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Resumo:  
Sistemas de tecnologia a arco de plasma para destruição de resíduos industriais tóxicos de Classe I 
representam a melhor solução sob o ponto de vista ambiental. Para atingir um preço comercial 
competitivo, pois estes sistemas fazem uso intensivo de energia elétrica, é necessário utilizar modelos 
matemáticos complexos para programar a operação integrada do sistema. Para o nível da gestão da 
rede de suprimento dos resíduos, é preciso estabelecer uma estratégia de controle de estoque e uma 
logística de transporte até o centro de remediação para cada gerador de resíduo. Segundo as 
capacidades operacionais da específica configuração do sistema a arco de plasma e as restrições da 
legislação ambiental, a operação do sistema a custo mínimo deve ser programada. Conjuntos 
interligados de equações de diferenças finitas a tempo discreto descrevem a dinâmica interativa dos 
resíduos de diferentes origens, incorporando suas propriedades físicas, químicas, biológicas e 
econômicas. Estes problemas de decisão requerem a formulação de modelos computacionais de 
controle ótimo de sistemas não lineares que podem ser resolvidos por um método eficiente de 
Programação Não Linear de grande porte. 
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Abstract:  
Plasma arc technology systems to destroy  Class I hazardous industrial wastes are the best remediation 
solution from the environmental point of view. To achieve a competitive commercial price, as these 
systems are intensive electric energy consuming, complex mathematical models are needed to 
schedule the system integrated operation. At the supply chain management level, we need to establish 
a stock control strategy, and a transportation logistics to the waste remediation center for each waste 
generator. Depending on the specific plasma arc system configuration capacities, and the 
environmental regulation constraints, the system operation at minimal cost must be programmed. 
Coupled sets of discrete-time difference equations can describe the interaction dynamics of wastes 
from different origins incorporating its physical, chemical, biological, and economical properties. 
These decision problems require the formulation of computational models for optimal control of 
nonlinear systems that may be solved by an efficient large-scale Nonlinear Programming method. 
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