicações futuras: onde são retiradas as principais ilações sobre os dados e 

onde são descritos alguns pontos de melhoria possíveis de implementar. 
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2. Caso de estudo  

O presente capítulo tem o propósito de definir e contextualizar o problema a ser estudado. Será, por 

isso, apresentado de forma genérica na Secção 2.1 como está organizada a gestão de resíduos em 

Portugal e de que maneira a empresa em estudo, a ERSUC, se insere na estrutura criada. 

Posteriormente, na Secção 2.2, a empresa ERSUC será apresentada em maior detalhe, onde é descrita 

a atual operação logística e identificadas propostas de melhoria à atual rede logística. Por último, na 

Seção 2.3 são efetuadas as conclusões ao Capítulo 2. 

2.1. Gestão de Resíduos de Embalagens 

Tendo em conta o crescimento da população mundial e da economia, o consumo de uma imensa 

variedade de produtos tem vindo a crescer desde os anos 90 (Prajapati et al., 2018). No fim do seu 

ciclo de vida, após serem consumidos, estes produtos eram depositados no meio ambiente, em terreno 

aberto, nos oceanos ou maioritariamente em aterros (Fagundes et al., 2017). A exploração e o 

tratamento destes resíduos é fundamental para que se consiga viver num mundo sustentável.  

A produção de resíduos urbanos (RU) apresentou um crescimento constante desde os anos 90 até o 

ano de 2010, ano em que devido à crise financeira vivida em Portugal, o consumo de RU viria a 

apresentar um decrescimento, até ao ano de 2014. Os valores começaram novamente a subir e no ano 

de 2017 foram estimadas cerca de 4,75 milhões de toneladas, o que corresponde a uma capitação 

diária de 1,32 (kg/hab.dia). Estes valores encontram-se apresentados na Figura 23 (Anexo 1).  

Os RU são produzidos por um número bastante elevado e disperso de consumidores, sobretudo 

domésticos, encontrando-se diretamente relacionados com o quotidiano do ser humano. Em 

consequência da dispersão da criação de RU, a gestão de resíduos em Portugal continental assenta 

nas seguintes soluções:  

• Recolhas seletivas de resíduos de embalagens, com vista a triagem e envio para reciclador, 

através de sistemas como: Ecopontos, Porta-a-Porta e Ecocentros; 

• Recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) com vista à valorização orgânica; 

• Recolha indiferenciada de resíduos urbanos com vista ao Tratamento Mecânico (TM) e/ou 

Tratamento Mecânico e Biológico (TMB); 

• Recolha indiferenciada de resíduos urbanos para valorização energética; 

• Deposição de resíduos não valorizáveis em aterro. 

Vinha-se a verificar uma diminuição percentual dos RU que seguem diretamente para aterros desde 

2012, mas em 2017 houve um pequeno aumento que se deveu a uma falta de acompanhamento na 

recolha seletiva face ao crescimento do consumo, conforme se pode observar na Figura 24 (Anexo 2). 

De referir que este projeto se vai focar nesta recolha seletiva de resíduos de embalagens, mas 

especificamente através do sistema Ecopontos. Este sistema é composto por três tipos de contentores: 

Embalagens de Vidro – Contentor Verde, Embalagens de Plástico e Metal – Contentor Amarelo e 

Embalagens de Papel e Cartão – Contentor Azul. 
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Devido ao aumento de consumo de RU, e de modo a garantir que se caminha na direção correta para 

um futuro sustentável, o Parlamento Europeu e do Conselho impôs objetivos aos Estados-Membros 

sobre as percentagens que têm de ser alcançadas em termos de  valorização e reciclagem para os 

resíduos de embalagens, ver Tabela 1, em que obriga a uma valorização global de pelo menos 60%.  

Tabela 1 - Objetivos Nacionais (APA (2018)) 

Valorização 

Global 

Reciclagem 

Global Vidro 
Papel/ 
Cartão 

Plástico Metais Madeira 

≥ 60% ≥ 55% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 22,5% ≥ 50% ≥ 15% 

 

De modo a conseguir cumprir com tais metas ambiciosas, o país pode contar com a colaboração dA 

Sociedade Ponto Verde. A SPV é uma entidade sem fins lucrativos que teve início em 1996, mas foi a 

1 de outubro de 1997 que obteve a licença através dos Ministérios da Economia e do Ambiente. Esta 

entidade foi criada por um conjunto de empresas que colocam os produtos embalados no mercado 

(embaladores), visto que a responsabilidade pela gestão e destino final dos resíduos de embalagens 

cabe às empresas embaladoras. Numo ótica de facilitar o processo, este conjunto de empresas reuniu-

se de modo a evitar que fosse necessário recolher estes resíduos individualmente em casa dos 

consumidores.   

A SPV tem como missão obter um ciclo de sustentabilidade o mais próximo do infinito possível e como 

tal tem vindo a “Promover a recolha seletiva, a retoma e a reciclagem de embalagens em Portugal” 

(SPV 2018). Deste modo, a SPV organiza e gere a retoma e valorização dos resíduos de embalagens 

através do SIGRE a nível nacional. 

No presente momento a SPV está licenciada como uma entidade gestora de embalagens e resíduos 

de embalagens a par de quatro outras entidades: Novo Verde, Amb3E, ValorMed e ValorFito. Todas 

estas entidades têm como intuito assegurar a qualidade de todo o tipo de embalagens recicláveis que 

seguem para o mercado nacional e a evitar que as mesmas terminem o seu ciclo de vida em aterros.  

2.1.1. SIGRE 

O SIGRE trata-se do sistema gerido pela SPV e foi desenhado para conseguir alcançar as metas 

desejadas referidas anteriormente. Este sistema apresenta seis etapas-chave que funcionam em ciclo 

e permitem que a recolha e triagem seletiva, a valorização e a reciclagem de resíduos de embalagens 

seja feita com qualidade. Estas seis etapas tornam-se possíveis se houver uma articulação de 

responsabilidade ao longo de todos os parceiros relacionados. Na Figura 1 encontra-se uma ilustração 

do ciclo.  
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Figura 1 - Etapas chave do sistema SIGRE (Adaptado SPV (2018)) 

• Embaladores: É neste ponto do ciclo que as empresas embaladoras colocam os seus produtos 

em circulação. Segundo a Responsabilidade Estendida do Produtor, é o produtor que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos dos produtos que coloca no mercado. Essa 

responsabilidade é transferida para a SPV através da adesão ao Sistema Ponto Verde; 

• Distribuidores: No circuito de distribuição tem de se garantir que as embalagens não 

reutilizáveis apenas são comercializadas se estiverem abrangidas pelos SPV;  

• Consumidores: São responsáveis pela separação das  embalagens após  consumirem os 

produtos;  

• SGRUs: Os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRUs) são responsáveis por 

providenciar os sistemas apropriados (porta-a-porta, ecocentros e ecopontos) para que os 

moradores possam contribuir. São também responsáveis pela recolha e triagem das 

embalagens consumidas. O mesmo será disponibilizado à SPV que se responsabiliza por fazer 

a respetiva gestão e encaminha para a valorização e reciclagem; 

• Fabricantes: Recebem os resíduos, garantem a sua valorização ou reciclagem, e prosseguem 

para a sua produção utilizando estes resíduos recebido como matérias primas. 

2.1.2. Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRUs) 

O sistema de gestão de RU em Portugal era gerido por 257 entidades gestoras de resíduos, e a mesma 

focava-se em três tarefas:  

• Recolha; 

• Transporte;  

• Deposito no destino final. 

Algumas destas entidades encontravam-se mais avançadas e incorporavam também técnicas mais 

sofisticadas que englobavam a triagem e o tratamento. Foi em 1993, com a alteração da Lei N.º46/77, 

de 8 de julho segundo o Decreto-Lei N.º372/93, de 29 de Outubro, que se formaram os SGRUs. Estas 

entidades mostraram-se necessárias para promover uma verdadeira indústria de tratamento de 

resíduos reduzindo a quantidade de RU depositada em aterros. Os SGRUs, ficaram também 

Embaladores

Distribuidores

ConsumidoresSGRUs

Fabricantes
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responsáveis por disponibilizar os recursos humanos necessários para que ficasse garantida a 

qualidade, da atividade logística, fornecendo todo o tipo de equipamento e infraestruturas para que a 

recolha dos RU fosse mais eficiente.  

Segundo o Plano Estratégico para Resíduos Sólidos Urbanos, Portugal conta com 23 SGRUs (PERSU 

2020), e subdividem-se em sistemas Municipais ou Intermunicipais e sistemas Multimunicipais. Nos 

sistemas Intermunicipais (um ou mais municípios) a gestão de resíduos pode ser efetuada pelos 

respetivos municípios ou atribuída a uma entidade pública ou privada, enquanto que os sistemas 

Multimunicipais (pelo menos dois municípios) são geridos pela Empresa Geral de Fomento (EGF), 

empresa pública que viria a ser privatizada em 2015  pelo Grupo Mota-Engil e Urbaser. 

Os 23 SGRUs preenchem 100% o território de Portugal Continental e estão distribuídas como 

demonstrado na Tabela 2:  

Tabela 2 - SGRUs em Portugal (APA (2018)) 

Multimunicipais  Intermunicipais  

Algar Ambilital  

Amarsul Ambisousa 

Braval  Amcal  

Ersuc Ecobeirão 

Resinorte Ecolezíria 

Resistrela  Gesamb 

Resulima  Lipor 

Suldouro  Resialentejo 

Valnor Resíduos do Nordeste 

Valorlis Resitejo  

Valorminho Tratolixo 

Valorsul  -   

 

A ERSUC é um dos SGRUs e será analisada com algum detalhe na próxima seção. 

2.2. ERSUC – Resíduos Sólidos de Coimbra, S.A. 

2.2.1 Breve História da ERSUC 

Foi em 1996 que, segundo o Decreto-Lei Nº 166/96 de 5 de setembro, o Ministério do Ambiente criou 

o sistema Multimunicipal do Litoral Centro após o parecer favorável dado por, inicialmente, 31 

municípios. Logo de imediato foi integrado o município de Albergaria-a-Velha, mas foi em 1998 que foi 

alcançado o estado atual com 36 municípios com a entrada de mais 5 (Arouca, Oliveira de Azeméis, S. 

João da Madeira e Vale de Cambra). Assim que o sistema foi criado, foi atribuída a concessão de 

exploração do mesmo, segundo o mesmo Decreto-Lei, à sociedade ERSUC – Resíduos Sólidos de 

Coimbra, S.A. com uma duração de 25 anos. O máximo legal está delimitado (conforme estipulado pelo 

Decreto-Lei N.º 294/94, de 16 de novembro) por um intervalo de 10 a 50 anos. 
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Os resultados positivos desta sociedade refletiram-se em 2010 quando foi assinado o prolongamento 

do contrato de concessão até dia 31 de dezembro de 2030 e em 2014 com a alteração do Decreto-Lei 

Nº 166/96 de 5 de setembro pelo Decreto-Lei Nº 102/2014 de 2 de julho que alongou o prazo de 

concessão até dia 31 de dezembro de 2034. 

Atualmente, a ERSUC está presente em três distritos, Aveiro, Coimbra e Leiria. Abrangendo cerca de 

923.006 habitantes, residentes em 36 municípios. Engloba uma área de 6 694 km2, conforme se pode 

observar na Figura 2.  

 

Figura 2 - Área de intervenção da ERSUC (Adaptado ERSUC (2018)) 

2.2.2. Infraestruturas  

Na presente Tabela 17 (Anexo 3) encontram-se apresentadas as infraestruturas que compõem a 

ERSUC e as suas respetivas localizações. A maioria das infraestruturas encontra-se situada nos dois 

Centros Integrados de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (CITVRSU) que a 

empresa detém, localizadas em Aveiro e em Coimbra. 

Os resíduos sólidos urbanos seguem para as unidades de TMB e nestas unidades é efetuada a 

separação por fluxos diferenciados para que seja possível maximizar a recuperação de materiais 

recicláveis e valorizáveis.  Nas estações de triagem entram os resíduos provenientes da recolha 

seletiva dos ecopontos e ecocentros (que se tratam de locais utilizados para deposição de resíduos 

recicláveis que devido às suas grandes dimensões não podem ser depositados em ecopontos) e 

nestes são realizadas operações de separação. Nestas unidades existem dois caminhos possíveis: 

o material reciclado segue para entidades gestoras, enquanto que os refugos (uma fração muito 

reduzida de resíduos que não têm qualquer possibilidade de aproveitamento) seguem para os 

aterros sanitários de apoio.  
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Em paralelo com o processo de separação ocorrem 2 processos. Enquanto é realizado o processo 

nas unidades de TMB, a ERSUC através das ETALs (Estações de Tratamento de Águas Lixiviantes) 

garante que é feito o tratamento das águas lixiviadas e em paralelo com todos estes processos, é 

também produzida energia que é vendida para a Rede Elétrica Nacional. 

As Estações de Transferência (ET) tratam-se do foco desde projeto e são infraestruturas onde são 

descarregados resíduos recolhidos em áreas mais afastadas dos CITVRSU, com o propósito de 

rentabilizar as distâncias percorridas pelos veículos. De seguida, os resíduos são então recolhidos por 

veículos de grande capacidade para os levam até ao CITVRSU mais próximo. 

2.2.3. Equipamentos de deposição de resíduos – Ecopontos 

A ERSUC coloca à disposição da população 13 636 contentores para a deposição seletiva dos resíduos 

de embalagens. Como tal, existem 5 353 contentores para a deposição de vidro (vidrões), 4 152 

contentores para a deposição de papel/cartão (papelão) e 4 131 contentores para a deposição de 

embalagens (embalão). 

Na Tabela 3 encontra-se o número de contentores que a ERSUC dispôs no ano de 2017, dividido por 

distritos de ação:  

Tabela 3 - Distribuição de ecopontos por distritos 

 Vidro Papel/Cartão Embalagens % 

Nº 

Contentores 

Aveiro 2 633 2 015 2 001 49% 

Coimbra 2 419 1 914 1 909 46% 

Leiria 301 223 221 5% 

Total 5 353 4 152 4 131 100% 

 

A clara inferioridade de ecopontos no distrito de Leiria, deve-se ao facto de a ERSUC só se encontrar 

responsável por 5 municípios deste distrito. A Figura 3 mostra a distribuição de ecopontos pela área de 

intervenção da ERSUC. 

No ano de 2017 a quantidade recolhida de resíduos nos ecopontos foi de 27 202 toneladas, e a 

distribuição da mesma foi: 51% de vidro, 27% de papel e 22% de embalagens (Fichas SGRU, 2017). 

A clara superioridade apresentada pela quantidade de resíduos de vidro depositada (51% dos resíduos 

depositados), face à de outros resíduos, demonstra a razão pela qual se mostrou necessário 

providenciar um maior número de contentores para este tipo de materiais. 

Através de dados fornecidos pela empresa ERSUC, foi possível calcular uma média de 1,99 toneladas 

depositadas por ano em cada contentor.  
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Figura 3 - Distribuição geográfica dos ecopontos  

2.2.4. Frota de veículos e motoristas 

Para a operação de recolha, a ERSUC dispõe de uma frota de 45 veículos e conta com 51 motoristas 

especializados, sendo que os veículos e respetivos motoristas estão alocados a cada uma das duas 

CITVRSU existentes. Atualmente alocados ao CITVRSU de Aveiro existem 30 veículos e 25 motoristas, 

enquanto que no CITVRSU de Coimbra estão atualmente 15 veículos e 26 motoristas, sendo que a 

CITVRSU de Aveiro está responsável pela zona norte (distrito de Aveiro) e a CITVRSU de Coimbra 

pela zona sul (distrito de Coimbra e os 5 municípios de Leiria), conforme se pode observar na seguinte 

Figura 4.  

 

Figura 4 - Divisão de área de ação da ERSUC  

A razão para existirem mais motoristas na zona norte do que na zona sul, mesmo havendo mais 

veículos na zona norte, deve-se ao facto de existirem 445 turnos efetuados por motoristas que já não 
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se encontram a colaborar com a empresa, tendo a empresa optado por contratar externamente, via 

outsourcing, esses serviços. 

Atualmente, os motoristas trabalham seis dias por semana, sendo que os seus turnos nunca excedem 

as 6h40. Os mesmos têm um horário de 15 minutos para almoçar, não sendo necessário regressar à 

respetiva CITVRSU para o fazer, e contêm também os tempos de repouso de condução previstos na 

lei. 

As características dos veículos diferem e as mesmas encontram-se apresentadas na Tabela 18 (Anexo 

4). De notar que todos os veículos de recolha seletiva têm um limite legal de peso bruto de 19 000 

quilogramas e que, na ERSUC, o sistema utilizado pelos veículos para a recolha dos contentores é 

feito através de uma grua existente na própria viatura.  

A densidade dos materiais a serem recolhidos nos contentores apresenta uma diferença considerável, 

o que faz com que os contentores fiquem cheios com quantidades diferentes: 

• Vidro – 244Kg/m3 

• Papel/Cartão – 40Kg/m3 

• Embalagens – 30Kg/m3 

De modo a contornar esta diferença, foram atribuídas certas características aos veículos consoante o 

material que veículo viria a recolher. Veículos com compactador estão direcionados para a recolha de 

papel/cartão e de embalagens (densidades inferiores), de modo a obter um maior proveito do espaço 

útil do veículo. Os restantes veículos, sem compactador, são essencialmente utilizados para a recolha 

do vidro e têm um o espaço útil superior (28m3 em vez dos 22m3). 

Este mesmo ganho reflete-se no consumo dos veículos, o mesmo fica mais uniforme pois os veículos 

acabam por transportar um peso similar, conforme se pode observar na Tabela 4:  

Tabela 4 - Média do consumo dos veículos de recolha 

 

Vidro 

 (Litros/100km) 

Papel/Cartão 

(Litros/100km) 

Embalagens  

(Litros/100km) 

Zona Norte 37,32 38,49 39,06 

Zona Sul 44,49 44,32 47,62 

 

Em termos de consumo de combustível, é observado que existe alguma disparidade entre os veículos 

alocados à zona norte e à zona sul. O mesmo pode dever-se às condições geográficas, visto que as 

regiões de Coimbra e Leiria (zona sul) apresentam um regime mais montanhoso com diferença de 

altitudes entre 2 metros e os 1 414 metros, enquanto que a região de Aveiro (zona norte) apresenta 

uma menor amplitude de alturas, variando entre os 0 metros e os 841 metros de altitude.  
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2.2.5. Circuitos de Recolha 

Cada circuito é efetuado por só um motorista e destina-se somente à recolha de um tipo de material 

(vidro, papel/cartão ou embalagens). Os circuitos são todas fechados, ou seja, com início e fim no 

mesmo CITVRSU, conforme se pode observar na Figura 5. Atualmente, a ERSUC dispõe de 119 

circuitos pré-definidos na zona sul e de 143 na zona norte. Os mesmos encontram-se divididos em 49 

para vidro, 35 para papel/cartão, 35 para embalagens no caso da zona sul e 59 para vidro, 42 para 

papel/cartão, 42 para embalagens para a zona norte.  

 

Figura 5 - Sistema de rotas simplificado  

No ano de 2017 foram efetuadas 13 659 rotas (6 160 na zona sul e 7 499 na zona norte), onde cada 

circuito teve uma média de 52 rotas ao longo do ano com um máximo de 155 rotas e um mínimo de 14. 

A disparidade do número de rotas ao longo do ano em cada circuito, deve-se às diferentes 

periodicidades requeridas por cada ponto de recolha, uma vez que existem zonas com necessidades 

de recolha mais regulares que outras.  

Na Tabela 5 encontra-se apresentada uma tabela resumo, enquanto que na Tabela 19 à 24 (Anexo 5 

ao 10) encontram-se demonstradas todas as rotas devidamente divididas por zonas (norte e sul) e por 

tipo de material recolhido (Vidro, Papel e Embalagens). Nesta Tabela 5 encontra-se apresentado o: 

número de vezes que o circuito foi efetuado ao longo do ano, a duração média de cada um dos circuitos, 

a média de quilómetros por circuito e a quantidade média recolhida de resíduos por circuito. 

Tabela 5 - Caracterização dos circuitos da ERSUC 

Zona de 
Ação 

Material 
Nº de Circuitos 
Efetuadas 

Duração 
Média 

Média 
Km 

Média 
Quantidade 
Recolhida 

Sul 

Vidro 950 6h12 132 6 191 

Papel 2 770 6h15 129 1 257 

Embalagens 2 440 6h17 130 1 112 

Média - 6h15 131 2 853 

Norte 

Vidro 1 359 7h07 112 5 871 

Papel 3 277 6h52 120 1 088 

Embalagens 2 863 7h00 118 1 071 

Média - 6h59 117 2 677 
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Foram percorridos um total de 1 609 482 de quilómetros no ano 2017. Conforme se pode observar na 

tabela a cima existe uma certa diferença na média de quilómetros por circuito entre zona sul e zona 

norte, 131 e 117 respetivamente. De referir também que a duração média dos circuitos também tem 

uma diferença considerável entre a zona sul e a zona norte, com 6h15m e 6h59m respetivamente. Seria 

de esperar que o valor da duração média fosse proporcional à média de quilómetros, mas o mesmo 

pode dever-se a um maior número de contentores recolhido por circuito na zona norte face à zona sul. 

O circuito com maior duração foi de 13h33m enquanto que o menor foi de 1h19m, ambos na zona sul. 

A periodicidade média pode ser avaliada através da Tabela 6, visto que o material que apresenta um 

maior número médio de circuitos efetuados no ano 2017, corresponde ao material com menor 

periodicidade média. O facto de o vidro ser o material com menor periodicidade deve-se ao facto da 

densidade do mesmo ser mais elevada que a dos restantes materiais depositados nos respetivos 

contentores, fazendo com que demore mais tempo a ficar atestado, pois depositam-se de forma mais 

compacta no contentor. No caso do papel e das embalagens os valores são mais próximos e a variação 

deve-se à diferença de consumo efetuada pela população.  

Tabela 6 - número médio, máximo e mínimo do número de circuitos efetuados no ano 2017 

Tipo de Material Média  Máximo Mínimo  

Papel 78,5 155 44 

Embalagens  68,9 115 40 

Vidro 21,4 29 14 

 

Ao retomar às CITVRSU, os 2 centros (Aveiro e Coimbra) possuem cada um deles uma estação de 

triagem de resíduos recicláveis onde se fazem operações de separação dos resíduos provenientes dos 

contentores azul (papel/cartão) e amarelo (embalagens).  Os contentores verdes (vidro) ficam somente 

armazenados até serem expedidos para as indústrias transformadoras. 

2.2.6. O Desafio 

Atualmente, a operação de recolha seletiva é feita através de circuitos fechadas conforme explicado na 

Secção 2.3.5. Este estudo tem por objetivo analisar o impacto de aumentar o número de bases de 

veículos (ponto de partida e chegada de todos os circuitos), utilizando as atuais ET. Seria alocada uma 

frota de veículos às mesmas, de modo a continuar a funcionar com circuitos fechados. 
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Aumentando o número de bases de veículos/depósitos, permitiria à empresa diminuir os quilómetros 

desperdiçados em cada turno, isto porque já não seria necessário partir e retomar aos CITVRSU de 

Aveiro ou Coimbra. A alternativa a ser estudada é a de aproveitar as cinco ETs, de forma a não ser 

necessário efetuar um investimento muito elevado, remodelando assim as instalações existentes. 

A  Figura 6 demonstra a localização dos dois CITVRSU, assim como das cinco ETs que a empresa 

dispõe. 

 

 

Figura 6 - Localização das infraestruturas e possíveis cenários  

Conforme se pode observar na Figura 6, atualmente a empresa opera com os 2 depósitos, sinalizados 

a amarelo, enquanto que a vermelho encontram-se representadas as ETs que presentemente estão 

somente destinadas a receber resíduos urbanos não recicláveis. Do lado esquerdo da Figura 6 está 

representado a rede logística atual, com 2 depósitos, enquanto que no lado direito encontram-se 

representados os potenciais depósitos a acrescentar à atual rede logística.   

A ideia seria construir depósitos com dimensões a rondar os 90m3  nas ETs já existentes, para 

armazenar os três tipos de resíduos recicláveis. Deste modo conseguir-se-ia evitar que todos veículos 

que recolhem os ecopontos tenham de ter como ponto de partida e de chegada os respetivos 

CITVRSUs. Assim sendo, a empresa teria em circulação os atuais veículos (de dimensão entre 15 a 

24 m3 ) para efetuar a recolha seletiva como depósito nas CITVRSU e nas ETs, e veículos de maior 

dimensão (tipicamente de 40 m3)  que fariam o transporte dos resíduos recicláveis das ETs até aos 

CITVRSUs para posterior triagem e valorização.  

Este projeto tem, então, como objetivo compreender se existe efetivamente alguma vantagem em fazer 

estas alterações à atual rede logística, e se sim, quais das ETs valerá a pena efetuar as alterações 

para vir a alcançar melhorias significativas na distância percorrida por toda a frota da ERSUC.  
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2.3 Conclusões 

A excessiva criação de resíduos urbanos é uma consequência do elevado consumo da população 

contemporânea. Para manter o espaço urbano organizado e habitável é de extrema importância que 

exista gestão e tratamento destes resíduos. 

Os RU são produzidos por um número elevado e disperso de consumidores, o que exige uma gestão 

diferenciada para os diferentes tipo de resíduos. Deste modo a gestão de resíduos em Portugal 

continental assenta em soluções como a recolha seletiva de resíduos de embalagens, através de 

sistemas como Ecopontos, Porta-a-Porta e Ecocentros; recolha indiferenciada de resíduos urbanos 

com vista à valorização energética e deposição de resíduos não valorizáveis em aterro. Em Portugal 

existem diversas sociedades que gerem os resíduos em Portugal, entre elas a empresa em estudo, a 

ERSUC. Esta empresa, como participante da organização de resíduos das regiões de Aveiro, Coimbra 

e 5 municípios de Leiria, possui um vasto leque de atividades entre elas a gestão de um aterro sanitário, 

a recolha indiferenciada para valorização energética, a recolha seletiva e o tratamento de águas 

lixiviantes. 

Devido ao aumento da produção de RU, e de modo a garantir que se caminha na direção correta para 

um futuro sustentável, o Parlamento Europeu e do Conselho impôs objetivos aos Estados-Membros 

sobre as percentagens que têm de ser alcançadas em termos de valorização e reciclagem para os 

resíduos de embalagens em que obriga a uma valorização global de pelo menos 60%. 

Com os exigentes desafios lançados pela União Europeia, as várias associações europeias de gestão 

de resíduos vêm a sua procura aumentar, exigindo uma maior recolha de resíduos e por isso um 

aumento dos seus custos totais.  

Deste modo, este projeto pretende avaliar formas de diminuir os custos relacionados com a recolha 

seletiva, atividade diretamente relacionada com os objetivos lançados para a reciclagem, estudando se 

as ETs se poderão tornam em CITVRSU. Para isso o próximo capítulo pretende efetuar uma revisão 

de literatura sobre logística inversa em particular sobre o planeamento de rotas. 
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3. Revisão da Literatura 

O presente capítulo pretende contextualizar o leitor no problema apresentado no capítulo anterior, 

apresentando trabalhos presentes na literatura e a sua contextualização teórica. A primeira Seção, 3.1., 

introduz o tema Planeamento de Sistemas Logísticos enquanto que a segunda, 3.2., enquadra o leitor 

no conceito de Logística Inversa. A Seção 3.3., aborda o Planeamento de Rotas, expõe alguns dos 

métodos de resolução existentes, introduz algumas variantes focando-se mais no VRP e em duas 

variantes. Por fim, expõe o método de redução de áreas geográficas a partir da setorização. A Seção 

3.4., apresenta aplicações dos métodos de planeamento de sistemas logísticos a sistemas de recolha 

de resíduos. Por fim a Seção 3.5 apresenta as conclusões do capítulo. 

3.1. Planeamento de Sistemas Logísticos  

Com o aparecimento de novos concorrentes nas mais variadas indústrias, as empresas sentiram a 

necessidade de otimizar os processos ao longo de toda a sua operação. Uma vez que a logística 

desempenha um papel fundamental na atividade das empresas e que é um processo que cria valor 

(Rutner & Langley 2000), foi um dos processos que mais teve investimento por parte das empresas 

nos últimos anos. Em 1985 já tinha sido dada a devida importância à logística, visto que já representava 

um valor de custo de aproximadamente 20% do valor líquido das vendas em empresas individuais 

(Daskin 1985). Um estudo mais recente, Lean et al. (2014) viria a demonstrar que existe uma relação 

positiva entre o investimento efetuado na logística e o crescimento da economia, num caso de estudo 

aplicado à economia Chinesa.  

Definir logística trata-se de uma tarefa complexa uma vez que variadíssimos autores a definem de 

maneira ligeiramente diferente. A título exemplificativo poderão ser citadas três definições: 1) “Sete C’s 

da Logística” (Seven R’s of Logistics, em inglês) que se trata de garantir a disponibilidade do produto 

certo, na quantidade e condições certas, no sítio certo, no tempo certo, para o cliente certo, com o custo 

certo (Shapiro et al., 1985); 2) Design (relacionado com a localização de instalações e aquisição de 

meios de transporte) e a operação (relacionado com o carregamento e rotas dos veículos e com a 

gestão de inventário) do sistema físico de gestão e de informação necessário para os bens superarem 

o tempo e o espaço (Daskin 1985); 3) Transportar o material certo para o sítio certo no momento certo, 

enquanto se otimiza uma dada medida de desempenho garantindo que as restrições são satisfeitas 

(Ghiani et al., 2004). 

Para além da definição de logística, Ghiani et al. (2004) define a estrutura de sistemas logísticos. Esta 

é composta por instalações interligadas com serviços de transporte e encontra-se dividida em três 

principais atividades: processamento de pedidos, gestão de inventário e transporte de carga.  

• Processamento de pedidos: Encontra-se estritamente relacionado com o fluxo da informação 

de todo o sistema logístico. Trata-se de uma atividade que consome bastante tempo (cerca de 

70% do tempo do ciclo de um pedido) e a sua estrutura encontra-se apresentada na  Figura 7. 

De notar que ao longo de todo este processo, os clientes têm de se manter informados sobre 

o estado da encomenda.  
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Figura 7 - Estrutura do processamento de pedidos  

• Gestão de inventário: É a atividade chave de todo o sistema logístico, uma vez que é a atividade 

que monitoriza a quantidade de produtos que a empresa detém, sem a qual a planificação das 

várias atividades da empresa fica inexequível. Esta gestão é feita sobre todos os bens desde 

a matéria prima até aos produtos finais, e pode variar consoante a maneira como atua a 

empresa. Uma vez que o custo de manter inventário pode ser excessivo, a gestão do mesmo 

é crucial para a redução de custos, sendo aconselhável a realização de um estudo para 

compreender qual a melhor maneira de operar. 

• Transporte de carga: É a atividade responsável por levar o produto até às infraestruturas do 

sistema logístico (desde as fábricas aos pontos de venda). O desenvolvimento dos meios de 

transporte permitiu às empresas produtoras tirarem vantagem da produção em economia de 

escala, visto que permite que empresas consigam ter os seus pontos de produção e de 

consumo a milhares de quilómetros de distância podendo deste modo aumentar o seu leque 

de clientes e por isso a possibilidade de tirar vantagem de economias de escala. É a atividade 

que apresenta maior impacto na satisfação do cliente e é a que possui a maior parte dos custos 

(cerca de 33% dos custos totais dos sistemas logísticos). Para tal, as empresas dispõem de 

quatro meios de transporte ou combinações dos mesmos: avião, comboio, camião e barco.  

O caso de estudo apresentado anteriormente, apresenta um problema de recolha de resíduos. O 

problema está inserido no contexto de planeamento de rotas e trata-se de um problema de logística 

inversa. Desta forma, a próxima secção introduz este conceito. 

3.2. Logística Inversa 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUA), em 2010 foram gerados 

cerca de 1,7/1,9 biliões de toneladas de resíduos de sólidos urbanos e cerca de 490 milhões de 

toneladas de resíduos perigosos, sem contar com os principais países asiáticos que geram cerca de 

25% (Nations 2010). Até 2020 é esperado que estes valores sejam duplicados, alcançando assim o 

número a rondar os 4,9 biliões de toneladas de resíduos de sólidos urbanos (Prajapati et al., 2018). 

Tendo em conta a elevada produção de resíduos, torna-se percetível a necessidade de não criar 

resíduos, incorporando os produtos usados ou as suas componentes novamente na cadeia de 

abastecimento. Este conceito tem o nome de logística inversa.  
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O  conceito de logística inversa é assim designado uma vez que o seu funcionamento é composto pelas 

mesmas atividades da logística só que em sentido contrário, desde o consumidor ao produtor (Mimouni 

et al., 2015). Este conceito foi  introduzido pela primeira vez em 1992 e foi definido como sendo a 

logística da reciclagem, dos RU e da gestão de resíduos perigosos (Stock 1992). Muitas outras 

definições se seguiram, mas em 1999 a logística inversa foi definida como “o processo de planear, 

implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo de matérias primas, de inventário em processo, 

produtos finais e informações relacionadas desde o ponto de consumo até ao ponto de origem, com a 

finalidade recuperar valor ou eliminar de maneira adequada” (Dale S. Rogers & Tibben-Lembke 1999). 

Devido a novas regras e regulações impostas pelos governos (Agrawal et al., 2015), e por ser visto 

como uma oportunidade para as empresas se tornarem mais competitivas (Genchev 2009), esta 

matéria tem vindo a ter um maior impacto nos dias de hoje.  

Muitos autores definiram diferentes estruturas para a logística inversa. Em 1997, Fleischmann et al. 

(1997) subdivide em três áreas: planeamento da distribuição, gestão de inventário e planeamento de 

produção. Uma outra estrutura apresentada por vários autores como Giuntini & Andel (1995), Marcoux 

et al. (2001), Dale S. Rogers & Tibben-Lembke (1998), Schwartz (2000) e Stock (2004) é a que propõem 

uma estrutura dividida em quatro passos: entrada, recolha, triagem e eliminação. É também 

apresentada uma estrutura mais generalizada por Bouzon et al. (2015) e Dhanda & Hill (2006) que se 

encontra apresentada na Figura 8.  

 

Figura 8 - Estrutura geral da logística inversa  

Na Figura 8, encontram-se explicadas as sucessivas etapas associadas à logística inversa, recolha, 

desmontagem, triagem e eliminação, estando a última dividida nos possíveis destinos para os produtos 

recolhidos:   

• Produtos convertidos em matérias primas: Podem simplesmente ser reutilizados, novamente 

produzidos ou então reciclados. 

• Produtos convertidos em produto final:  Podem ser reparados ou remodelados, ficando assim 

aptos para serem revendidos como produtos finais. 
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• Produtos não convertidos: Parte dos mesmos sofre o processo de incineração para diminuir o 

volume e também para criar energia, enquanto que a outra parte segue diretamente para os 

aterros. 

No âmbito deste trabalho, é pertinente avaliar os níveis de decisão na logística inversa uma vez que o 

maior foco será sobre a mesma. Desta forma, segundo a literatura, existem três níveis hierárquicos: 

estratégico, tático e operacional (Lambert et al.,2011) (de Brito et al., 2002).  

As decisões ao nível estratégico estão relacionadas com os objetivos estratégicos da empresa. Estas 

decisões são normalmente decisões de longo prazo, de 2 a 5 anos, que tendem a planear o futuro e a 

prever futuros eventos da forma mais precisa possível. Existem vários exemplos de decisões 

estratégicas que podem ser tomadas, sendo que, este projeto se vai focar na localização das 

infraestruturas. Uma vez que são de longa duração e que são tomadas decisões que podem estar 

diretamente relacionadas com grandes investimentos, estas são de grande responsabilidade, podendo 

ter como consequência o tempo de vida das empresas (Guide & Jayaraman 2000). No nível tático são 

tomadas decisões de médio prazo, de 1 a 2 anos, sendo que neste projeto a decisão que se vai ter em 

conta são as áreas de influência dos depósitos, isto é, quais os clientes que cada depósito serve. No 

que toca ao nível operacional, são decisões de curto prazo e que podem ser alteradas de dia para dia 

(Lambert et al., 2011). No âmbito deste projeto será tido em conta quais as rotas que serão definidas 

para a recolha dos resíduos recicláveis.  

Após a introdução dos conceitos de sistemas logísticos e de logística inversa, a próxima seção fará 

uma análise aos três níveis hierárquicos em que este projeto se vai inserir. Serão apresentados 

métodos de resolução para este tipo de problema, métodos estes que resolvem os três desafios dos 

diferentes níveis hierárquicos de maneira diferente. 

3.3. Planeamento de Rotas  

Conforme mencionado previamente, o planeamento de rotas, quando  otimizado, pode representar uma 

redução considerável no custo, através da diminuição da distância percorrida pelos veículos (Bianchi 

2000).  

A temática do planeamento de rotas de veículos teve início em 1959 quando Dantzig & Ramser (1959) 

introduziram o conceito de “Truck Dispatching Problem” onde o objetivo era através de um modelo de 

programação linear conseguir minimizar a distância percorrida por uma frota de veículos homogéneos 

que se encontravam destinados a distribuir combustível a partir de uma estação central para vários 

postos de abastecimento (Dantzig & Ramser 1959). Clarke & Wright em 1964, generalizaram o 

problema anterior, definindo-o “como servir um conjunto de clientes, dispersos geograficamente em 

redor de um centro de distribuição (CD) com veículos de cargas variadas”. Para resolver o problema, 

os autores utilizaram um processo iterativo que permite alcançar uma solução ótima, ou 

aproximadamente ótima, deste problema de otimização linear (Clarke & Wright 1964). Estes autores 

deram início a uma área de estudo, designada de Vehicle Routing Problem (VRP) que tem vindo a ser 

um dos maiores tópicos de estudo no campo da investigação operacional (Braekers et al., 2016). Até 
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ao ano de 2009, a literatura sobre o tema apresentava um crescimento exponencial de 6% anual por 

ano (Eksioglu et al., 2009). 

3.3.1. Veichle Routing Problem (VRP) 

O VRP é um problema de otimização combinatória que generaliza o Traveling Salesman Problem 

(TSP). O TSP tem como propósito a deslocação de um vendedor a um conjunto de cidades e o seu 

regresso, com a menor distância percorrida (Larsen 2001). Como tal, o VRP trata-se de um problema 

combinatório NP-Hard, non-deterministic polynomial-time hard, (Cordeau et al. 2007) e tem como 

objetivo desenhar as rotas ótimas, sem exceder as capacidades dos seus veículos garantindo que é 

minimizado o custo global de transporte. Cada veículo está destinado a somente uma rota, que tem de 

partir e retomar a um único CD após servir um conjunto de clientes com uma procura específica 

(Braekers et al., 2016). Uma representação do mesmo pode ser observado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Representação de um VRP  

Dependendo das necessidades das empresas em causa, as restrições das rotas podem variar. Existem 

várias restrições na definição das rotas, que podem depender da natureza dos bens transportados, da 

qualidade do nível de serviço ou até das características dos clientes ou dos veículos (Baldacci et al., 

2010). No entanto, existem três restrições que têm de ser garantidas: satisfação da procura, visitar a 

todos os clientes e planeamento das rotas com início e fim no CD. 

 

3.3.1.1. Breve Introdução ao Modelo Matemático do VRP 

Laporte (1992) definiu o VRP como um grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸), onde 𝑉 =  {1, … , 𝑛} representa o conjunto de 

vértices e 𝐸 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 ⋀ 𝑖 < 𝑗} o conjunto de arcos. O vértice 𝑖 = 1 representa o CD enquanto 

que cada vértice 𝑖 = 2, … , 𝑛 representa um cliente ou um ponto de procura. Os mesmos encontram-se 

associados a uma procura não negativa, 𝑞𝑖, que representa as procuras conhecidas iguais ou 
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superiores a zero, levando a que 𝑞1 = 0 pois não existe procura no CD. O conjunto 𝐸 é formado pelos 

trajetos que unem os vértices (𝑖, 𝑗), sendo que 𝑖 representa o ponto de partida e 𝑗 o ponto de chegada. 

A estes trajetos está sempre associado um índice 𝑐𝑖𝑗, que pode representar o custo ou o tempo de 

viagem. Juntando todos os custos de viagem obtém-se uma matriz de custos e se esta for assimétrica, 

isto é, se o custo da viagem não for igual em ambos os sentidos, isto é , se 𝑐𝑖𝑗 ≠ 𝑐𝑗𝑖 então estamos 

perante uma grafo direto, em que os trajetos passam a ser definidos por 𝐴 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 ⋀ 𝑖 ≠ 𝑗}. O 

âmbito deste trabalho estará contido nos grafos diretos, uma vez que nas estradas por inúmeras razões 

(ex.: estradas de sentido único) torna-se impossível regressar pelo mesmo trajeto.  

É necessário ter em consideração também a frota constituída por 𝑚 veículos de capacidades (Qm), 

onde cada um irá corresponder a uma rota com o mínimo custo, custo este associado à soma dos 

gastos consumidos ao longo de cada trajeto respeitando as seguintes restrições: 

• Cada cliente 𝑗 ∈ 𝑉 ∖ {1} é visitado exatamente por uma rota; 

• Todos os veículos têm de começar e terminar no 𝑉 = 1 (eliminando as subtours); 

• Não exceder a capacidade dos 𝑚 veículos; 

• Cada veículo pode ter mais que uma rota, desde que o tempo de trabalho do veículo não seja 

ultrapassado; 

• Garantir a continuidade das rotas. 

3.3.1.2. Métodos de Resolução do VRP 

Sendo um problema combinatório NP-Hard, apresenta um leque de soluções bastante elevado e como 

tal torna-se impraticável avaliar todos os elementos do problema num período de tempo aceitável. 

Como tal, vários investigadores ao longo dos anos tentaram alcançar métodos que conseguissem obter 

a melhor solução possível e na vasta literatura destacaram-se três abordagens: Métodos Exatos, 

Métodos Heurísticos e Métodos Meta-Heurísticos (Cordeau et al. 2007). 

1. Métodos exatos: Apresentam a proposta com o valor ótimo, embora somente seja capaz de 

resolver problemas de dimensões relativamente modestas, estando então limitados a um número 

máximo de 199 clientes (Baldacci & Mingozzi 2009). À medida que são introduzidos novos clientes no 

problema, o tempo de resposta do modelo cresce exponencialmente e chega então a um ponto onde 

não é possível resolvê-los computacionalmente em tempo útil, pois leva a um processamento muito 

extenso. 

De acordo com Laporte & Nobert (1987), os métodos exatos podem ser classificados em três 

categorias: direct tree search methods, programação dinâmica e programação linear inteira. Uma vez 

que são apresentados na literatura inúmeros algoritmos (Branch and bound, Branch and Price, etc.) 

nas categorias referidas, optou-se por se apresentar o algoritmo Branch and Cut, visto que o mesmo 

se trata da melhor abordagem para resolver problemas do tipo VRP tendo em conta métodos exatos 

(Cordeau et al. 2007). 

• Branch and Cut é um algoritmo que agrega os algoritmos do tipo Branch and Bound com o 

Cutting Plane onde existem variados procedimentos (Gomory Cutting Plane Method, Chavátal-
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Gomory Procedure, etc...). O problema principal, A, é repartido em sub-problemas, B e C, de 

menor dimensão e mais simples de solucionar. Esta subdivisão é designada por Branching e o 

seu objetivo é diminuir a dificuldade do problema através de divisões iterativas. Uma vez 

criados os primeiros sub-problemas, entra a segunda parte do algoritmo que tem como objetivo 

separar a solução fracionaria ótima do problema linear para a solução ótima do problema linear 

inteiro. A Figura 10 representa uma possível estrutura deste método, onde o segundo nível (B 

e C) e o terceiro (B’ e C’) representam a primeira e a segunda parte do algoritmo, 

respetivamente.  

 

Figura 10 - Diagrama do método Branch and Cut  

2. Métodos Heurísticos: São métodos utilizados desde a existência do ser humano para a 

resolução de problemas, tendo como resultado soluções eficientes mas sem garantir que se obtém a 

solução ótima, mas sim uma solução admissível. Foi entre os anos 1960 e 1990 que as chamadas 

Heurísticas Clássicas começaram maioritariamente a ser desenvolvidas e introduzidas na literatura. 

Apresentaram bons resultados, não os ótimos, mas um muito menor esforço computacional do que os 

Métodos Exatos (Cordeau et al. 2002). Entre as várias heurísticas existentes, optou-se neste trabalho 

pela focalização naquelas que se encontram relacionadas diretamente com o problema em causa, VRP, 

estando elas divididas em três categorias: construtivas, duas fases e de melhoramento. As mesmas 

encontram-se representadas na Figura 25 (Anexo 11). 

Da primeira categoria, Constructive, o primeiro algoritmo de que se tem conhecimento, Savings 

Algorithms, é provavelmente o mais conhecido para resolução deste tipo de problemas. Foi 

desenvolvido por Clarke & Wright em 1964. Este método tem o número de veículos como variável e 

baseia-se na noção de poupança, tendo como objetivo agregar rotas de maneira a diminuir 

desperdícios de deslocações aos CD, da seguinte forma: com uma rota (0, … , 𝑖, 0) e outra (0, 𝑗, … , 0), 

lembrando que 0 representa o CD, se for exequível a junção das mesmas, obtém-se uma poupança 

representada pela seguinte função: 𝑆𝑖𝑗 =  𝑐𝑖0  + 𝑐0𝑗 − 𝑐𝑖𝑗. Assim sendo, são geradas novas rotas 

através de um dos dois métodos possíveis, o método paralelo ou o sequencial, sendo que o paralelo 

demonstrou melhores resultados (Christofides et al., 1979). Desde então vários algoritmos têm sido 

desenvolvidos, numa ótica de tentar melhorar tanto os resultados como o tempo computacional exigido 

por cada um dos mesmos.   

Gaskell (1967) e Yellow (1970) sugeriram alterações ao algoritmo acima descrito, desenvolvendo o 

Enhancements to Savings Algorithms, comprovando que, embora os resultados iniciais fossem 

bastante interessantes, os resultados finais não se traduziam em rotas eficientes, sendo que muitas 



 
 

23 

delas incluíam rotas circulares. Foi então introduzido um parâmetro 𝜆 que viria a apresentar melhores 

resultados. 

Altinkemer & Gavish (1991), Desrochers & Verhoog (1989), Wark & Holt (1994) fizeram alterações aos 

algoritmos desenvolvidos até à altura desenvolvendo o algoritmo Matching-Bases Savings Algorithms 

que através de cálculos computacionais se refletiram numa melhoria crescente (Christofides et al., 

1979).  

Mole & Jameson (1976), Christofides et al. (1979) introduziram novos algoritmos, Sequential Insertion, 

ambos aplicados a problemas com um número não expecifico de veículos. O segundo obteve melhores 

resultados que o primeiro e teve inclusive melhores resultados que o algoritmo utilizado por Clarke & 

Wright (Savings Algorithms), no entanto requis o dobro do tempo computacional.  

Na segunda categoria de algoritmos, Two-Phase, os autores optaram por dividir o problema em duas 

fases, a do planeamento de rotas e do clustering (tema que será abordado na Subseção 3.3.4.). Neste 

método, os autores optaram por uma de duas possíveis abordagens: Cluster-first, route-second ou 

Route-first, cluster-second.  

A primeira abordagem (Cluster-first, route-second), pode-se dividir em três famílias:  

• Elementary Clustering Methods a mais simples das três;  

• Truncated Branch-and-Bound uma simplificação de um método exacto; 

• Petal Algorihms uma extensão do algoritmo, sweep; 

A segunda abordagem (Route-first, cluster-second), é aplicada para problemas com o número de 

veículos como uma variável e foi em primeiro lugar desenvolvida por Beasley (1983). Este algoritmo 

mostrou  ser assintóticamente ótimo para problemas em que os clientes têm procuras unitárias, 

acontece que somente em casos muito particulares o problema é deste tipo (Haimovich & Kan 1985). 

Quanto a tempos computacionais, não há experiências que demonstrem que esta abordagem seja 

competitiva face às outras heurísticas apresentadas (Laporte & Semet 2000). 

A última categoria apresentada, Improvement Heuristics, pode optar por melhorar uma rota de cada 

vez, Single-Route Improvement, ou em várias ao mesmo tempo, Multiroute Improvement. As mesmas 

foram desenvolvidas por Lin (1965) e por Thompson & Psaraftis (1993), respetivamente.  

3. Métodos Meta-Heurísticos: Também conhecidas como Heurísticas Modernas, estes métodos, 

como o próprio nome indica, começaram a ser desenvolvidos posteriormente às Heurísticas Clássicas, 

com o propósito de encontrar melhores soluções (mais próximas do ótimo) aos problemas mais 

complexos que as anteriores não conseguiam obter.  

Este método consiste num conjunto de iterações que têm como base uma solução inicial. Estas 

iterações traduzem-se numa exploração intensiva do espaço de solução, resultando na possibilidade 

de obter uma maior qualidade nas soluções apresentadas (Cordeau et al. 2002). No entanto, este 

aumento de qualidade das soluções resulta num aumento do tempo de computação (Laporte et al. 

2000).  

O termo meta-heurística foi em primeira instância introduzido por Glover com o algoritmo Tabu Search, 

em 1986, porém, inicialmente não foi um termo completamente aceite dada a sua complexidade. À 

medida que se percebeu que se tratava de um algoritmo de resolução de problemas independentes de 
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alto nível (contrariamente às heurísticas clássicas que dependem do problema em causa) e que 

providenciava um conjunto de diretrizes ou estratégias para posteriormente desenvolver algoritmos de 

otimização heurística, percebeu-se que a aceitação deste novo método seria um grande avanço na 

literatura (Sorensen et al., 2017). 

Desde então vários algoritmos foram apresentados e alguns destes, mais tarde, viriam a ser adaptados 

ao problema VRP.  

Assim sendo, em 1975, Holland introduziu os algoritmos genéticos que consistem num método que 

interpreta as leis genéticas de forma a fazer evoluir uma população de indivíduos. Estes indivíduos 

correspondem a soluções do problema em estudo. Mais tarde viriam a ser aplicados a problemas de 

VRP por autores como Ho et al., (2008) e Ombuki et al., (2006). 

Em 1983, Kirkpatrick et al., desenvolveram o método Simulated Annealing. Neste método é definido 

um parâmetro T (temperatura) que através de processos físicos irá aceitar ou não as soluções 

encontradas na vizinhança da solução inicial. Breedam (1995) foi um dos autores que apresentou uma 

aplicação deste método a problemas de VRP. 

Outro método também utilizado é o algoritmo das colónias de formigas, que tem por base o princípio 

do comportamento das formigas à procura de comida. Yu et al., (2009) apresentaram uma aplicação 

do método ao problema de VRP.  

Embora inúmeras meta-heurísticas tenham sido desenvolvidas, o Tabu Search, até à data, apresenta-

se como o melhor método a utilizar visto que este “é de longe o mais sucedido”, segundo Laporte et al. 

(2000). Este método consiste na aplicação de memória para guiar a pesquisa de soluções. O processo 

começa com uma solução inicial que será alterada consoante melhores soluções existentes na sua 

vizinhança. Uma vez encontrada a melhor solução na vizinhança, e de modo a evitar ciclos, o 

movimento que levou a esta nova solução é inserido numa lista chamada de lista tabu. Autores como 

Toth & Vigo (2003) aplicaram este método a problemas de VRP. 

3.3.1.3. Variantes do VRP 

Ao longo dos anos foram surgindo várias variantes ao clássico VRP de modo a adaptar o problema 

original às reais complexidades com que as empresas se deparavam. Problemas como janelas 

temporais para levantamento de mercadoria, frotas compostas por veículos heterogéneos, clientes com 

frequências de visita diferentes, etc, levaram à criação de restrições que seriam impostas ao problema 

original, criando assim as referidas variantes. Na Figura 11 encontra-se apresentada a hierarquia de 

alguns exemplos de variantes de VRP.  
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Figura 11 - Diferentes variantes do VRP (Adaptado (Weiseet al., 2010)) 

De um modo simplificado apresenta-se de seguida uma curta explicação das variantes do VRP 

apresentadas na Figura 11:  

• Periodic VRP (PVRP) - Tipicamente a periodicidade de um problema VRP é constante, isto é, 

todos os clientes apresentam uma frequência de visita regular. Esta variante surge quando os 

clientes requerem frequências de visita diferentes; 

• VRP Time Windows (VRPTW) – Esta variante surge quando os clientes requerem tempos de 

visita ao longo do dia diferentes. Estes tempos são designados por janelas temporais, que vão 

depender da disponibilidade dos clientes para serem visitados; 

• Distance VRP (DVRP) – Esta variante surge quando todos os veículos da frota detêm um 

máximo de distância total que podem percorrer;  

• Capacitated VRP (CVRP) – Esta variante foi das primeiras a surgir quando houve a 

necessidade de criar soluções para uma frota com veículos homogéneos, isto é, que tivessem 

a mesma capacidade; 

• Distance-constrained Capacitated VRP (DCVRP) – Esta variante surge quando o problema, 

por alguma necessidade, envolve uma frota estritamente equilibrada. Limita os veículos, todos 

eles homogéneos, a uma distância total máxima percorrida; 

• VRP Backhaul (VRPB) – Esta variante surge quando apareceram problemas onde os clientes 

não só recebem mercadorias como também as podem enviar para o depósito. Nesta variante 

os veículos vão em primeira instância fazer todas as entregas, aumentando assim a capacidade 

disponível para recolha e, de seguida, efetuam todas as recolhas necessárias. É necessário 

ter em consideração a capacidade disponível no veículo quando é planeada a rota, de modo a 

garantir que o veículo não regressa com carga a mais;  

• VRP with Pickup and Delivery (VRPPD) – Esta variante é bastante similar com a variante 

VRPB, mas este problema permite que o veículo realize as recolhas e as entregas de 
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mercadoria de maneira alternada a clientes distintos. Como consequência a carga do veículo 

será flutuante; 

• VRP with simultaneous Pickup and Delivery (VRPSPD) – Este variante é uma extensão dos 

problemas do tipo VRPPD, onde os clientes só são visitados uma vez e estes podem receber 

e enviar mercadoria em simultâneo; 

• Multi Depot VRP (MDVRP) – Enquanto todos os exemplos anteriores apresentam só um 

depósito, esta variante trabalha com problemas onde existem pelo menos dois depósitos. 

Consoante os diferentes casos e necessidades, as empresas utilizam diferentes abordagens aos 

problemas. No que toca à otimização de rotas, as empresas podem utilizar algumas das variantes 

apresentadas anteriormente ou acrescentar alguma restrição necessária. No âmbito deste projeto, o 

MDVRP é o que melhor se aplica às características do problema apresentado no Capítulo 2, visto que 

a empresa se encontra de momento com dois depósitos em funcionamento e estuda a hipótese de 

aumentar o número desses depósitos até nove. A explicação do mesmo é descrita e analisada na 

Seção 3.3.2.. Na Seção 3.3.3. é analisada uma vertente do MDVRP, o Location Routing Problem (LRP) 

que resolve em simultâneo a localização ótima dos depósitos e as rotas ótimas Laporte et al. (1988). 

3.3.2. MDVRP 

Assim como o VRP, este problema também se trata de um problema combinatório NP-Hard. Porém, 

esta variante do VRP terá uma maior complexidade em encontrar a solução ótima do problema visto 

que, e mesmo em casos de pequenas dimensões, é mais complexo que o VRP (Renaud et al., 1996).  

Foi em 1985, através dos autores Kulkarni & Bhave, que esta variante ao clássico VRP surgiu na 

literatura. Variadíssimos trabalhos surgiram neste seguimento, como é o caso de Laporteet al. (1988) 

e Carpaneto et al. (1989). Este problema diferencia-se do clássico VRP pois é um problema que tem a 

particularidade de ser composto por dois ou mais depósitos, tratando-se de um problema mais 

sofisticado e mais desafiante (Montoya-Torres et al., 2015).  

Para resolver problemas do tipo MDVRP, problemas com múltiplos depósitos, existem duas 

possibilidades: sequencialmente ou de maneira integrada. Na primeira, sequencialmente, são tomadas 

decisões sobre quais os clientes a afetar a cada depósito (através da técnica de setorização que é 

explicada na Subseção 3.3.4) formando assim vários problemas VRP e de seguida as rotas são 

otimizadas através dos métodos apresentados na Seção 3.3.1.2.. Na segunda hipótese, de maneira 

integrada as decisões são tomadas em simultâneo, sendo que se torna necessário dar ao problema 

como input as localizações dos depósitos. A modelação desta segunda possibilidade é apresentada na 

seguinte seção. 

3.3.2.1. Breve Introdução ao Modelo Matemático do MDVRP 

Renaud et al. (1996) definiu o MDVRP, assim como Laporte (1992) definiu o VRP, como um grafo 𝐺 =

(𝑉, 𝐸). O 𝐸 também representa o conjunto de trajetos entre os vértices, e o 𝑉 também representa o 

conjunto de vértices mas subdivide-se em dois conjuntos: 𝑉𝑐 = {𝑣1, … , 𝑣𝑛} os vértices que representam 
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os clientes a serem servidos e 𝑉𝑑 = {𝑣𝑛+1, … , 𝑣𝑛+𝑝} os depósitos que a empresa dispõe. De notar que 

o valor 𝑝 indica o número de depósitos envolvidos no problema. Cada cliente, 𝑣𝑖  ∈  𝑉𝑐, apresenta uma 

procura não negativa, 𝑞𝑖, e um tempo de serviço, 𝛿𝑖. Para garantir o cálculo das rotas com menor custo 

possível, é introduzida novamente uma matriz de custos composta por índices, 𝑐𝑖𝑗, que representam o 

custo de deslocamento entre os vértices 𝑖 e 𝑗. 

Em cada CD encontram-se alocados 𝑚 veículos com capacidades idênticas. De referir que o valor de 

𝑚 pode ser zero uma vez que nem todos os CDs têm de estar ativos.  

Deste modo, o MDVRP procura arquitetar um conjunto de rotas de maneira a que:  

• Cada rota comece e termine no mesmo CD; 

• Cada cliente é visitado exatamente uma vez por um veículo; 

• A procura total de cada rota não exceda a capacidade do veículo; 

• Cada veículo possa ter mais que uma rota, desde que o seu tempo de trabalho não seja 

ultrapassado; 

• O custo total de todas as rotas é minimizado. 

3.3.2.2. Métodos de Resolução de MDVRP 

De acordo com Montoya-Torres et al. (2015), desde meados de 1980 mais de 145 artigos foram 

publicados sobre esta variante a as suas nuances, sendo que se notou um aumento bastante 

considerável no desenvolvimento deste tema a partir do ano 2000. Visto que se trata de uma variante 

do VRP, o MDVRP acaba por ser resolvido através das mesmas três abordagens: Métodos Exatos, 

Métodos Heurísticos e Métodos Meta-Heurísticos. A Figura 12 apresenta a distribuição dos artigos face 

à abordagem utilizada. 

 

 

Figura 12 - Distribuição de métodos utilizados (Adaptado Montoya-Torres et al. (2015)) 

 

Inicialmente, o MDVRP começou por ser resolvido através de métodos exatos como: Branch and Bound 

ou programação matemática. Estes métodos mostraram ser bastante eficientes para problemas de 
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otimização simples e para problemas de pequenas dimensões, mas para problemas um pouco mais 

complexos não conseguiam apresentar resultados tão capazes. 

Em virtude de ser um problema combinatório NP-Hard, várias heurísticas foram propostas na literatura 

sendo que o primeiro que se tem conhecimento foi nos anos 90 e teve como objetivo a resolução de 

um problema com múltiplos depósitos com restrição na capacidade (Montoya-Torres et al. 2015). Min 

et al., (1992) estudou a possibilidade de agrupar o MDVRP com um problema do tipo VRPB e para tal 

utilizou uma heurística baseada na decomposição do problema. Em 1997, Salhi & Sari propuseram o 

chamado "Multi-level composite heuristic" que na altura apresentou resultados bastante semelhantes 

aos que se tinham vindo a obter mas usando apenas 5 a 10% do tempo computacional, mostrou-se 

também capaz de resolver problemas com veículos heterogéneos. Em 1999, os mesmo autores, Salhi 

& Nagy, apresentaram uma heurística com o propósito de minimizar o custo das rotas. Muitos trabalhos 

surgiram desde então para encontrar soluções para novas restrições. 

Tratando-se de NP-hard problemas, muitos autores desenvolveram meta-heurísticas para resolver 

eficientemente problemas MDVRP.  A primeira meta-heurística foi proposta no artigo de Renaud et al. 

(1996) que estudou o MDVRP com restrição na capacidade do veículo e com um tempo de rota máximo, 

com o objetivo de otimizar o custo total da operação. Estes autores propuseram o algoritmo Tabu 

Search que é um dos algoritmos que melhores resultados tem vindo a demonstrar, juntamente com: 

Genetic Algorithms, Simulated Annealing. 

3.3.3. LRP 

Uma realidade que as empresas se têm vindo a deparar nos últimos anos, e em particular os decisores, 

é o aumento da complexidade dos problemas, incluindo o aumento do número de objetivos no mesmo 

problema. Normalmente, estes objetivos são contraditórios como por exemplo: minimizar a frota de 

veículos e maximizar o nível de serviço.  

Lin & Kwok (2006) apresentaram uma variação do MDVRP, o Location Routing Problem. Nesta 

variação, a resolução do problema também é realizada em simultâneo, isto é, a alocação de clientes 

aos depósitos e às respetivas rotas ótimas, com a nuance de ter mais um objetivo, compreender dos 

depósitos disponíveis quais utilizar.  

Na seção seguinte é exposta uma breve introdução ao modelo matemático, onde é possível 

compreender a existência deste segundo objetivo. 

3.3.3.1. Breve Introdução ao Modelo Matemático do LRP 

O LRP é um problema que consiste na junção de dois sub-problemas: Facility Location Problem (FLP) 

e MDVRP. Ambos se tratam de problemas NP-hard e como tal o LRP também pertence a esta classe 

de problemas (Karp 1972).  

Em termos de formulação matemática, o problema é exposto de maneira idêntica ao VRP, isto é, uma 

grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸). O 𝑉 também representa o conjunto de vértices que se subdivide em dois conjuntos: 

𝑉𝑐, que representa os clientes a serem servidos, e 𝑉𝑑, os CD. A grande diferença é que o 𝑉 também se 
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subdivide em dois conjuntos 𝑉 = {𝑉1, 𝑉2}. 𝑉1 corresponde a vértices especificados, isto é, vértices que 

têm de aparecer na solução ótima e 𝑉2 corresponde a vértices não especificados que podem ou não 

entrar nesta solução. De notar que no MDVRP 𝑉 = 𝑉1, ou seja, todos os depósitos estão em utilização 

(Laporte et al., 1988). 

Assim sendo, de modo a minimizar os custos fixos dos veículos e dos CD e de minimizar os custos das 

rotas em curso, o problema contempla as seguintes restrições: 

• Cada veículo encontra-se alocado a só um CD; 

• Cada rota começa e termina no mesmo CD; 

• Cada cliente é visitado exatamente uma vez por um veículo, fazendo assim que cada cliente 

seja servido por só um CD; 

• Os CD são selecionados de acordo com as suas capacidades e localizações; 

• Cada veículo pode ter mais que uma rota, desde que o tempo de trabalho do veículo não seja 

ultrapassado; 

• Redução do custo total das rotas.  

3.3.3.2. Métodos de Resolução do LRP 

Vários métodos de resolução foram propostos, e sendo este um problema idêntico ao VRP os métodos 

aplicados para a resolução resumem-se às três abordagens já mencionadas previamente: Métodos 

Exatos, Métodos Heurísticos e Métodos Meta-Heurísticos. 

O primeiro método exato utilizado para resolver o LRP foi desenvolvido por Laporte & Nobert (1981). 

Num estudo onde se analisou um problema com somente um depósito e com um número fixo de 

veículos a usar, foi utilizado o algoritmo Branch and Bound. Os autores vieram a verificar que 

contrariamente ao expectado, a localização do depósito raramente coincidia com o ponto central dos 

clientes (Nagy & Salhi 2006). 

Alguns anos mais tarde, Belenguer et al., (2011) utilizaram outro método exato para resolver um 

problema LRP com restrição nas capacidades tanto dos veículos como nos depósitos, o algoritmo 

Branch and Cut. Este método mostrou-se capaz de resolver muitos problemas e quando não o foi 

capaz, proporcionou bons limites inferiores. 

Uma heurística utilizada para resolver problemas do tipo LRP, foi desenvolvida por Liu & Lee (2003), 

através do método Two-Phase. A primeira fase encontra uma solução inicial através da definição de 

rotas primeiro e localização dos depósitos em segundo, olhando para o problema com o objetivo de 

minimizar o custo do sistema. A segunda fase desenvolve uma pesquisa heurística de melhoria para 

encontrar uma solução melhor baseada na solução inicial obtida pela primeira fase. 

As Meta-heurísticas, conforme mencionado anteriormente, são os métodos que melhores resultados 

apresentam. De acordo com Lin & Kwok (2006), Tabu Search e Simulated Annealing são os métodos 

que melhores resultados apresentam. 
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3.3.4. Setorização aplicada ao planeamento de rotas  

Uma vez que estamos perante problemas com múltiplos depósitos, e conforme referido na Seção 3.3.2. 

num dos métodos utilizados para resolução de problemas MDVRP, é necessário dividir os clientes por 

depósitos, isto é, definir o raio de ação de cada depósito. É, portanto, pertinente analisar o problema 

de divisão da área geográfica pelos depósitos existentes. A esta divisão dá-se o nome de setorização.  

A setorização consiste na divisão de uma área geográfica de grande dimensão em sub-regiões mais 

pequenas designadas de setores. Para poder abordar o problema deste modo, tipicamente são 

definidas antes as localizações dos depósitos, tornando o problema num problema de natureza tática. 

Este tipo de abordagens tem uma aplicação direta sobre vários casos reais, como por exemplo, o 

trabalho de Hanafi et al., (1999), que em primeiro lugar realiza a setorização e posteriormente atribui a 

cada depósito a organização das rotas dentro dos limites do seu setor. 

A resolução da setorização tem por base uma de duas possíveis estratégias que variam no seu ponto 

de partida: divisão ou aglomeração. Na setorização baseada na divisão considera-se a região como 

um todo, dividindo depois a região em vários setores de menor dimensão, enquanto que na setorização 

baseada na aglomeração começa-se com vértices dispersos que posteriormente se aglomeram e 

compõe os setores. Segundo Muyldermans (2003), a segunda estratégia é a que melhor se adequa a 

este tipo de problemas e a mesma encontra-se dividida em três técnicas: algoritmos de Clustering, 

Multi-kernel growth e algoritmos de pesquisa e melhoria local.  

Os algoritmos de clustering começam por considerar cada vértice como um setor que posteriormente 

se vai agregando a outros vértices, tornando os setores maiores até alcançar o número de setores 

previamente indicado. Existem inúmeras técnicas de clustering, mas segundo Steinbach et al., (2000) 

as técnicas mais conhecidas e que têm vindo a apresentar melhores resultados são: Hierarchical 

Clustering e K-Means Clustering. 

A abordagem de Multi-kernel growth parte de um determinado número de vértices, neste tipo de 

problemas os depósitos, que vão servir como ponto de origem para os futuros setores. Os restantes 

vértices do problema são posteriormente anexados a este ponto de origem tendo em conta a sua 

proximidade. 

Os algoritmos de pesquisa e melhoria local necessitam de um plano de setores já existente como ponto 

de partida. São depois realocados vértices de um setor para o outro enquanto a função de objetivo é 

continuamente testada por forma a garantir que é atingido um melhor valor para a função objetivo.  

Consoante as diferentes necessidades do problema, diferentes métodos são utilizados. Neste projeto 

a técnica que mais se adequa é a de Multi-kernel visto que embora os depósitos sejam um input do 

problema, não existe qualquer plano para serem testadas alterações e não se tenciona criar setores 

sem que estes tenham um depósito como ponto de partida.  
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3.4. Aplicações a Sistemas de Recolha de Resíduos  

Os sistemas de recolha de resíduos têm vindo a ganhar relevo com o aproximar dos anos devido a um 

aumento do interesse mundial com assuntos ambientais. É também devido a valores mínimos impostos 

pelos governos, conforme explicado no Capítulo 2, e a um aumento da competitividade entre as 

empresas que estes sistemas têm vindo a ser investigados por grande parte da comunidade científica 

que visa criar processos e métodos mais eficientes. A otimização de sistemas de rotas de recolha e 

transporte dos resíduos desempenha um papel fundamental para a criação de um sistema mais 

eficiente. Deste modo, diversos autores têm vindo a desenvolver vários modelos para a resolução de 

problemas de rotas de veículos aplicando-os a sistemas de recolha de resíduos.  

Os primeiros autores a relacionarem o VRP com recolha de resíduos foram Beltrami & Bodin (1974). 

Neste estudo foi apresentado um sistema de recolha de resíduos indiferenciados na cidade de Nova 

Iorque. Foi desenvolvido um algoritmo heurístico para a resolução eficiente de um problema do tipo 

PVRP, uma vez que existiam locais com frequência de recolha de três vezes por semana e outros de 

seis vezes. 

Kulcar (1996) apresentou uma aplicação de métodos exatos, Branch and Bound, para a resolução de 

um problema do tipo LRP. Este método aplicou-se a um problema de recolha de resíduos perigosos 

em Bruxelas, composto por 13 depósitos com o intuito de satisfazer 260 clientes. Foi, então, adaptado 

a um problema com múltiplos objetivos, tentando encontrar um balanço entre a minimização do custo 

de transporte e a minimização do risco uma vez que, dado o material que se está a transportar, é 

aconselhável haver o mínimo de paragens possíveis.    

Tung & Pinnoi (2000) desenvolveram um estudo aplicado a um problema do tipo VRPTW, ao sistema 

de recolha de resíduos em Hanoi, Vietnam. O problema encontrava-se dividido em três estágios: 

Recolha dos resíduos efetuada manualmente e depositada num dos 100 locais pré-definidos, 

levantamento efetuado com um dos 22 veículos disponíveis e, por fim, depósito dos resíduos em aterro. 

Os autores desenvolveram, então, uma heurística dividida em duas fases: criação de rotas de acordo 

com Solomon (1987) e a fase de melhoramento. Através deste método, os autores conseguiram 

diminuir os custos do sistema e aumentaram a taxa de utilização dos veículos disponíveis. 

Mourão & Almeida (2000) desenvolveram um método para a resolução de um problema do tipo 

Capacitated Arc Routing Problem, problema este que consistia na recolha de resíduos domésticos 

numa zona de Lisboa, Portugal. Para tal os autores aplicaram uma heurística Two-Phase do tipo Route-

First Cluster-Second. 

Shih & Chang (2001) desenvolveram um método para recolher resíduos médicos infeciosos de 348 

hospitais em Tainan, Taiwan. O método é dividido em duas fases, uma primeira onde um simples VRP 

é resolvido através de um método de programação dinâmica e uma segunda fase em que através de 

um método de programação linear inteira são atribuídos aos dias da semana as rotas calculadas na 

primeira fase. 
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Baptista (2002) apresenta uma solução para um problema do tipo PVRP de recolha de contentores de 

reciclagem de papel na câmara municipal de Almada, Portugal. Para que no período de um mês fosse 

efetuada a recolha de 59 contentores com um único veículo, os autores apresentaram uma extensão à 

heurística desenvolvida por Christofides & Beasley (1984). 

Kim et al., (2006) resolveram um problema de um sistema de recolha de resíduos na América do Norte. 

O problema era composto por cerca 26.000 pontos de recolha (centros comerciais, restaurantes ou 

escritórios) e foram consideradas as janelas de tempo impostas por estes pontos. Assim sendo, os 

autores depararam-se com um problema do tipo VRPTW. Para a resolução do problema os autores 

apresentaram dois algoritmos: uma extensão do algoritmo Sequential Insertion apresentado por 

Solomon (1987) e um algoritmo que se baseia na criação de clusters nas localizações de modo a que 

cada cluster seja visitado somente por um veículo, isto depois de ter sido previamente estimado o 

número ideal de veículos necessários.   

Ramos et al., (2014) realizaram um estudo a um problema de planeamento da recolha seletiva de 

produtos, em Portugal, tendo em conta fatores ambientais e económicos. Uma vez que se pretendia 

definir as áreas de intervenção dos depósitos, as rotas de recolha e que estavam a ser considerados 

diferentes produtos a serem recolhidos em cada ponto de recolha, o problema foi definido como  Multi-

Product Multi-depot VRP (MP - MDVRP), considerando duas funções objetivo: minimização da 

distância e minimização das emissões de CO2 . Foi aplicado ao problema uma formulação de 

programação linear inteira, tendo em conta seis possíveis cenários e atingiram-se poupanças de até 

22% em distância percorrida e até 27% em emissões de CO2.  

Gruler et al., (2017) apresentaram um estudo mais recente, onde analisaram um problema de recolha 

de resíduos com múltiplos depósitos e com uma procura estocástica. Utilizaram para a resolução do 

mesmo um algoritmo híbrido, que combina meta-heurísticas com simulação. Esta abordagem, 

Simheuristic, permite estudar os efeitos da cooperação entre diferentes depósitos, quantificando assim 

as potenciais poupanças que os governos municipais ou as empresas de recolha de RU poderiam 

alcançar. 

3.5. Conclusões 

Este capítulo permitiu compreender o funcionamento dos sistemas logísticos, à luz da literatura 

existente, e qual a sua importância nas empresas nos dias de hoje. Da mesma forma foi apresentado 

o conceito de logística inversa, que devido ao aumento do consumo e do respetivo aumento da 

produção de resíduos, se torna numa peça fundamental na progressão para um futuro sustentável.  

Foi também elaborada uma revisão gráfica a uma das vertentes dos sistemas logísticos, o planeamento 

de rotas. Foram apresentadas algumas variantes ao problema geral do VRP também como quais os 

métodos possíveis para a sua resolução. Através da análise feita à empresa em estudo e ao problema 

residente na mesma, no Capítulo 2, e através da revisão de literatura referente à logística inversa, é 

possível concluir que a variante que mais se adequa ao problema é o MDVRP, uma vez que o problema 

em causa apresenta múltiplos depósitos.  
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Para a resolução do mesmo irão ser utilizadas 3 abordagens. Uma primeira em que se irá subdividir o 

problema de MDVRP (através da setorização) em problemas VRP (um para cada depósito), uma 

segunda em que se irá abordar o problema como um MDVRP com os depósitos disponíveis e uma 

terceira em que se irá analisar o problema como um LRP, vertente esta do MDVRP que vai analisar 

qual o número ótimo de depósitos utilizar dado os seus pontos de recolha. 
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4 Metodologia de resolução 

O presente capítulo tem o propósito de apresentar a metodologia de resolução do problema. Na Secção 

4.1 são apresentadas quais as alternativas de resolução que se poderia optar por utilizar. É definida 

qual a metodologia e feita uma contextualização com o problema em estudo. Posteriormente, na 

Secção 4.2 é exposta a metodologia da abordagem utilizada e nas secções 4.2.1 e 4.2.2 são 

apresentadas com mais detalhe as fases que se irão seguir. 

4.1 Alternativas de resolução 

Uma vez compreendida a importância do planeamento de sistemas logísticos nos dias de hoje, ficou 

clara a necessidade de as empresas reduzirem os seus custos ao longo de todas as operações. 

Empresas que estão relacionadas com gestão de resíduos, dadas as metas ambiciosas impostas pela 

União Europeia, são obrigadas a garantir que todo o seu processo se encontra otimizado, de maneira 

a garantirem que nos aproximamos de um futuro sustentável e que conseguimos reduzir os problemas 

ambientais que o nosso planeta tem vindo a experienciar. Conforme mencionado previamente, o 

transporte trata-se de uma das operações com maiores custos logísticos para as empresas e trata-se 

também de uma enorme fonte de impacto de emissões de CO2. Garantindo um funcionamento ótimo 

dos transportes, garante-se uma minimização acentuada em viagens desnecessárias, minimização de 

emissões de CO2 e também a alocação de recursos a outras atividades chave. 

Foi neste âmbito que a presente dissertação teve como principal foco estudar a operação de recolha 

de resíduos efetuada pela empresa ERSUC. Nesta empresa, como em qualquer outra, existem pontos 

que podem ser melhorados e através destes prestar um melhor serviço aos seus clientes, garantindo 

também um melhor futuro para o planeta. Assim surge esta dissertação que se foca na maneira como 

está a ser executada a recolha dos resíduos recicláveis, e avalia quais os ganhos da empresa ao 

aumentar o número de depósitos disponíveis de dois (estado atual) para sete (aproveitando as 5 ETs). 

No seguimento do trabalho desenvolvido no Capítulo 3, onde foram avaliadas as variantes do problema 

VRP, optou-se por aplicar uma de três possíveis métodos, conforme se pode observar na Figura 13:  

 

Figura 13 - Diferentes abordagens ao problema 
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A abordagem que se optou por estudar na presente dissertação, representada a tracejado azul, 

encontra-se dividida em duas fases, sendo ela do tipo Cluster First-Route Second. A primeira fase, 

tática, consiste numa setorização da área ao redor dos depósitos que são dados como input (duas 

CITVRSU e cinco ETs). Na segunda fase, a operacional, o problema será resolvido como sete sub-

problemas de VRP.  

Numa segunda abordagem, representada a preto, o problema seria analisado como um MDVRP, sendo 

que a localização das infraestruturas tinha de ser dada como um input ao problema, e a fase tática e a 

operacional seriam então resolvidas em simultâneo. Numa terceira e última abordagem, representada 

a encarnado, o problema seria abordado como um LRP, sendo que todas as fases, estratégica, tática 

e operacional seriam resolvidas em simultâneo.  

4.2 Abordagem Cluster First-Route Second 

A abordagem escolhida para a resolução do problema em estudo divide-se em duas grandes fases, 

representadas na Figura 14. A primeira fase consiste num problema de setorização, em que serão 

aplicados três métodos diferentes para realizar a mesma. Os três métodos são: Distância Real, 

Distância Euclidiana e K-Means Cluster Analysis. 

Após os contentores estarem alocados a cada um dos 7 depósitos (Fase 1), serão definidas as rotas 

de recolha na Fase 2. Para a definição das rotas de recolha foi necessário reduzir a dimensão do 

problema, agregando os vários contentores por freguesia e considerar as diferentes periodicidades de 

recolha de cada freguesia (Fase 2.1). Após a redução da dimensão do problema, será resolvido um 

VRP para cada sub-problema obtido (Fase 2.2). Na fase 2.2 a formulação matemática do CVRP 

proposta por Baldacci et al. (2004) será implementada e resolvida através do GAMS.      

Para validar os resultados obtidos, os mesmos serão comparados com a situação atual da empresa, 

utilizando-se os dados de 2017 disponibilizados pela ERSUC. 

 

Figura 14 - Fases de resolução a realizar ao longo da dissertação 
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4.2.1 Fase 1: Setorização 

A setorização, conforme mencionado na Seção 3.3.4, trata-se da divisão de uma área geográfica em 

sub-regiões, que no âmbito do problema em estudo consiste em dividir a área total de intervenção da 

ERSUC em sete sub-áreas correspondentes a cada depósito. Uma vez que a setorização desempenha 

um papel fulcral na análise, optou-se por aplicar três métodos diferentes:  

• 1 – Alocar cada contentor ao depósito mais próximo considerando a Distância Real  

• 2 – Alocar cada contentor ao depósito mais próximo considerando a Distância Euclidiana  

• 3 – Aplicar o método K-Means Cluster Analysis 

Na resolução do problema de setorização, os centróides dos sete grupos a serem criados são 

conhecidos e encontram-se representados pelas coordenadas dos depósitos. Consequentemente, a 

abordagem a ser realizada será a de aglomeração e não de divisão, uma vez que a primeira é uma 

característica comum aos três métodos. 

No primeiro método, será calculada a distância real entre cada contentor e cada um dos sete depósitos. 

O contentor ficará alocado ao depósito que apresente a menor distância a ser percorrida. Para obter a 

distância real, foi utilizada uma aplicação desenvolvida no âmbito do projeto WSmart Route (2019) para 

obter as distâncias reais entre um conjunto de localizações com base nas suas coordenadas 

geográficas. 

No segundo método, será calculada a distância euclidiana entre a localização de todos os contentores 

e os sete depósitos, de acordo com a equação (4.1). O procedimento que se segue (equação 4.1) é 

similar ao primeiro método, sendo que cada contentor será alocado ao depósito que apresente a menor 

distância. 

𝑊𝑠 = √(𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑥1)22
 (4.1) 

O terceiro método trata-se de uma análise de clusters, utilizando o método K-Means Cluster Analysis 

através do software de estatística SPSS. Nesta abordagem é necessário dar a localização de k 

centróides, que neste caso serão as coordenadas geográficas dos 7 depósitos. 

4.2.2 Fase 2: Definição de rotas 

A fase 2 é composta por duas fases consecutivas: Redução da Dimensão do Problema e Resolução 

do VRP. Em primeira instância é efetuada a redução do problema, que irá servir como input para a 

segunda fase a ser realizada, sendo de extrema importância porque sem a mesma, não seria possível 

realizar a segunda fase que vai determinar quais os caminhos que irão ser percorridos. 
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4.2.2.1 Fase 2.1: Redução da Dimensão do Problema 

Já com o problema dividido em sete problemas de menores dimensões irá proceder-se a uma 

agregação de localizações de contentores (Fase 2.1.1). De modo a reduzir a quantidade de 

localizações de contentores que se irá introduzir no modelo, vai ser feita uma agregação de contentores 

por freguesias, sendo que cada vértice que será introduzido vai representar um conjunto de várias 

localizações, denominado de pontos de recolha.  

Uma vez que os pontos de recolha englobam mais do que um contentor de papelão, será essencial 

considerar a distância que será percorrida dentro dos mesmos. De modo a obter um valor para a 

distância percorrida dentro do local de recolha, ir-se-á multiplicar o número de localizações (que pode 

englobar mais que um contentor) por um valor médio de distância. Seria suposto multiplicar o valor 

médio pelo número de contentores menos um, mas ir-se-á manter para se contabilizar a distância do 

centróide ao primeiro contentor a visitar no ponto de recolha. Mas para obter este valor anual seria 

necessário saber qual a frequência de recolha anual de cada ponto de recolha. 

Uma solução repetida periodicamente é desejável para a empresa uma vez que simplifica a gestão das 

operações, num contexto de estabilidade no período de tempo da quantidade de resíduos a recolher. 

Deste modo ir-se-á determinar a frequência de recolha (Fase 2.1.2), de maneira a que os pontos de 

recolha sejam subdivididos tendo em conta a taxa diária depositada.  

A metodologia apresentada na Figura 15, irá verificar qual a frequência necessária de visita destes 

pontos de recolha para que a sua capacidade não seja ultrapassada e assim criar um padrão de visita 

que cumpra com as necessidades do problema. Será testada para períodos inferiores a 7 dias, ao fim 

de 7 dias, 14 dias, 21 dias e de 28 dias.  

Nos processos de decisão, é verificado se a capacidade é menor ou igual a zero e a partir daí é seguido 

um de dois caminhos possíveis. É preciso ter em conta que na abordagem utilizada nesta dissertação, 

foi assumido que os contentores dentro dos pontos de recolha vão encher de maneira proporcional. 

Desta forma, a capacidade ser igual a zero significa que a quantidade de RU depositada no ponto de 

recolha é igual ao produto entre o número de contentores do ponto de recolha e a capacidade dos 

mesmos ou igual à capacidade do veículo. Este último ponto é de extrema importância visto que, na 

metodologia utilizada, a quantidade depositada não só é limitada pelos contentores como pelo veículo, 

de maneira a evitar que o veículo não fique sobrelotado a meio de uma recolha.  

Uma vez já calculada a frequência tornar-se-á possível calcular a distância percorrida no ano de 2017 

(serão considerados 365 dias) dentro dos pontos de recolha através da equação (4.2):  

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 =

=
365

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 x 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜 x 𝑁º 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 

(4.2) 
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Figura 15 - Metodologia para o cálculo das freguesias 
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4.2.2.2 Fase 2.2: Resolução do VRP 

Uma vez feita setorização, obtemos sete sub-problemas para cada um dos três métodos analisados. 

Após a redução da dimensão do problema, podemos ficar com 105 sub-problemas (3 métodos x 7 

depósitos x 5 intervalos de recolha), irá depender da necessidade de haver ou não os cinco intervalos 

de frequência. Para sub-problemas que necessitam de uma frequência inferior a sete dias (21 sub-

problemas) serão feitas rotas únicas, isto é, um veículo irá sair do depósito de modo a passar no ponto 

de recolha e irá retomar o depósito.  Assim, neste ponto poderá vir a ser necessário resolver 77 VRPs 

independentes (105 sub-probemas – 21 sub-problemas). Deste modo, a próxima etapa envolve o 

desenvolvimento da formulação matemática VRP, o que implica definir: os índices, os conjuntos, os 

parâmetros, as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições necessárias para garantir que o 

modelo cumpre os requisitos do caso de estudo. A formulação matemática desenvolvida nesta 

dissertação foi baseada no trabalho de Baldacci et al. (2004) e no de Ramos et al., (2013).  

O modelo é formulado através de um grafo, uma extensão daquele que é apresentado na Seção 

3.3.1.1. O grafo apresentado é definido como 𝐺 = (𝑉, 𝐸), no qual 𝑉 =  {0, … , 𝑛} representa o conjunto 

de vértices e 𝐸 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 ⋀ 𝑖 < 𝑗} o conjunto de arestas. Optou-se por seguir uma nova 

formulação para o VRP simétrico, baseada num duplo fluxo em todas as arestas que são utilizadas e 

para tal foi necessário adicionar um vértice fictício que representa o depósito novamente. 

Consequentemente o grafo que será aplicado é 𝐺 = (𝑉, 𝐸), onde 𝑉 = 𝑉 ∪ {𝑛 + 1} e 𝐸 = 𝐸 ∪

{{𝑖, 𝑛 + 1}, 𝑖 ∈ 𝑉 ∖ {0, 𝑛 + 1}}, e onde o vértice 𝑖 = 0 e o vértice 𝑖 = 𝑛 + 1 representam o mesmo depósito. 

O propósito desde modelo é o de minimizar a distância percorrida pelos veículos, mas garantindo que 

os contentores são todos recolhidos antes de os mesmos se encontrarem sobre capacitados.  

De seguida, apresentam-se os índices, os conjuntos, os parâmetros, as variáveis e as funções do 

modelo implementado para o VRP.  

Conjuntos: 

�̅� = {0, … , 𝑛 + 1} – Deposito real, fictício e os locais de recolha 

Subconjuntos: 

𝑉 =  {0, … , 𝑛} – Depósito real e os locais de recolha 

𝑉′ =  {1, … , 𝑛} – Conjunto de locais de recolha 

Índice: 

𝑖 – Depósito e locais de recolha 

𝑗 – Depósito e locais de recolha 

Parâmeros: 

𝑝𝑖 – Quantidade a recolher no local  𝑖. 

𝑑𝑖𝑗- Distância percorrida entre o local 𝑖 e o local 𝑗.  
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𝑄 – Capacidade dos veículos 𝑘. 

Variáveis 

Variáveis de positivas:  

𝑥𝑖𝑗 – Variável auxiliar que representa a carga do veículo quando este se dirige do local 𝑖 ao local 𝑗. 

𝑥𝑗𝑖  – Variável auxiliar que representa o espaço disponível do camião quando este se dirige do local 𝑖 ao 

local 𝑗. 

𝑘 – Número de veículos necessários para garantir que toda a quantidade de resíduos 𝑝𝑗 é recolhida.  

Variáveis de decisão:  

𝑦𝑖𝑗 – Variável binária que assume o valor 1 se o veículo percorrer o caminho do local 𝑖 ao local 𝑗. Caso 

contrário assume o valor 0. 

Função objetivo:  

Para este caso de estudo, a função objetivo que melhor corresponde às necessidades da empresa 

ERSUC corresponde à minimização da distância percorrida, em quilómetros, garantido que é utilizado 

o menor número de veículos possível. 

Uma vez que estão a ser considerados 5 novos depósitos, o que possibilita a eliminação de grandes 

distâncias percorridas, é expectável que a empresa consiga diminuir os custos associados aos 

combustíveis, melhorar a sua eficiência de recolha e garantir que os contentores são recolhidos antes 

de os mesmos se encontrarem sobrecarregados. 

Para melhor compreender a função objetivo, pode-se observar a Figura 16 que representa uma rota 

percorrida por um veículo. Nesta figura o veículo desloca-se do depósito (𝑖 = 0), recolhe o resíduo que 

se encontra nos locais destinados (𝑖 = 7, 𝑖 = 4, 𝑖 = 9) e regressa ao depósito (𝑖 = 𝑛 + 1).  

 

Figura 16 - Ilustração dos dois fluxos numa possível rota  

No modelo desenvolvido são sempre representados dois fluxos entre 2 locais, sendo que um dos fluxos 

representa a carga que se encontra dentro do veículo do local 𝑖 para o local 𝑗 (𝑥𝑖𝑗- representado pela 

seta contínua) e o outro fluxo representa a carga disponível dentro do veículo do local 𝑖 para o local 𝑗 

(𝑥𝑗𝑖- representado pela seta descontínua). Deste modo, para se representar a função objetivo, 

considerou-se um somatório de todas as distâncias percorridas, multiplicando a matriz 𝑑𝑖𝑗 pela variável 

binária, que vai assumir o valor  𝑦𝑖𝑗 = 1  se existir ligação entre o local 𝑖 e o local 𝑗; caso contrário irá 

assumir o valor  𝑦𝑖𝑗 = 0. Foi então necessário dividir a mesma por dois para eliminar a distância fictícia. 

No sentido dos objetivos da empresa, a variável 𝑘 também é adicionada de modo a garantir que sejam 

utilizados o menor número de veículos. 
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𝑍 = 𝑚𝑖𝑛
1

2
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗

𝑗∈�̅�𝑖∈�̅�

+ 𝑘 

 

(4.3) 

Restrições:  

As restrições que se apresentam de seguida, asseguram que o modelo cumpre com todas as regras 

necessárias para o correto funcionamento de todos os circuitos de recolha. 

∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗𝑖) = 2𝑝𝑖

𝑗∈�̅�
𝑗≠𝑖

,    ∀𝑖 ∈  𝑉′ (4.4) 

 

A equação (4.4) indica que em cada ponto de recolha, a soma das diferenças entre o outflow e o inflow 

é igual ao dobro do resíduo a recolher. A mesma garante que é recolhido todo o resíduo no ponto de 

recolha com a passagem de um veículo, não sendo necessário que o mesmo ponto de recolha seja 

visitado mais que uma vez.  

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑉′

= 0,         ∀ 𝑖 = 0 (4.5) 

 

A equação (4.5) garante que todo o outflow do depósito é igual a zero, isto é, que todos os veículos 

vão sair do depósito com a sua capacidade total.  

∑ 𝑥𝑗𝑛+1

𝑗∈𝑉′

= ∑ 𝑝𝑗

𝑗∈𝑉′

 (4.6) 

 

Através da equação (4.6), o modelo garante que todo o resíduo que é recolhido é descarregado no 

depósito.  

∑ 𝑥𝑗𝑛+1

𝑗∈𝑉′

≤ 𝑘. 𝑄 (4.7) 

 

Uma vez que no problema em estudo o número de veículos, 𝑘, é uma variável, é necessário garantir 

que a capacidade da frota, calculada através da multiplicação da capacidade dos veículos (𝑄) pelo 

número de veículos, é igual ou superior à soma da quantidade a recolher dos pontos de recolha. 

∑ 𝑥𝑛+1𝑗

𝑗∈𝑉′

≤ 𝑘. 𝑄 − ∑ 𝑝𝑗

𝑗∈𝑉′

 

 

(4.8) 

A equação (4.8) garante que o soma de todo o outflow do depósito, que representa o espaço disponível 

nos camiões à chegada do mesmo (representado na Figura 16 pelas setas a tracejado), é menor ou 

igual à subtração da total capacidade da frota com a soma de todo o resíduo a recolher.  

∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑗∈�̅�
𝑖≠𝑗

= 2     ∀𝑖 ∈ 𝑉′ (4.9) 
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Através da equação (4.9), fica garantido no modelo que cada ponto de recolha tem de ter 

obrigatoriamente dois fluxos de saída. Conforme se pode observar na figura 16, cada ponto de recolha 

tem de ter um fluxo para o vértice seguinte, que representa a carga com que o veículo vai para o vértice 

seguinte, e tem de ter um fluxo de saída (fictício) para o vértice anterior que representa a carga 

disponível do veículo à entrada do vértice em questão. 

𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝑖 = 𝑄. 𝑦𝑖𝑗       ∀{𝑖, 𝑗} ∈ �̅�, 𝑖 ≠ 𝑗 

 

(4.10) 

A equação (4.10), garante que em cada vértice, a soma entre o inflow e o outflow é igual à capacidade 

do veículo. 

𝑦𝑖𝑗 ∈  {0,1}       ∀𝑖, 𝑗 ∈  �̅� 

 
(4.11) 

 

𝑥𝑖𝑗,𝑥𝑗𝑖 ≥ 0     ∀𝑖, 𝑗 ∈  �̅� (4.12) 

 

As equações (4.11) e (4.12) garantem os domínios. 
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5. Resolução do caso de estudo  

Foram fornecidos dados dos circuitos efetuados para a recolha de resíduos recicláveis do ano 2017 

que permitiram retirar informações sobre as localizações dos contentores e as respetivas freguesias, 

capitações dos resíduos em estudo, as capacidades dos contentores e dos veículos e o valor médio de 

distância entre contentores da mesma freguesia. 

5.1 Dados do Problema   

5.1.1 Resíduos  

Conforme referido anteriormente, este estudo incide sobre o sistema de recolha seletiva da empresa 

ERSUC que se foca na recolha dos três tipos de resíduos recicláveis:  

• Embalagens de Vidro;  

• Embalagens de Plástico e Metal; 

• Embalagens de Papel/Cartão.  

Inicialmente a dissertação tinha por intuito abordar os três materiais, mas uma vez que o processo de 

recolha é o mesmo entre os diferentes materiais, optou-se por analisar o resíduo reciclável de 

embalagens de Papel/Cartão uma vez que se trata do tipo de resíduo que mais quilómetros percorreu 

no ano de 2017, conforme se pode observar na seguinte Tabela 7:  

Tabela 7 - Quilómetros percorridos por material e por localidade no ano 2017 

  Total 

Resíduos  

Papelão                713 548  

Embalagens                624 090  

Vidro               271 781  

Total             1 609 419  

 

Através dos dados da Tabela 7, dados fornecidos pela empresa, verificou-se que no ano 2017 foram 

percorridos um total de cerca de um milhão e meio de quilómetros. Só destinados para a recolha de 

embalagens de papel/cartão foram percorridos 713 548 quilómetros. Este último será o valor que nesta 

dissertação se vai tentar otimizar, garantindo sempre que os resíduos são todos eles recolhidos e que 

as capacidades dos contentores nunca serão excedidas.  
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5.1.2 Contentores  

A área concessionada pela empresa ERSUC, de acordo com os dados disponibilizados pela própria, 

contém 4 110 localizações onde se encontram contentores de embalagens de Papel/Cartão (que 

passarão a ser designados por papelões). Em localidades onde o volume populacional é maior e por 

consequência a produção destes resíduos também aumenta, encontram-se dois ou até três contentores 

de papelão de modo a dar vazão às necessidades. Deste modo, o número de contentores de papelão 

é de 4 152.  

Conforme mencionado anteriormente, a ERSCUC encontra-se a operar dividida em duas zonas: zona 

norte (representada a amarelo na Figura 17) e zona sul (representada a azul na Figura 17). Na Figura 

17 encontram-se representados as localizações de contentores de papelão (representadas pelos 

pontos azuis e amarelos), respetivamente divididos por zonas: 

 

Figura 17 - Locais de recolha divididos de acordo com a situação atual 

Através da Figura 17, é percetível que existem contentores muito afastados dos depósitos 

(representados por triângulos), o que leva a crer que ao se adicionarem novos depósitos, mais 

dispersos, se venha a diminuir a distância percorrida e por consequência a melhoria do serviço até 

então prestado.  

Quanto à capacidade dos contentores, os mesmos apresentam uma capacidade em volume de 2,5 m2. 

Para conseguir converter em peso (kg), seria necessário saber a densidade dos vários materiais, mas 

a ERSUC disponibilizou as capacidades dos contentores (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Capacidades em quilogramas dos contentores de resíduos recicláveis 

Capacidade Contentores (Kg) 

Vidro Papel  Embalagens  

610 75 50 

 

5.1.3 Quantidade diária depositada de resíduos recicláveis  

A quantidade depositada em cada contentor é um dado fundamental para o funcionamento da análise 

do problema em causa, pois através do valor da quantidade de resíduos depositados em cada contentor 

obtém-se o valor da “procura” e como resultante obtém-se o ritmo de enchimento. É possível verificar 

quanto tempo é que os pontos de recolha e os veículos levam a exceder a sua capacidade garantindo 

que não existe sobrecargas. 

Uma vez que a ERSUC não consegue ter os valores exatos para a quantidade depositada em cada 

contentor, é necessário fazer uma aproximação de modo a ultrapassar esta limitação. 

Para determinar qual a população da área concessionada pela ERSUC, visto que não foi possível obter 

os resultados do ano de 2017 (ano em análise), utilizaram-se os dados dos Censos de 2011. Uma vez 

que a agregação de localizações de contentores foi feita através de freguesias, assim que se obteve 

os dados dos Censos ficou-se com o número de pessoas por ponto de recolha. Deste modo para se 

obter o valor produzido diariamente por ponto de recolha, foi necessário recorrer às fichas SGRU 2017 

onde foram recolhidos os valores das quantidades de resíduos recicláveis depositadas nos contentores 

no ano de 2017, que se encontram apresentadas na Tabela 9: 

Tabela 9 - Quantidades de resíduos recicláveis depositados no ano 2017 

Material  Quantidade Depositada (toneladas)  

Vidro 14 425 

Papelão 8 300 

Embalagens 5 788 

Através da seguinte equação (5.1) obtiveram-se os valores para as capitações dos resíduos recicláveis:  

 

 

Onde os valores obtidos das capitações foram os demonstrados na seguinte Tabela 10: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  
  (5.1) 
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Tabela 10 - Valores das capitações dos resíduos recicláveis no ano de 2017 

Material  Capitação (
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏.𝑑𝑖𝑎
) 

Vidro 0,04299 

Papelão 0,02474 

Embalagens 0,01725 

 

Através do valor da capitação e com o número de habitantes por localização já calculado, consegue-

se obter a quantidade de resíduos produzida por dia em cada localização multiplicando a capitação do 

papelão pelo número de habitantes a servir. 

5.1.3 Distâncias  

Existiram dois tipos de distância a abordar nesta dissertação:  

• Distâncias dentro dos pontos de recolha entre contentores 

Para a primeira, distâncias dentro dos pontos de recolha, tiveram de ser considerados os valores médio 

de distâncias de contentores da mesma freguesia uma vez que foi feita a agregação de localizações 

de contentores, conforme referido na Secção 4.2.2.1. Deste modo, foi fornecido pela empresa ERSCUC 

um valor médio de distância percorrida entre contentores dentro de cada freguesia, de 750 metros. 

Através de alguns exemplos calculados, obtiveram-se alguns valores médios que se afastavam 

consideravelmente do valor apresentado e como tal foi desenvolvida uma análise de sensibilidade a 

este valor fornecido face ao resultado final obtido. A mesma encontra-se apresentada na Secção 5.2.4, 

para os seguintes valores: 750 metros, um quilómetro e dois quilómetros.  

• Distâncias entre pontos de recolha  

Neste problema foram também desenvolvidas matrizes de distância entre pontos de recolha, a 

segunda, que são fundamentais para o funcionamento do modelo. Para o desenvolvimento das 

mesmas utilizou-se a aplicação apresentada na Secção 4.2.1 para a qual se tem de dar como input as 

coordenadas geográficas dos pontos de recolha e a mesma exporta as distâncias reais entre todos os 

vértices. 

Acontece que, devido a estradas de sentido único, na maioria dos casos a distância do vértice 𝑖 para o 

vértice 𝑗 não era igual à distância do 𝑗 para 𝑖. Como tal foi aplicada uma medida conservadora de 

assumir o maior valor. De referir que diagonal da matriz tem todas as entradas com o valor zero, visto 

que a distância de um vértice para ele mesmo é nula. A exemplificação do procedimento utilizado 

encontra-se representado na Figura 18: 
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0 1 2
3 0 4
5 6 0

 

 

 0 3 5
3 0 6
5 6 0

 

 

Figura 18 - Exemplificação da alteração à matriz distância 

É de extrema importância frisar que a primeira coluna será sempre igual à primeira linha e que nos sub-

problemas em estudo, para além da matriz ser simétrica, a primeira coluna será sempre igual à última 

coluna da matriz visto que, conforme foi mencionado anteriormente, o último vértice é somente fictício 

e igual ao primeiro e que foi inserido para melhorar o desempenho do modelo a ser implementado nesta 

dissertação. 

5.1.4 Veículos de Recolha 

O número de veículos foi considerado ao longo da implementação do problema como uma variável, 

visto que uma vez que está a ser feita uma alocação de contentores a depósitos, era também benéfico 

compreender como se poderiam distribuir os veículos disponíveis.  

Através da colaboração da ERSUC, não foi necessário calcular a capacidade dos mesmos por 

intermédio do seu volume e da densidade do material a recolher, e como tal foi disponibilizada a 

seguinte Tabela 11: 

Tabela 11 - Capacidades dos camiões 

Capacidade Veículos 

Fator de utilização da 

capacidade Vidro (kg) Papel (kg) 
Embalagens 

(kg) 

9 530 2 200 1 800 100% 

7 624 1 760 1 440 80% 

 

A capacidade total do veículo para o resíduo que é abordado ao longo da dissertação é de 2 200 kg, 

mas por uma medida de precaução será contabilizado um fator de utilização de 80%, de maneira que 

o valor a considerar é de 1 760 kg. 

5.2 Resultados 

Nesta secção apresentam-se e analisam-se os resultados que foram desenvolvidos ao longo da 

dissertação. São demonstradas as diferenças entre cenários e são apresentados os valores da função 

objetivo que refletem a quantidade de quilómetros percorrida. 

5.2.1 Fase 1: Sectorização     

No desenvolvimento da dissertação foram analisados 3 métodos de setorização, conforme mencionado 

na seção 4.2.1, e através destas análises os locais de recolha a ter em conta vão ser dissemelhantes. 
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Na Figuras 19 encontram-se representados os resultados por método. Os pontos coloridos 

representam localizações de contentores de papelão, enquanto que os triângulos estão a representar 

os depósitos. 

              

 

Figura 19 – Setorização através de: 1 – Distância Real; 2 – Distância Euclidiana; 3 – K-Means  

 

As figuras aparentam ser bastante similares, mas uma vez que os métodos são totalmente distintos 

conforme foi explicado na seção 4.2.1, a alocação é discrepante e a divisão pode observar-se na 

seguinte Tabela 12: 

 

2 1 

 

3 
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Tabela 12 - Distribuição do número de contentores por depósitos através dos três métodos de setorização 

  

Métodos de Setorização  

Distância Real  Distância Euclidiana  K-Means 

Depósitos  

TMB: Aveiro 975 962 1 022 

TMB: Coimbra 963 1 020 1 022 

ET: Ansião 285 267 299 

ET: Góis 284 304 235 

ET: Estarreja 488 467 453 

ET: Ossela 550 545 592 

ET: Figueira 565 545 487 

Total  4 110 4 110 4 110 

 

5.2.2 Fase 2: Definição de rotas  

 

5.2.2.1 Fase 2.1: Redução da dimensão do problema  

Uma vez concluída a primeira fase, recolheram-se resultados que iriam gerar sub-problemas de menor 

dimensão, com 235 localizações de contentores e de maior dimensão, com 1 022 localizações. Deste 

modo verificou-se a necessidade de reduzir a dimensão dos mesmos. 

A fase de redução da dimensão do problema conforme mencionado na Secção 4.2.2.1 é composta 

por duas fases e os resultados das mesmas são apresentados de seguida. 

• Fase 2.1.1: Agregação por freguesias   

De acordo com a primeira fase de redução, agregação por freguesias, os valores obtidos encontram-

se representados na Figura 20, onde os pontos coloridos representam pontos de recolha de papelão, 

enquanto que os triângulos representam os depósitos. 
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Figura 20 – Agregação em freguesias para os métodos: 1 – Distância Real; 2 – Distância Euclidiana: 3 – K-
Means 

 

As figuras novamente aparentam ser bastante similares, mas tendo em consideração que esta fase 

tem como input os resultados da fase anterior era de esperar que os resultados fossem diferentes e o 

mesmo pode observar-se na seguinte Tabela 13: 

 

1 

 

3 

 

2 
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Tabela 13 - Distribuição de pontos de recolha por depósitos através dos três métodos de setorização 

  

Agregação por freguesias  

Distância Real  Distância Euclidiana  K-Means 

Depósitos  

TMB: Aveiro 58 57 61 

TMB: Coimbra 56 57 54 

ET: Ansião 33 33 31 

ET: Góis 41 42 37 

ET: Estarreja 24 21 19 

ET: Ossela 47 47 47 

ET: Figueira 44 41 38 

Total  303 298 287 

 

É bastante relevante analisar as diferenças nos valores totais. Tendo em consideração que os 

resultados da setorização também são input desta fase, os diferentes métodos podem ter um impacto 

considerável. Quando é realizada a setorização, os sub-problemas podem englobar diferentes 

quantidades de freguesias e pode acontecer que a mesma freguesia tenha pontos de recolha alocados 

a mais que um depósito. 

Para o cálculo das distâncias dentro dos pontos de recolha será necessário obter em primeira instância 

o valor das frequências conforme mencionado na Secção 4.2.2.1. 

• Fase 2.1.2: Frequência   

Através do resultado da agregação por freguesias, seguiu-se a metodologia apresentada na Secção 

4.2.2.1 e a divisão de sub-problemas encontra-se apresentada na Tabela 25 (Anexo 12).  

Os resultados na Tabela 25 (Anexo 12) permitiram identificar dos 105 sub-problemas, e quantos serão 

analisados individualmente através da resolução do VRP, sendo estes 77. Esta diminuição deve-se ou 

a uma falta de “procura” pela parte dos pontos de recolha ou a uma antecipação de visita, para não se 

resolver uma frequência com poucos pontos de recolha. 

Para sub-problemas com frequência inferior a sete dias, 21 sub-problemas, conforme mencionado 

anteriormente foram resolvidos através de rotas diretas. Quanto aos restantes, 56 sub-problemas, foi 

necessária a criação de rotas de recolha através do modelo apresentado na seção 4.2.2.2.  

De modo a concluir a primeira fase no sentido de ficar a restar somente a resolução do VRP, foi aplicada 

a equação (4.2) para se obter a distância anual percorrida dentro dos pontos de recolha. O resultado 

da mesma encontra-se representada, em metros, na Tabela 26 (Anexo 13)  
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Estes valores são de extrema importância e serão somados à distância total percorrida que se irá obter 

da resolução do VRP. 

5.2.2.2 Fase 2.2: Resolução do VRP 

Depois da fase 2.1, de acordo com a metodologia apresentada na Secção 4.2.2.2, foram analisados 77 

sub-problemas que se subdividiram da seguinte forma: 

• Frequência inferior a sete dias – 21 sub-problemas; 

• Frequências de 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias – 56 sub-problemas. 

Para os pontos de recolha de frequência inferior a sete dias foram aplicadas rotas únicas para o dia 

imediatamente antes de os locais de recolha se encontrarem em sobrecarga ou de a carga a recolher 

exceder a capacidade do veículo. Estas rotas poderiam ser obtidas no modelo implementado no GAMS, 

mas dada a sua simplicidade foram calculadas através da seguinte equação (5.2):  

Foram calculadas todas as distâncias percorridas nas rotas diretas, isto é, entre os depósitos e os 

respetivos pontos de recolha com frequências inferiores a sete dias. Efetuando a divisão do número de 

dias pela frequência obteve-se o número de vezes que estas rotas diretas tinham de ser realizadas ao 

longo do ano de 2017. Deste modo alcançaram-se os resultados anuais, em metros, das distâncias de 

rotas diretas, que se encontram apresentados na seguinte Tabela 27 (Anexo 14). 

Quanto aos pontos de recolha com frequências de 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias, 56 sub-problemas, 

foram resolvidos através da resolução do VRP apresentado na seção 4.2.2.2.  

Depois do modelo implemento no GAMS, os 56 sub-problemas foram resolvidos e obtiveram-se: a 

distância percorrida, o número de veículos necessários e as rotas de recolha. 

Os dois primeiros outputs do modelo encontram-se apresentados no Tabela 28 (Anexo 15), 

devidamente divididos pelos três métodos de setorização e por depósito enquanto que as rotas 

definidas, por serem inúmeras não se encontram apresentadas. Pode observar-se na Figura 21 um 

exemplo de um output da resolução de um sub-problema. Neste caso, trata-se dos pontos de recolha 

de Aveiro com frequência de sete dias. As rotas encontram-se representadas, mas é necessário ter em 

consideração que as distâncias que são trabalhadas no modelo são reias e as representadas na Figura 

21 tratam-se de ilustrações euclidianas das rotas criadas. 

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 7 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 

=
365

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 x 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 

(5.2) 
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Figura 21 – Rotas de Aveiro com frequência de sete dias 

5.2.3 Comparação de resultados  

A forma de comparar o cenário atual (dois depósitos) com o cenário que se estudou é através da 

distância percorrida. É assumido que no caso atual da ERSUC, referente ao ano de 2017, os 

contentores não ficaram sobrelotados, e tendo em conta que na análise efetuada também não ficariam, 

a comparação através das distâncias percorridas é a mais correta.  

A distância percorrida no ano 2017 pela empresa ERSUC, destinada à recolha de resíduos de papel 

encontra-se apresentada na Tabela 14 devidamente dividida por zonas de ação, zona norte e zona 

sul. 

Tabela 14 - Distâncias percorridas no cenário atual 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 15, encontram-se apresentadas as distâncias totais no cenário em estudo, tão bem como 

as respetivas variações.  

Cenário atual (km)  

Zona Sul  Zona Norte Total 

      329 716     383 832    713 548 
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Tabela 15 – Comparações entre cenário atual e cenários em estudo 

 

Tendo em conta a análise efetuada, foram verificadas melhorias bastante acentuadas em nos três 

métodos utilizados para a setorização. Seria de esperar que o método de distância real fosse o método 

que melhor resultado apresentasse, mas verificou-se que o que melhor método para a setorização é o 

K-Means Cluster Analysis. Assim sendo será efetuada uma análise de sensibilidade ao valor de 

distância médio percorrido dentro de cada ponto de recolha. 

Já se esperavam melhorias uma vez que o aumento do número de depósitos levaria a uma 

aproximação dos depósitos aos contentores a servir, mas uma redução de 30% é um resultado 

significativo, que potencialmente será bastante lucrativo. O balanço futuro que a ERSUC terá de 

efetuar, agora que terá de ser feito, será o de verificar se o custo das alterações das infraestruturas 

(estações de transferência) é superior aos ganhos que a ERSUC pode obter com a redução da distância 

percorrida. Se assim for poderá não valer a pena avançar com as alterações.  

5.2.4 Análise de Sensibilidade   

Foi efetuada uma análise ao valor de distância médio dentro de cada ponto de recolha. A mesma deveu-

se ao facto de terem sido realizados alguns testes a este valor médio fornecido pela ERSUC, e os 

resultados variarem bastante, em algumas vezes bastante superiores aos 750 metros apresentados.  

Deste modo foram calculadas as variações das distâncias anuais, para diferentes cenários de distância 

média dentro de pontos de recolha, sendo elas: 1 quilómetro, 2 quilómetros e 3 quilómetros.  

Tabela 16 - Variação das distâncias anuais percorridas 

  Distância percorrida por ano (km) 

Distância dentro dos pontos de recolha 0,75 1 2 3 

Distância Real  509 426 522 843 576 511 630 179 

Distância Euclidiana  537 562 552 285 611 181 670 076 

K-Means Cluster Analysis  489 608 504 757 565 356 625 955 

 

Métodos  
Distância percorrida 

cenário atual (km) 

Distância percorrida 

cenário estudado (km) 
Variações 

Distância real  

713 548 

 

509 426 -28,6% 

Distância Euclidiana  537 562 -24,7% 

K-Means 489 608 -31,4% 
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De acordo com os resultados obtidos na Tabela 16, verificou-se que a distância anual percorrida ao 

longo do ano de 2017 pelo método k-means teve um maior aumento que os restantes métodos e o 

mesmo se pode observar na Figura 22. Esta variação deve-se ao facto de o método k-means conter 

um menor número de pontos de recolha, verificado na Tabela 13 quando foi efetuada a agregação por 

freguesias. Desta forma, contém um maior número localizações de contentores por ponto de recolha. 

Tendo em consideração o cálculo da equação (4.2), compreende-se que ao aumentar o número de 

localizações, consequentemente dá-se um aumento na distância a percorrer dentro de cada ponto de 

recolha. Uma vez considerados todos os restantes parâmetros constantes, este aumento vai levar a 

um aumento na distância total percorrida e o resultado pode ser observado na Figura 22:  

 

 

Figura 22 – Análise de sensibilidade à variação da distância dentro de pontos de recolha  
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6. Conclusões e Aplicações futuras 

 

6.1 Discussão  

O crescente consumo sentido a nível mundial tem uma direta consequência no aumento da quantidade 

de resíduos produzidos. A acumulação e potencial má gestão destes resíduos pode ter consequências 

drásticas para a saúde mundial a curto e longo prazo. Numa tentativa de combate à acumulação de 

resíduos, empresas como a ERSUC focam-se na gestão do processo operacional e logístico da recolha 

de resíduos, com objetivo fulcral de facilitar uma posterior reciclagem ou valorização dos resíduos 

depositados.  A necessidade cada vez maior de cumprir regularizações tanto a nível internacional como 

europeu, e a crescente concorrência sentida financeiramente, cria uma direta necessidade de 

assegurar eficiência empresarial, o que se reflete numa necessidade de redução de custos. No caso 

específico da ERSUC, uma otimização das rotas de recolha de resíduos permite uma gestão de 

recursos mais eficientes, uma redução de custos e ainda uma redução na emissão de CO2.  

Dentro deste contexto, esta dissertação focou-se no desenvolvimento de um modelo matemático que 

visa avaliar a possível otimização de rotas de distribuição da empresa ERSUC através do 

aproveitamento de 5 estações de transferência que se iriam passar a desempenhar o papel de 

depósitos. Este problema foi resolvido tendo por base uma abordagem do tipo Cluster First-Route 

Second, composta por duas grandes fases: setorização e definição de rotas. 

Numa primeira fase foram analisados três métodos distintos, que viriam a subdividir o problema em 

sete sub-problemas, e os métodos utilizados foram: distância real, distância euclidiana e K-Means 

Cluster Analysis. Na segunda fase foram calculadas rotas de recolha de resíduos recicláveis, tendo por 

base um Vehicle Routing Problem com um duplo fluxo onde se utilizou o software General Algebraic 

Modeling System (GAMS) para a implementação do mesmo. 

Em virtude de a análise a ser feita para os três tipos de resíduos recicláveis (papel/cartão, vidro e 

embalagens) ser bastante idêntica, a dissertação focou-se em resíduos de papel/cartão, visto que dos 

três resíduos foi o material que mais exigiu à ERSUC em relação à distância anual percorrida. Devido 

aos dados fornecidos pela ERSUC se tratarem das rotas realizadas no ano 2017, a análise focou-se 

na comparação de distância anual realizada pela empresa no mesmo ano com as três distâncias anuais 

percorridas. 

Apesar de se ter verificado uma redução bastante considerável nas distâncias percorridas pelos 

veículos, cerca de 30%, este modelo apresenta algumas limitações, sendo então inumeradas duas:  

• Falta de conhecimento da quantidade a recolher por localização; 

• Falta de calendarização; 

A primeira limitação, falta de conhecimento da quantidade a recolher por localização, levou a muitas 

aproximações o que por sua vez provocou que a dissertação se desviasse do caso real. Por falta deste 

dado foi necessário obter valores da população por freguesias sendo que o dado mais recente era de 
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2011. Podia ter sido realizada uma taxa de crescimento de população, através de outros Censos, mas 

a mesma não foi desenvolvida. De seguida foi assumido que os contentores enchiam de forma 

proporcional, o que simplificou o problema, mas distanciou-o da realidade.  

A segunda limitação, falta de calendarização, é uma limitação na dissertação pois as rotas foram 

calculadas assumindo que não existia limite no número de veículos. O número de veículos foi 

introduzido no modelo implementado, na função objetivo, com o intuito de se utilizar o mínimo de 

veículos possíveis. Seria bastante vantajoso fazer uma análise de calendarização, de modo a conseguir 

compreender qual seria o número exato de veículos que seriam necessários para a ERSUC operar no 

ano de 2017.  

6.2 Aplicações futuras 

Como antes mencionado, esta dissertação focou-se na otimização de recolha de resíduos de 

papel/cartão. As rotas dos restantes resíduos recicláveis podem ser otimizadas utilizando o mesmo 

modelo desenvolvido nesta dissertação. O tratamento de dados já foi iniciado, ficando somente a faltar 

as corridas no modelo de modo a obter as planificações de rotas e as respetivas distâncias percorridas. 

Uma vez disponibilizadas mais bases de dados por parte da ERSUC, mais refinado e mais preciso 

poderá ser o tratamento de dados e consequentemente os resultados finais. Fica então sugerida uma 

análise para o trabalho futuro, tendo em conta a informação recolhida de anos anteriores. 

Existem outras abordagens possíveis a problemas com estas características, como é o caso do Multi-

Depot Vehicle Routing Problem (MDVRP) e o Location Routing Problem (LRP). O MDVRP resolve o 

problema de uma abordagem bastante similar à utilizada na dissertação, só que as duas fases são 

resolvidas em simultâneo. No LRP também é necessário ter como input as localizações dos possíveis 

depósitos, mas a abordagem foca-se em verificar se efetivamente são necessários mais depósitos e 

se sim quais, exportando também a planificação das rotas e as distâncias por elas percorridas. 

Por fim, esta dissertação focou-se em apresentar uma possível opção de melhorar a gestão de recolha 

de resíduos da ERSUC. Espera-se que esta ferramenta possa ser uma mais valia para a empresa. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Produção de RU em Portugal  

 

Figura 23 - Produção de RU em Portugal entre 2010 e 2017 

 

 

Anexo 2: Percentagem de RU que seguiram diretamente para aterros 

 

Figura 24 - Percentagem de RU que seguiram diretamente para aterros entre 2012 e 2017 
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Anexo 3: Infraestruturas ERSUC 

Tabela 17 - Infraestruturas ERSUC 

 

  

Tipo de Infraestruturas 
Quantidade 

(Unidades) 
Localização 

Aterro Sanitário de Apoio 2 CITVRSU de Aveiro e Coimbra 

Unidade TMB 2 CITVRSU de Aveiro e Coimbra 

Estação de Triagem 2 CITVRSU de Aveiro e Coimbra 

Estação de Transferência 
(ET) 

7 
Ossela, Sever do Vouga, Estarreja, Góis, Pampilhosa 
da Serra, Figueira da Foz e Ansião 

Ecocentro 7 
CITVRSU de Aveiro e Coimbra;  Estações de 
transferência da Figueira da Foz, Ansião, Góis, 
Estarreja e Ossela 

Valorização Energética 3 
CITVRSU de Aveiro e Coimbra; Aterro já selado da 
Figueira da Foz ,  

Estações de Tratamento 
de Águas Lixiviantes  

2 CITVRSU de Aveiro e Coimbra 
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Anexo 4: Veículos da ERSUC 

 

Tabela 18 - Veículos da ERSUC 

Zona de 
Ação 

Marca 
Ano de 

aquisição 

Tipologia  Capacidade 
em Volume 

(m3) 

Capacidade 
em Peso 

(kg) Compactador Cobertura 

Norte 

SCANIA 2010 Não Rede 28 7 720 

SCANIA 2010 Sim Não 22 4 940 

SCANIA 2010 Sim Não 22 5 040 

Volvo 1999 Não Rede 28 7 560 

Volvo 1999 Não Rede 28 7 580 

Volvo 1999 Não Rede 28 7 580 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 100 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 060 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 060 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 180 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 160 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 220 

SCANIA 2009 Não Rede 28 7 720 

SCANIA 2009 Sim Não 22 4 980 

SCANIA 2009 Não Rede 28 7 860 

SCANIA 2009 Sim Não 22 5 020 

Sul 

Scania 2010 Sim Não 22 4 720 

Scania 2010 Sim Não 22 4 980 

Volvo 2002 Não Rede 28 7 380 

Volvo 2002 Não Rede 28 7 280 

Volvo 2002 Não Rede 28 7 220 

Volvo 2002 Não Rede 28 7 280 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 080 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 020 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 080 

Volvo 2002 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 000 

VOLVO 1996 Não Rede 28 6 460 

Scania 2009 Sim Não 22 5 060 

Scania 2009 Não 
Toldo 

C/Sist.Electrico 
28 7 840 

Scania 2009 Sim Não 22 2 800 
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Anexo 5: Circuitos de vidro na zona norte 

 

Tabela 19 - Circuitos de vidro na zona norte 

Circuitos 
Nº de vezes 

por ano 
Duração 

Média 
Média 

Km 

Média da 
Quantidade 
Recolhida 

Águeda - Vidro Nº 001 23 7h22 109 5 663 

Águeda - Vidro Nº 002 23 7h36 88 8 224 

Águeda - Vidro Nº 003 21 7h39 99 6 042 

Águeda - Vidro Nº 004 22 7h38 107 6 948 

Águeda - Vidro Nº 005 22 7h22 83 6 052 

Albergaria - Vidro Nº 001 24 6h26 98 4 557 

Albergaria - Vidro Nº 002 23 6h45 110 5 349 

Albergaria - Vidro Nº 003 21 6h35 81 4 730 

Anadia - Vidro Nº 001 24 6h39 104 7 395 

Anadia - Vidro Nº 002 23 6h46 92 7 483 

Anadia - Vidro Nº 003 23 6h35 95 6 645 

Anadia - Vidro Nº 004 22 6h41 106 5 637 

Arouca - Vidro Nº 001 21 9h43 219 7 898 

Arouca - Vidro Nº 002 21 8h19 184 6 671 

Aveiro - Vidro Nº 001 26 6h53 95 7 503 

Aveiro - Vidro Nº 002 23 6h33 68 6 044 

Aveiro - Vidro Nº 003 26 6h30 75 6 610 

Aveiro - Vidro Nº 004 26 6h26 86 4 805 

Aveiro - Vidro Nº 005 26 6h41 141 4 528 

Aveiro - Vidro Nº 006 27 6h38 71 7 233 

Aveiro - Vidro Nº 007 29 6h29 63 5 826 

Estarreja - Vidro Nº 001 22 7h05 91 4 966 

Estarreja - Vidro Nº 002 22 6h51 85 4 565 

Estarreja - Vidro Nº 003 22 7h04 101 4 530 

Estarreja - Vidro Nº 004 21 7h24 110 4 979 

Ílhavo - Vidro Nº 001 25 6h25 78 5 861 

Ílhavo - Vidro Nº 002 24 6h33 91 6 113 

Ílhavo - Vidro Nº 003 26 7h03 91 6 396 

Ílhavo - Vidro Nº 004 23 6h55 93 6 559 

Mira - Vidro Nº 001 24 6h35 101 5 372 

Mira - Vidro Nº 002 23 6h35 98 5 100 

Murtosa - Vidro Nº 001 22 7h13 111 4 755 

Murtosa - Vidro Nº 002 19 7h09 113 4 554 

Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 001 24 7h19 138 5 833 
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Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 002 24 7h18 136 5 748 

Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 003 23 7h04 121 6 838 

Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 004 23 7h10 114 6 035 

Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 005 22 7h08 125 5 861 

Oliveira de Azemeis - Vidro Nº 006 22 7h07 124 6 140 

Oliveira do Bairro - Vidro Nº 001 23 6h34 75 5 491 

Oliveira do Bairro - Vidro Nº 002 22 6h32 80 5 375 

Oliveira do Bairro - Vidro Nº 003 22 6h34 71 5 647 

Ovar - Vidro Nº 001 24 7h40 148 5 366 

Ovar - Vidro Nº 002 23 7h23 148 5 509 

Ovar - Vidro Nº 003 23 7h28 149 5 628 

Ovar - Vidro Nº 004 23 7h27 148 5 863 

Ovar - Vidro Nº 005 22 7h34 138 5 447 

Ovar - Vidro Nº 006 23 7h22 135 5 745 

Ovar - Vidro Nº 007 23 7h24 147 5 578 

São João da Madeira - Vidro Nº 001 23 7h08 127 6 669 

São João da Madeira - Vidro Nº 002 23 7h00 118 6 111 

Sever do Vouga - Vidro Nº 001 23 6h58 131 5 375 

Sever do Vouga - Vidro Nº 002 22 7h00 127 6 075 

Vagos - Vidro Nº 001 23 7h26 98 5 685 

Vagos - Vidro Nº 002 23 7h23 95 5 788 

Vagos - Vidro Nº 003 23 7h24 107 5 583 

Vale de Cambra - Vidro Nº 001 21 7h28 127 6 541 

Vale de Cambra - Vidro Nº 002 21 7h45 155 5 575 

Vale de Cambra - Vidro Nº 003 22 7h42 166 5 283 

 

Anexo 6: Circuitos de embalagens na zona norte 

Tabela 20 - Circuitos de embalagens na zona norte 

Circuitos 
Nº de 

vezes por 
ano 

Duração 
Média 

Média 
Km 

Média 
Quantidade 
Recolhida 

Águeda - Embalagens Nº 001 63 7h48 122 1 108 

Águeda - Embalagens Nº 002 63 7h44 110 1 083 

Águeda - Embalagens Nº 003 62 7h40 101 1 138 

Albergaria - Embalagens Nº 001 63 7h07 112 861 

Albergaria - Embalagens Nº 002 60 6h50 98 876 

Anadia - Embalagens Nº 001 60 7h50 125 1 481 

Anadia - Embalagens Nº 002 57 7h37 129 1 461 

Arouca - Embalagens Nº 001 62 8h46 238 947 

Arouca - Embalagens Nº 002 63 8h43 208 903 
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Aveiro - Embalagens Nº 001 98 6h30 78 1 136 

Aveiro - Embalagens Nº 002 92 6h27 59 1 282 

Aveiro - Embalagens Nº 003 97 6h07 95 826 

Aveiro - Embalagens Nº 004 94 6h18 55 1 186 

Aveiro - Embalagens Nº 005 95 6h20 53 1 138 

Estarreja - Embalagens Nº 001 68 6h14 101 881 

Estarreja - Embalagens Nº 002 69 6h14 103 954 

Estarreja - Embalagens Nº 003 67 6h16 112 906 

Ílhavo - Embalagens Nº 001 75 6h31 70 1 393 

Ílhavo - Embalagens Nº 002 76 6h24 88 1 166 

Ílhavo - Embalagens Nº 003 75 6h27 89 1 178 

Mira - Embalagens Nº 001 59 7h21 138 1 433 

Murtosa - Embalagens Nº 001 69 6h19 137 864 

Oliveira de Azemeis - Embalagens Nº 001 62 6h30 136 954 

Oliveira de Azemeis - Embalagens Nº 002 62 6h31 134 1 119 

Oliveira de Azemeis - Embalagens Nº 003 60 6h15 114 1 185 

Oliveira de Azemeis - Embalagens Nº 004 58 6h26 132 1 078 

Oliveira de Azemeis - Embalagens Nº 005 63 6h27 125 1 105 

Oliveira do Bairro - Embalagens Nº 001 57 7h15 101 1 395 

Oliveira do Bairro - Embalagens Nº 002 59 7h24 105 1 298 

Ovar - Embalagens Nº 001 60 7h40 131 1 065 

Ovar - Embalagens Nº 002 64 7h23 133 898 

Ovar - Embalagens Nº 003 68 7h36 135 1 049 

Ovar - Embalagens Nº 004 68 7h09 130 936 

Ovar - Embalagens Nº 005 71 6h55 110 1 032 

São João da Madeira - Embalagens Nº 001 77 7h00 122 1 251 

São João da Madeira - Embalagens Nº 002 77 7h04 117 1 064 

Sever do Vouga - Embalagens Nº 001 67 6h49 139 689 

Sever do Vouga - Embalagens Nº 002 66 6h42 130 727 

Vagos - Embalagens Nº 001 58 7h02 103 1 122 

Vagos - Embalagens Nº 002 60 7h02 105 966 

Vale de Cambra - Embalagens Nº 001 60 7h25 156 1 010 

Vale de Cambra - Embalagens Nº 002 59 7h32 166 838 
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Anexo 7: Circuitos de papel na zona norte 

Tabela 21 - Circuitos de papel na zona norte 

Circuitos 
Nº de vezes 

por ano 
Duração 

Média 
Média 

Km 
Média Quantidade 

Recolhida 

Águeda - Papel Nº 001 98 6h19 141 848 

Águeda - Papel Nº 002 101 6h26 137 1 086 

Águeda - Papel Nº 003 99 6h20 127 869 

Albergaria - Papel Nº 001 68 7h00 111 814 

Albergaria - Papel Nº 002 66 6h45 101 846 

Anadia - Papel Nº 001 78 6h30 116 1 170 

Anadia - Papel Nº 002 80 6h29 130 1 002 

Arouca - Papel Nº 001 65 8h37 237 801 

Arouca - Papel Nº 002 65 8h08 195 803 

Aveiro - Papel Nº 001 101 6h25 77 1 160 

Aveiro - Papel Nº 002 99 6h23 71 1 353 

Aveiro - Papel Nº 003 99 6h04 92 817 

Aveiro - Papel Nº 004 99 6h03 77 1 478 

Aveiro - Papel Nº 005 103 6h16 54 1 471 

Estarreja - Papel Nº 001 76 7h14 95 861 

Estarreja - Papel Nº 002 76 7h13 101 979 

Estarreja - Papel Nº 003 75 7h16 111 1 021 

Ílhavo - Papel Nº 001 78 6h30 71 1 729 

Ílhavo - Papel Nº 002 101 6h14 87 1 028 

Ílhavo - Papel Nº 003 101 6h17 82 1 050 

Mira - Papel Nº 001 67 7h19 125 1 323 

Murtosa - Papel Nº 001 75 7h45 140 1 006 

Oliveira de Azemeis - Papel Nº 001 60 6h40 133 1 274 

Oliveira de Azemeis - Papel Nº 002 61 6h41 136 1 189 

Oliveira de Azemeis - Papel Nº 003 61 6h37 120 1 576 

Oliveira de Azemeis - Papel Nº 004 62 6h38 135 1 285 

Oliveira de Azemeis - Papel Nº 005 61 6h40 127 1 215 

Oliveira do Bairro - Papel Nº 001 79 6h21 99 1 112 

Oliveira do Bairro - Papel Nº 002 76 6h25 112 981 

Ovar - Papel Nº 001 65 7h28 134 1 089 

Ovar - Papel Nº 002 68 7h02 134 791 

Ovar - Papel Nº 003 90 7h40 138 984 

Ovar - Papel Nº 004 89 7h12 128 987 

Ovar - Papel Nº 005 91 6h58 116 1 067 

São João da Madeira - Papel Nº 001 80 7h04 122 1 574 
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São João da Madeira - Papel Nº 002 75 6h54 118 1 221 

Sever do Vouga - Papel Nº 001 68 6h55 138 732 

Sever do Vouga - Papel Nº 002 69 6h42 132 786 

Vagos - Papel Nº 001 63 7h01 106 1 310 

Vagos - Papel Nº 002 61 7h08 118 1 088 

Vale de Cambra - Papel Nº 001 63 7h27 156 1 204 

Vale de Cambra - Papel Nº 002 65 7h10 167 727 

 

Anexo 8: Circuitos de vidro na zona sul 

 

Tabela 22 - Circuitos de vidro na zona sul 

Circuitos 
Nº de vezes 

por ano 
Duração 

Média 
Média 

Km 
Média Quantidade 

Recolhida 

Alvaiázere -  Vidro Nº 001 14 6h31 177 3 276 

Alvaiázere -  Vidro Nº 002 14 6h27 188 3 740 

Ansião -  Vidro Nº 001 16 7h05 186 5 734 

Arganil -  Vidro Nº 001 16 7h28 212 5 004 

Arganil -  Vidro Nº 002 16 7h14 181 5 845 

Cantanhede -  Vidro Nº 001 27 5h51 74 5 758 

Cantanhede -  Vidro Nº 002 23 6h07 129 6 140 

Cantanhede -  Vidro Nº 003 20 6h17 126 5 987 

Cantanhede -  Vidro Nº 004 22 5h48 114 5 815 

Cantanhede -  Vidro Nº 005 20 6h02 109 6 193 

Cantanhede -  Vidro Nº 006 20 6h37 130 6 723 

Castanheira Pêra -  Vidro Nº 001 14 6h29 208 4 339 

Coimbra -  Vidro Nº 001 19 5h56 91 7 737 

Coimbra -  Vidro Nº 002 19 5h48 70 7 120 

Coimbra -  Vidro Nº 003 18 5h40 83 6 920 

Coimbra -  Vidro Nº 004 20 5h46 87 6 888 

Coimbra -  Vidro Nº 005 20 5h37 76 7 989 

Coimbra -  Vidro Nº 006 19 6h09 107 6 887 

Coimbra -  Vidro Nº 007 22 5h48 80 7 069 

Coimbra -  Vidro Nº 008 23 5h56 74 8 030 

Coimbra -  Vidro Nº 009 22 5h43 63 7 857 

Coimbra -  Vidro Nº 010 23 5h46 63 9 161 

Coimbra -  Vidro Nº 011 23 5h52 67 9 483 

Condeixa -  Vidro Nº 001 19 5h50 100 5 598 

Condeixa -  Vidro Nº 002 17 5h39 118 5 969 

F.Foz -  Vidro Nº 001 29 5h39 145 7 259 
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F.Foz -  Vidro Nº 002 24 5h30 156 6 513 

F.Foz -  Vidro Nº 003 25 5h31 157 5 854 

F.Foz -  Vidro Nº 004 23 5h32 163 5 749 

F.Foz -  Vidro Nº 005 27 5h27 135 7 144 

F.Vinhos -  Vidro Nº 001 16 6h49 195 5 178 

Góis -  Vidro Nº 001 16 6h48 204 3 546 

Lousã -  Vidro Nº 001 20 6h26 140 5 716 

Lousã -  Vidro Nº 002 19 6h20 143 5 804 

Mealhada -  Vidro Nº 001 20 5h49 78 7 026 

Mealhada -  Vidro Nº 002 20 5h34 80 7 317 

Mealhada -  Vidro Nº 003 19 5h46 80 7 522 

Miranda do Corvo -  Vidro Nº 001 15 7h16 168 6 853 

Montemor -  Vidro Nº 001 20 5h28 101 6 130 

Montemor -  Vidro Nº 002 18 5h23 100 5 834 

Montemor -  Vidro Nº 003 19 5h50 108 5 620 

P.da Serra -  Vidro Nº 001 14 8h50 306 3 836 

P.Grande -  Vidro Nº 001 14 7h10 224 4 897 

Penacova -  Vidro Nº 001 19 6h30 123 6 498 

Penacova -  Vidro Nº 002 19 6h28 152 5 093 

Penela -  Vidro Nº 001 15 6h16 161 4 539 

Soure -  Vidro Nº 001 19 6h27 152 6 265 

Soure -  Vidro Nº 002 18 6h36 174 5 678 

V.N Poiares -  Vidro Nº 001 16 6h58 132 6 216 

 

 

Anexo 9: Circuitos de embalagens na zona sul 

 

Tabela 23 - Circuitos de embalagens na zona sul 

Circuitos 
Nº de 

vezes por 
ano 

Duração 
Média 

Média 
Km 

Média 
Quantidade 
Recolhida 

Alvaiázere -  Embalagens Nº 001 45 5h57 179 797 

Ansião -  Embalagens Nº 001 58 7h26 194 1 000 

Arganil -  Embalagens Nº 001 64 6h21 200 831 

Cantanhede -  Embalagens Nº 001 79 5h09 71 1 097 

Cantanhede -  Embalagens Nº 002 73 5h29 123 840 

Cantanhede -  Embalagens Nº 003 57 6h54 131 861 

Cantanhede -  Embalagens Nº 004 59 7h01 121 916 

Cantanhede -  Embalagens Nº 005 59 6h36 122 1 125 
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Castanheira Pêra/Penela -  Embalagens Nº 1 51 6h27 190 778 

Coimbra -  Embalagens Nº 001 94 5h46 86 1 241 

Coimbra -  Embalagens Nº 002 83 6h02 88 1 308 

Coimbra -  Embalagens Nº 003 75 5h50 85 1 031 

Coimbra -  Embalagens Nº 004 82 5h45 82 1 082 

Coimbra -  Embalagens Nº 005 77 5h58 105 1 125 

Coimbra -  Embalagens Nº 006 78 5h48 96 1 153 

Coimbra -  Embalagens Nº 007 100 5h44 68 1 218 

Coimbra -  Embalagens Nº 008 115 5h53 60 1 461 

Coimbra -  Embalagens Nº 009 111 6h03 63 1 645 

Condeixa -  Embalagens Nº 001 61 6h24 125 1 594 

F.Foz -  Embalagens Nº 001 105 5h46 124 1 229 

F.Foz -  Embalagens Nº 002 73 5h52 139 1 093 

F.Foz -  Embalagens Nº 003 72 6h06 163 1 233 

F.Foz -  Embalagens Nº 004 101 5h39 113 1 195 

F.Vinhos -  Embalagens Nº 001 49 6h50 199 820 

Góis / V.N Poiares -  Embalagens Nº 001 52 5h57 140 940 

Lousã -  Embalagens Nº 001 68 6h26 132 1 616 

Mealhada -  Embalagens Nº 001 61 6h03 98 1 297 

Mealhada -  Embalagens Nº 002 62 5h42 78 1 238 

Miranda do Corvo -  Embalagens Nº 001 56 7h30 180 1 192 

Montemor -  Embalagens Nº 001 62 6h14 127 960 

Montemor -  Embalagens Nº 002 59 6h25 114 1 142 

P.Grande / P.da Serra -  Embalagens Nº 001 40 8h12 265 722 

Penacova -  Embalagens Nº 001 56 7h52 199 1 109 

Soure -  Embalagens Nº 001 51 6h11 136 1 131 

Soure -  Embalagens Nº 002 52 6h23 172 903 
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Anexo 10: Circuitos de papel na zona sul 

Tabela 24 - circuitos de papel na zona sul 

Circuitos 
Nº de vezes 

por ano 
Duração 

Média 
Média 

Km 

Média 
Quantidade 
Recolhida 

Alvaiázere - Papel Nº 001 49 6h08 179 847 

Ansião -  Papel Nº 001 61 7h30 196 1 299 

Arganil -  Papel Nº 001 65 6h30 196 1 086 

Cantanhede -  Papel Nº 001 80 5h17 70 1 344 

Cantanhede -  Papel Nº 002 78 5h25 122 956 

Cantanhede -  Papel Nº 003 63 6h45 131 726 

Cantanhede -  Papel Nº 004 65 6h55 125 889 

Cantanhede -  Papel Nº 005 59 6h37 125 1 025 

Castanheira Pêra / Penela -  Papel Nº 001 54 6h54 192 844 

Coimbra -  Papel Nº 001 98 5h39 88 1 501 

Coimbra -  Papel Nº 002 96 6h39 90 1 577 

Coimbra -  Papel Nº 003 97 6h09 88 962 

Coimbra -  Papel Nº 004 98 5h33 83 1 082 

Coimbra -  Papel Nº 005 94 5h36 113 962 

Coimbra -  Papel Nº 006 99 6h55 108 1 645 

Coimbra -  Papel Nº 007 103 5h48 70 2 107 

Coimbra -  Papel Nº 008 155 6h16 62 2 061 

Coimbra -  Papel Nº 009 152 6h20 66 2 136 

Condeixa -  Papel Nº 001 66 6h15 122 1 850 

F.Foz -  Papel Nº 001 132 5h39 125 1 350 

F.Foz -  Papel Nº 002 77 6h01 138 1 018 

F.Foz -  Papel Nº 003 79 6h23 161 1 468 

F.Foz -  Papel Nº 004 135 5h39 116 1 344 

F.Vinhos -  Papel Nº 001 52 6h57 198 790 

Góis / V.N Poiares -  Papel Nº 001 60 5h35 138 870 

Lousã -  Papel Nº 001 73 6h19 134 1 821 

Mealhada -  Papel Nº 001 68 6h00 103 1 272 

Mealhada -  Papel Nº 002 63 5h37 81 1 368 

Miranda do Corvo -  Papel Nº 001 62 6h01 131 1 200 

Montemor -  Papel Nº 001 64 6h21 128 1 034 

Montemor -  Papel Nº 002 62 6h29 118 1 464 

P.Grande / P.da Serra -  Papelão Nº 001 44 7h34 248 867 

Penacova -  Papel Nº 001 62 6h30 155 1 248 

Soure -  Papel Nº 001 52 6h14 139 1 234 

Soure -  Papel Nº 002 53 6h25 175 753 



 
 

76 

Anexo 11: Heurísticas clássicas 

 

 

 

Figura 25 - Heurísticas clássicas
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Anexo 12: Frequências  

 

Tabela 25 - Frequências 

  Frequência (Dias) 

Método  Depósito <7 7 14 21 28 

Distância Real 

TMB: Aveiro 26 12 9 5 6 

TMB: Coimbra 20 10 12 5 9 

ET: Ansião 7 6 6  - 14 

ET: Góis 9 7 6  - 19 

ET: Estarreja 14 6  - 4  - 

ET: Ossela 17 11 5 -  14 

ET: Figueira 10 11 8 5 10 

Distância Euclidiana  

TMB: Aveiro 28 12 8 9 -  

TMB: Coimbra 19 13 11 14  - 

ET: Ansião 7 13  -  - 13 

ET: Góis 9 7 7 -  19 

ET: Estarreja 14 7  -  - -  

ET: Ossela 16 16  - -  15 

ET: Figueira 10 11 9  - 11 

K-Means 

TMB: Aveiro 28 15 8 10  - 

TMB: Coimbra 18 12 10 14  - 

ET: Ansião 7 11  - -  13 

ET: Góis 7 12  -  - 18 

ET: Estarreja 13 6  - -    

ET: Ossela 15 17  -  - 15 

ET: Figueira 10 9 8  - 11 
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Anexo 13: Distâncias anuais percorridas dentro dos pontos de recolha 

 

Tabela 26 – Distâncias anuais percorridas dentro dos pontos de recolha 

Métodos de 

setorização 

Depósitos Distância Anual Percorrida Dentro de Pontos de 

Recolha 

 Distância 

Real  

TMB: Aveiro 7 655 223 

TMB: Coimbra 7 932 232 

ET: Ansião 4 966 607 

ET: Góis 2 923 258 

ET: Estarreja 2 893 928 

ET: Ossela 5 211 026 

ET: Figueira 8 668 750 

 Distância 

Euclidiana   

TMB: Aveiro 7 814 910 

TMB: Coimbra 9 978 839 

ET: Ansião 5 220 803 

ET: Góis 3 627 187 

ET: Estarreja 3 754 285 

ET: Ossela 5 963 839 

ET: Figueira 7 811 651 

 K-Means  TMB: Aveiro 8 805 625 

TMB: Coimbra 10 910 892 

ET: Ansião 5 562 991 

 ET: Góis  3 949 821 

 ET: Estarreja  3 558 750 

 ET: Ossela  6 296 250 

 ET: Figueira  6 364 687 
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Anexo 14: Distâncias anuais percorrida por rotas diretas 

 

Tabela 27 - Distâncias anuais percorridas por rotas diretas 

Métodos de 

setorização Depósitos Distância Anual Percorrida por Rotas Diretas 

Distância Real 

TMB: Aveiro                                                        85 495 694 

TMB: Coimbra                                                        59 318 650  

ET: Ansião                                                        16 660 478  

ET: Góis                                                        34 201 593  

ET: Estarreja                                                        50 798 487  

ET: Ossela                                                        55 156 214  

ET: Figueira                                                        39 967 350 

Distância Euclidiana  

TMB: Aveiro                                                      107 196 829  

TMB: Coimbra                                                        49 068 974  

ET: Ansião                                                        17 435 531 

ET: Góis                                                        48 382 031  

ET: Estarreja                                                        47 620 067  

ET: Ossela                                                        44 467 795  

ET: Figueira                                                        45 237 434  

K-Means 

TMB: Aveiro                                                        95 904 512  

TMB: Coimbra                                                        40 491 434  

ET: Ansião                                                        19 351 467  

ET: Góis                                                        29 385 416  

ET: Estarreja                                                        42 519 660  

ET: Ossela                                                        41 673 641  

ET: Figueira                                                        42 283 270  
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Anexo 15: Distâncias percorrida e número de veículos por frequências por rota 

 

Tabela 28 - Distâncias percorridas e número de veículos por frequência de rota 
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