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Resumo:  Em função do desafio que é o recolhimento e tratamento do lixo este trabalho propõe a 

utilização de técnicas matemáticas para encontrar as localizações ótimas para a implantação de 

estações de tratamento dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), visando 

reduzir custos de transporte e melhorar o aproveitamento do lixo, com o processamento dos 

materiais, transformando-os em adubo e fonte energética. Para a realização do trabalho, foram 

utilizadas as seguintes informações: densidade de lixo por setor da região em estudo; localização 

de cada possível local para a implantação dos polos de tratamento de lixo; e a distância máxima a 

ser percorrida pelos caminhões até os polos. Um modelo de programação linear misto é proposto 

para o problema de coleta de resíduos. O problema é resolvido em dois estágios denominados de 

Setorização e Quantidade de Caminhões, respectivamente. No primeiro estágio os locais de 

instalação dos polos de tratamento são definidos em função dos volumes a serem recolhidos e da 

frequência de atendimento. No segundo estágio a quantidade de caminhões necessários é 

calculada. Foram realizadas 5 simulações com diferentes possibilidades de escolhas para 

instalação de polos de tratamento. O resultado obtido mostra a quantidade de toneladas por polo 

escolhido, separados por dia da semana e a frota de caminhões necessária para o serviço. O 

modelo apresentado pode ser usado pelos gestores públicos de acordo com os custos vigentes e 

políticas adotadas. Diferentes designações foram apresentadas em função da quantidade de polos 

de tratamento a serem construídos. O modelo permite fazer simulações em função do número de 

instalações e diferentes custos. 
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