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RESUMO
Com o intuito de reduzir os gastos da terraplanagem, vários estudos abordaram formas
de promover a diminuição das distâncias percorridas pelos veículos transportadores,
encontrando distâncias de transporte ó mas que atendam às demandas das seções de
corte e aterro. Outros buscaram, ainda, encontrar rotas para os veículos de forma que
todo o seu i nerário resulte na menor distância total de transporte possível, porém não
consideraram a composição da frota de equipamentos e as limitações que cada um deles possui. Este trabalho tem como obje vo reformular o modelo de roteamento para
múl plos veículos de maneira que o intervalo de distâncias de transporte ideal para cada
po de maquinário seja incluso nele. O novo modelo foi aplicado a um exemplo ﬁcBcio
para ﬁns de validação, e os resultados ob dos demonstram que o modelo é capaz de
atender diferentes faixas de distâncias, fornecendo a trajetória ó ma para equipamentos diversos.
ABSTRACT
Aiming to reduce earthwork expenses, many studies have approached ways to promote
the decrease of the distances traveled by the hauling vehicles, ﬁnding op mal haul distances that meet the demand of the cut and ﬁll sec ons. Others have even searched to
ﬁnd routes for the vehicles, so that their whole i nerary results on the smallest possible
haul distance, but they have not considered the composi on of the equipment ﬂeet and
the limita ons each of them have. This work aims to reformulate the mul ple vehicle
rou ng model so that the ideal haul distance interval for each type of machinery was
included in it. The new model was applied to a ﬁc ous example for the purpose of
valida on, and the results demonstrated that the model is capable of aGending diﬀerent
distance ranges, providing the op mal trajectory for diverse equipment.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econô mico de uma regiã o e a capacidade de seu sistema de transportes estã o intrinsecamente relacionados, pois, à medida que este é majorado, comportando maior movimentaçã o de pessoas e cargas, aquele aparece como uma consequê ncia, devido ao aumento
das possibilidades de comé rcio, trabalho e intercâ mbio cientı́ ico e tecnoló gico. Da mesma
forma, à medida que uma regiã o se desenvolve economicamente, é necessá ria a adaptaçã o do
sistema de transportes à sua expansã o e à nova demanda de deslocamento. Assim, o estudo dos
sistemas de transporte e obras de infraestrutura viá ria é recomendá vel ao planejamento do
progresso de uma localidade.
No Brasil, o modal rodoviá rio tem expressiva participaçã o no transporte de carga como um
todo, o que indica a necessidade de haver a adequaçã o de suas vias ao grande volume de trans-
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porte a ser realizado, atravé s de diversas obras rodoviá rias de infraestrutura, seja para implementaçã o, ampliaçã o ou manutençã o de rodovias. Como os valores despendidos nessas obras
sã o altos, o que se justi ica por sua extensã o e sua frequê ncia, a minimizaçã o das despesas em
quaisquer de suas fases tem como resultado uma reduçã o signi icativa no seu valor total, principalmente se for uma etapa com participaçã o expressiva no custo da obra, como a terraplanagem.
Considerando-se que a terraplanagem corresponde a cerca de 25% do custo total da obra
rodoviá ria, podendo esse percentual ser bem maior em obras com alta di iculdade de execuçã o
(HARE et al., 2011), sua otimizaçã o tem um grande impacto no custo inal da obra como um
todo. Ainda de acordo com Hare et al. (2011), um valor preciso do custo ó timo de terraplanagem
é essencial para a avaliaçã o de um determinado projeto de rodovia. Assim, para obtençã o do
custo ó timo, é preciso determinar as rotas entre corte e aterro de forma que o transporte de
terra seja o mı́nimo, alé m da utilizaçã o do equipamento mais adequado de acordo com as caracterı́sticas da obra.
Alguns modelos matemá ticos, como o de Mayer e Stark (1981), Easa (1987, 1988) e Jayawardane e Harris (1990), foram desenvolvidos buscando minimizar o custo das operaçõ es de
terraplanagem, mas grande parte destes nã o observa como o percurso dos equipamentos utilizados poderia impactar na diminuiçã o dos custos. Já outros, como de Henderson et al (2003),
buscam encontrar a rota percorrida pelos veı́culos que resulte no menor custo. Poré m, no estudo mais recente a considerar esse roteamento, de Henderson et al (2003), a variá vel da distâ ncia de transporte nã o foi examinada como um fator determinante para a escolha do maquiná rio a ser utilizado.
A inclusã o da variá vel distâ ncia de transporte no modelo de otimizaçã o poderia resultar em
um modelo que represente melhor a realidade em uma operaçã o de terraplanagem, e, consequentemente, pode ser uma forma de determinaçã o do equipamento mais econô mico a ser utilizado. Segundo Day e Benjamin (1991), os scrapers sã o os equipamentos mais indicados para
operaçõ es de corte e aterro para valores de distâ ncia de transporte entre 300 pé s, cerca de 92
metros, e 1,5 milha, cerca de 2400 metros. Poré m, os autores referem-se a scrapers de maneira
ampla, nã o especi icando se sã o motoscrapers ou scrapers rebocados, os quais tê m capacidade
de percorrer distâ ncias mais extensas.
Ainda conforme Day e Benjamin (1991), para distâ ncias abaixo de 300 pé s, o custo de utilizaçã o de um scraper deve ser comparado ao custo de utilizaçã o de um dolzer. Já para distâ ncias
de transporte longas, essa comparaçã o deve ser feita com escavadeiras ou pá s carregadeiras e
unidades transportadoras. Alé m do valor da distâ ncia de transporte, a escolha do equipamento
a ser utilizado deve ser feita considerando-se outros fatores, como as caracterı́sticas do solo a
ser escavado, a declividade do terreno e o espaço disponı́vel para manejo e conduçã o do maquiná rio, entre outras. Apesar disso, Ricardo e Catalani (2007) a irmam que, se considerado individualmente, o valor da distâ ncia de transporte é o principal fator a ser considerado na escolha
do equipamento.
Segundo esses autores, para distâ ncias consideradas pequenas, menores que 50 metros, é
indicado o uso de má quinas de esteira com lâ mina, que, apesar de apresentarem baixas velocidades, inferiores a 10 km/h, apresentam també m custos baixos. Já para distâ ncias maiores que
100 m, os autores recomendam o uso de scrapers rebocados ou motoscrapers, que transportam
maiores volumes.
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Ricardo e Catalani (2007) dizem, ainda, que de acordo com estudos feitos pelo Highway Research Board, quando as distâ ncias de transporte compreendem-se entre 50 metros e 200 metros, o scraper rebocado é utilizado mais frequentemente. Já o motoscraper, se for pequeno ou
mé dio, é preferido na faixa de 100 metros a 400 metros, e, se for de grande capacidade ou de
dois motores, sã o indicados para distâ ncias entre 300 metros e 750 metros. Por outro lado, para
distâ ncias superiores a 900 metros, os autores recomendam a adoçã o de equipamentos de baixo
custo, viabilizando uma frota com muitas unidades de transporte e carregamento realizado por
má quinas escavocarregadoras.
Assim, o objetivo deste trabalho é propor um modelo que considere o tipo de maquiná rio a
ser utilizado nas operaçõ es de terraplanagem como um fator limitante das distâ ncias a serem
percorridas e seu consequente re lexo no custo total e no tempo gasto para realizar essas operaçõ es.

2. MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS À TERRAPLANAGEM
Nos modelos que foram previamente aplicados à terraplanagem, existem duas abordagens distintas. A primeira diz respeito ao problema de transporte, que visa à reduçã o do custo total das
viagens, sem analisar qual rota o caminhã o deve percorrer. Assim, o resultado fornecido é apenas de quais seçõ es de excesso e para quais seçõ es de dé icit a terra deve ser levada, sem considerar o custo do transporte que decorrerá dos deslocamentos dos veı́culos nos trechos intermediá rios entre essas seçõ es. A segunda diz respeito ao problema de roteamento, que fornece,
como resultado, todo o caminho ordenado a ser percorrido pelos veı́culos durante as operaçõ es
de terraplanagem, oferecendo um cá lculo de custo total mais pró ximo do real.

2.1. Modelos matemá9cos aplicados ao problema de transporte na terraplanagem
Mayer e Stark (1981) formularam um modelo em que o custo total deve ser minimizado, determinando-se os valores das variá veis de distâ ncia. Algumas seçõ es possuem determinados volumes de solo disponı́veis para corte, e outras devem ser aterradas. Assim, o modelo visa a determinar quanto do solo disponı́vel para corte em cada seçã o deve ser transportado para as seçõ es
a serem aterradas.
O custo unitá rio é determinado de acordo com o custo de escavaçã o e aterramento de cada
um desses locais e o custo de transporte, sendo este ú ltimo resultante da distâ ncia entre eles e
do custo por unidade de distâ ncia percorrida. O custo total será a soma dos valores das multiplicaçõ es de cada volume a ser transportado de um local de corte a um local de aterro pelo custo
unitá rio de cada uma dessas operaçõ es de um local a outro.
Esses autores consideraram no modelo as variaçõ es que o empolamento e a compactaçã o do
solo nesses locais també m ensejam nos valores de custo unitá rio, uma vez que o volume de solo
tende a aumentar quando escavado e a diminuir quando compactado. Outro fator que foi considerado pelos autores é a necessidade ou a conveniê ncia de serem estabelecidos locais de disposiçã o ou de empré stimo nas proximidades da rodovia, o que geraria custos de implantaçã o,
como a aquisiçã o do terreno ou obtençã o de servidã o de passagem, a preparaçã o do terreno
para escavaçã o ou aterramento e a construçã o e manutençã o de vias de acesso. Assim, o modelo
fornece també m quais sã o os volumes a serem transportados para esses locais de disposiçã o ou
recebidos desses locais de empré stimos, caso sejam utilizados.
Easa (1987, 1988) expandiu o modelo de Mayer e Stark, de forma que este pudesse abranger
variá veis de custo lineares e nã o constantes, já que diversos fatores podem fazer com que os
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custos unitá rios variem. O autor exempli ica esses fatores, abordando variaçõ es nos custos unitá rios de escavaçã o, que dependem da quantidade de material a ser escavado e do tipo de solo,
variaçõ es nos custos unitá rios de transporte, que dependem, entre outros condicionantes, dos
tipos de unidades transportadoras, da distâ ncia de transporte e da oscilaçã o de preços de
acordo com a faixa de volume a ser transportado, e variaçõ es no custo unitá rio de compactaçã o,
que é determinado de acordo com o tipo de equipamento a ser utilizado, este escolhido conforme o tipo de solo, o nı́vel de compactaçã o requerido e outras condiçõ es operacionais.
O autor també m aborda a variaçã o nos custos de aquisiçã o de á reas de empré stimo, que mudam de acordo com a localizaçã o da á rea, se em zona rural ou urbana, e que podem mudar de
acordo com a quantidade utilizada, e de á reas de bota-fora, que representam uma porçã o muito
pequena quando comparados aos custos de outras atividades de terraplanagem, uma vez que,
na maioria das vezes, esse custo nã o varia conforma a quantidade de material a ser disposto.
Easa (1987, 1988) analisa, portanto, quais os fatores que variam de acordo com a quantidade
de material a ser operado, reformulando-os como variá veis nã o constantes, sendo esses fatores
o custo de aquisiçã o e de escavaçã o em uma á rea de empré stimo. As outras variá veis, que nã o
dependiam da quantidade de material, foram inseridas no modelo como constantes. Assim, o
autor tornou o modelo mais adequado à realidade das atividades de terraplanagem.
Jayawardane e Harris (1990) incorporaram ao modelo de Mayer e Stark (1981) a duraçã o do
projeto de acordo com as distâ ncias de transporte e outros fatores prá ticos, como a variaçã o de
extratos do solo, diferentes graus de compactaçã o em extratos diferentes de um mesmo solo,
um nú mero maior de á reas de empré stimo e locais de disposiçã o, alé m de condicionais de
tempo, como a necessidade de que uma seçã o da rodovia seja concluı́da antes que as obras comecem em outra.

2.2. Modelos matemá9cos aplicados ao problema de roteamento na terraplanagem
Henderson et al. (2003) abordaram o Problema do Caminho Mı́nimo entre Corte e Aterro (Shortest Route Cut and Fill Problem - SRCFP), que busca uma rota para um ú nico veı́culo transportador de solo que minimize a distâ ncia total percorrida entre localizaçõ es de corte e aterro. Esse
problema baseia-se no Problema do Caixeiro Viajante – PCV, o qual consiste em encontrar um
passeio atravé s de um circuito hamiltoniano (ou seja, um circuito em que todos os vé rtices devem ser visitados apenas uma vez e em que se deve retornar ao vé rtice inicial) em que cada um
de seus vé rtices representa uma cidade a ser visitada pelo caixeiro (GOLDBARG; LUNA, 2005).
O SRCFP diferencia-se do PCV pelo fato de que o veı́culo deve visitar, alternadamente, vé rtices
que representam seçõ es de corte e vé rtices que representam seçõ es de aterro, alé m da possibilidade de um local ser visitado mais de uma vez (LIM; RODRIGUES; ZHANG, 2005).
Como a enumeraçã o de todas as possibilidades seria um processo ine iciente, considerandose o grande nú mero de seçõ es, Henderson et al. desenvolveram um algoritmo que pudesse fornecer a rota ó tima ou quase ó tima para um ú nico veı́culo. Para desenvolvê -lo, esses autores determinaram que uma rota é o caminho percorrido pelo veı́culo de forma a visitar todas as seçõ es
de corte e aterro, alternadamente, uma ú nica vez, e retornar à seçã o de corte inicial. O parâ metro a ser minimizado é a distâ ncia total de transporte, que corresponde à extensã o de uma rota.
Assim, ainda segundo Henderson et al. (2003), o problema de roteamento difere do problema
de transporte ao considerar a necessidade de que o veı́culo atenda alternadamente a uma seçã o
de corte e uma de aterro, buscando minimizar, assim, o custo total resultante das viagens entre
seçõ es de corte e aterro, e nã o apenas o custo do percurso entre seçõ es. Os autores utilizaram
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um algoritmo de recozimento simulado e modelaram o SRCFP como um problema de
otimizaçã o discreta.
Falcã o (2016) aumentou a abrangê ncia do modelo ao reformulá -lo de forma a obter a soluçã o
do Problema do Caminho Mı́nimo entre Corte e Aterro para mú ltiplos caminhõ es, problema conhecido como Problema de Roteamento de Corte e Aterro com Mú ltiplos Caminhõ es (Truck
Route Cut and Fill Problem – TRCFP). Dessa forma, o modelo torna-se aplicá vel a um nú mero
maior de operaçõ es de terraplanagem, que utilizam mais de um veı́culo transportador, o que
apresenta como vantagem a possibilidade de uma reduçã o drá stica no tempo total de operaçã o.
Assim, o modelo pode fornecer as rotas mais econô micas para cada caminhã o basculante, de
forma a obter-se um itinerá rio otimizado da operaçã o de terraplanagem.
Assim, o modelo da autora viabiliza a de iniçã o das rotas ó timas para cada caminhã o de
forma a minimizar a distâ ncia total de transporte percorrida por cada um deles, e, consequentemente, a distâ ncia total de transporte de toda a operaçã o de terraplanagem. Apesar disso, o
modelo nã o contempla a possibilidade de que um tipo de unidade transportadora possa ser
mais viá vel que outras, conforme essa distâ ncia total percorrida. Assim, a inclusã o da restriçã o
referente à DMT nesse modelo poderia resultar em uma escolha de equipamento mais e iciente.

3. PROBLEMA DE ROTEAMENTO COM MÚLTIPLOS VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE
Inicialmente, foram de inidos os fundamentos do problema para possibilitar sua devida compreensã o. Em seguida, o SRCFP proposto por Henderson et al. (2003), com um ú nico veı́culo de
transporte, foi formulado computacionalmente, assim como o TRCFP proposto por Falcã o
(2016). Assim, foi possı́vel estabelecer as bases para a inserçã o de uma nova restriçã o no modelo.
Por im, a limitaçã o referente à Distâ ncia de Transporte foi incorporada ao modelo do TRCFP,
e foi feita a validaçã o deste novo modelo atravé s de um exemplo. Esse exemplo foi, també m,
aplicado nos modelos de SCRFP e TRCFP para ins de comparaçã o.

3.1. Deﬁnição do problema
O Problema de Roteamento de Corte e Aterro com Mú ltiplos Caminhõ es mostra-se e iciente
quanto à determinaçã o do luxo a ser percorrido pelos veı́culos em obras rodoviá rias de terraplanagem. Apesar disso, sabe-se que as distâ ncias a serem percorridas por esses veı́culos variam de acordo com as limitaçõ es do equipamento escolhido, e que a utilizaçã o do maquiná rio
inadequado pode ter consequê ncias impactantes no custo total da obra. Assim, ao decidir previamente qual deve ser o tipo de equipamento utilizado, ou qual equipamento deve ser evitado,
é possı́vel limitar as rotas a serem percorridas pelos veı́culos para que suas extensõ es nã o sejam
superiores ou inferiores à faixa ó tima de utilizaçã o do maquiná rio.
Assim, se a aná lise das condiçõ es da obra estabelecer que, por algum fator natural, té cnico
ou operacional, um determinado equipamento nã o pode ser utilizado, a faixa ideal de distâ ncias
na qual esse equipamento atua pode ser excluı́da no modelo. Dessa forma, o veı́culo escolhido
para realizar as operaçõ es de terraplanagem, que terá um intervalo de distâ ncias ideais distinto,
nã o percorrerá trechos com extensõ es na faixa de atuaçã o do equipamento descartado.
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3.2. Formulação matemá9ca
O modelo do problema de roteamento com mú ltiplos veı́culos e restriçã o de distâ ncia de transporte é representado nas Equaçõ es (1) a (11).
Minimizar Z = ∑(i,j)∈A Dij Xijk
(1)
Sujeito a:
xijk + xjik ≤ 1 ∀ (i,j) ∈ A, com i < j
(2)
i≠j

fij -

i≠j

fji =1, ∀ i,j ∈ G / j ≠ 1, i,j = 1,…,p

(3)

fij ≤ (n-1)xijk , ∀ i,j ∈ G

(4)

xijk + xjik = 0, ∀ (i,j) ∈ A / DTmín ≥ dij ≥ DTmáx , dij ∈ D

(5)

xijk = yik , i = 1,…,m e k = 1,…,t

(6)

xijk = yjk , j = 1,…,n e k = 1,…,t

(7)

yik = 1, i = 1,..,n

(8)

xijk ≤ v, k = 1,…,t

(9)

j
j

k
i,j

xijk ∈ 00,11 ∀ (i,j) ∈ A e k = 1,…,t
yjk ∈ 00,11 j = 1,…,n e k = 1,…,t

em que

(10)
(11)

m:
n:
w:
A:
p:
G
K:
Dij:
xijk:

nú mero de unidades de corte;
nú mero de unidades de aterro;
quantidade de unidades de corte e aterro, ou seja m + n;
conjunto de arcos de cortes para os aterros e de aterros para cortes;
quantidade de seçõ es de corte ou aterro,
vetor de posiçõ es das seçõ es de corte e aterro;
quantidade de caminhõ es, k = 1,2, ..., t;
matriz de distâ ncias entre seçõ es de corte e aterro;
variá vel biná ria que assumo o valor 1 quando o caminha k transporta
material de corte i para o aterro j, sendo 0, caso contrá rio;
yik:
variá vel biná ria que assume o valor 1 quando o caminhã o k transporta
material de corte i, sendo 0, caso contrá rio;
fij:
variá vel de luxo que assume o valor positivo s e xijk = 1, fijk ∈R+;
DT:
a distâ ncia de transporte limite do equipamento, a depender do seu tipo,
sendo DTmı́n a distâ ncia mı́nima a ser percorrido e DTmax a distâ ncia
má xima a ser percorrida;
v:
variá vel de balanceamento de veı́culos, sendo determinada de acordo
com a proporcionalidade desejada.
A funçã o objetivo (1) minimiza a distâ ncia total percorrida pelo veı́culo que faz o transporte
de terra entre seçõ es de corte e de aterro, alternadamente. A restriçã o (2) impede a formaçã o
TRANSPORTES | ISSN: 2237-1346

139

Morais, B.A.; Falcão, V.A.

Volume 27 | Número 4 | 2019

de subcircuitos, ou seja, impede que o veı́culo retorne a uma seçã o intermediá ria de sua rota
sem atender todas as seçõ es. As restriçõ es (3) e (4) tê m como objetivo garantir a continuidade
do luxo, assegurando que o caminhã o siga para a pró xima seçã o.
O conjunto de restriçõ es (6) e (7) assegura que de uma seçã o de corte o veı́culo deve seguir
para uma ú nica seçã o de aterro, impedindo que o percurso seja interrompido, enquanto a restriçã o (8) garante que uma unidade de corte ou aterro será atendida por uma ú nica má quina. Já
a restriçã o (9) tem como objetivo evitar a sobrecarga de veı́culos em cada trecho e, consequentemente, uniformizar a distribuiçã o de viagens para o maquiná rio disponı́vel.
Por im, a restriçã o (5) limita distâ ncia de transporte a ser percorrida em cada trecho de
acordo com o equipamento a ser utilizado. Ao serem determinadas as distâ ncias mı́nima e má xima do maquiná rio, ou seja, sua faixa de atuaçã o, o modelo exclui do percurso os trechos que
nã o se encontrem nesse intervalo, adequando as operaçõ es ao desempenho do equipamento.

3.3. Validação do modelo
Para validar o modelo, foi utilizado um exemplo ictı́cio de um trecho de estrada com nove seçõ es de corte e nove de aterro, com diferentes volumes e distâ ncias entre si. O objetivo desse
exemplo foi possibilitar que um mesmo trecho comportasse distâ ncias de diversos valores entre
as seçõ es, de forma que pudessem ser adotados mú ltiplos tipos de equipamentos com os quais
fosse possı́vel encontrar soluçõ es. A Tabela 1 apresenta as distâ ncias, em metros, entre os centros de massa de cada seçã o de corte a cada seçã o de aterro.
Tabela 1 - Distâncias, em metros, entre as seções de corte e aterro do exemplo fictício
DISTÂNCIAS

CORTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
350
500
550
450
850
950
1400
1450
1650

2
700
450
400
300
650
800
1200
1250
1600

3
850
600
600
750
600
500
1100
900
950

ATERROS
4
5
1000
1200
800
1000
650
800
700
700
650
550
600
400
1250
500
1100
700
1350
1200

6
1300
1100
850
850
600
700
350
450
450

7
1600
1300
1000
1100
650
550
450
500
750

8
1600
1200
950
1000
950
750
350
550
600

9
1800
1500
1050
1500
1150
1000
750
750
850

Quanto aos volumes de corte, considerou-se que os Cortes 1, 3, 4, 6, 7 e 9 requeriam a retirada
de 4 m³ de terra, enquanto os Cortes 2, 5 e 8 requeriam a retirada de 3 m³. Já quanto aos volumes
de aterro, considerou-se que os Aterros 1, 4 e 7 comportavam 5 m³, enquanto os Aterros 2, 3, 5,
6, 8 e 9 comportavam 3 m³. Para encontrar a quantidade de unidades de cortes ou de aterro em
cada um dos pontos analisados, foram divididos seus volumes totais pelo valor da unidade de
carregamento, ou seja, a capacidade do veı́culo, que foi adotada como 1 m³, independentemente
do seu tipo.
Para a soluçã o computacional do problema, foi utilizado o CPLEX 12.6, que é um software da
IBM que oferece bibliotecas C, C++, Java, .NET e Python que resolvem programaçã o linear e problemas relacionados em que o objetivo a ser otimizado pode ser expresso como uma funçã o
linear (IBM, 2014). O programa foi executado em um sistema operacional Windows 10 de 64
Bits, com processador Intel Core i7 e 8 GB de memó ria RAM.
Inicialmente, para ins de comparaçã o, o exemplo foi aplicado no modelo SRCFP. A distâ ncia
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de transporte total obtida foi de 34800 metros. Em seguida, foi testado o modelo TRCFP, para
dois caminhõ es, e a distâ ncia de transporte obtida foi de 34750 metros. Posteriormente, o
exemplo foi utilizado para a validaçã o do modelo com a limitaçã o de distâ ncia de transporte.
Novamente, foram adotados dois veı́culos com capacidade de 1 m³, prezando a facilidade de
compreensã o do exemplo. Foram consideradas duas situaçõ es: uma em que uma equipe composta por motoscrapers e pushers nã o é aceitá vel e outra em que uma equipe composta por carregadeiras ou escavadeiras e caminhõ es basculantes nã o pode ser utilizada.
Na primeira situaçã o, as distâ ncias de transporte compreendidas na faixa de atuaçã o de um
motoscraper devem ser desconsideradas, pois o maquiná rio a ser utilizado deverá trabalhar
com distâ ncias superiores à distâ ncia má xima na qual o motoscraper é viá vel. Assim, o limite
DTmı́n do modelo foi estabelecido como 750 metros, seguindo as orientaçõ es de Ricardo e Catalani (2007), nã o havendo um limite má ximo. Dessa forma, todos os trechos que possuı́am extensõ es inferiores a esse valor foram excluı́dos das rotas dos veı́culos, sendo a rota ó tima determinada dentre os trechos restantes. Os resultados forneceram uma distâ ncia total de transporte
de 68000 metros.
Por im, o modelo foi aplicado à segunda situaçã o, em que nã o se pode utilizar a combinaçã o
de unidades escavocarregadoras e unidades de transporte. Como, segundo Ricardo e Catalani
(2007), essa equipe é indicada para distâ ncias superiores a 900 metros, o limite de distâ ncia de
transporte utilizado foi DTmá x = 900 metros. Nã o foi estabelecido um limite mı́nimo. Dessa vez,
os trechos que possuı́am extensõ es superiores a 900 metros nã o foram abarcados na rota ó tima.
A distâ ncia total de transporte obtida foi de 35500 metros. Os resultados dos quatro modelos
sã o apresentados na forma de grá ico na Figura 1.

Figura 1. Distância total percorrida em cada modelo

3.4. Resultados e discussões
Atravé s dos resultados obtidos, pode-se observar que a distâ ncia total de transporte do modelo
TRCFP, com dois veı́culos, foi inferior ao total percorrido por um ú nico caminhã o no modelo
SRCFP. Observou-se, ainda, que, devido à restriçã o do modelo que evita a sobrecarga de veı́culos, o Veı́culo 1 fez cerca de 55% das viagens e o Veı́culo 2, cerca de 45%, o que indica que o
tempo decorrido nas operaçõ es de transporte foi reduzido a quase metade do tempo de um
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ú nico veı́culo. Nota-se, portanto, que a utilizaçã o de mais de um veı́culo teve resultados positivos no exemplo adotado.
Observa-se, també m, que a distâ ncia total de transporte obtida no modelo com distâ ncias
superiores a 750 metros foi altı́ssima, quase duas vezes o valor da distâ ncia do modelo com
distâ ncias inferiores a 900 metros. A utilizaçã o de dois veı́culos promove uma grande reduçã o
no tempo total das operaçõ es, se comparado a um ú nico veı́culo, uma vez que o Veı́culo 1 fez
cerca de 52% das viagens, e o Veı́culo 2, cerca de 48%.
Já a distâ ncia total de transporte obtida no modelo para a segunda situaçã o foi muito pró xima
à fornecida pelo modelo TRCFP, que é a distâ ncia proveniente da menor rota gené rica, ou seja,
sem nenhuma especi icaçã o quanto ao maquiná rio e, consequentemente, à distâ ncia de transporte. A proporcionalidade de viagens entre os veı́culos foi semelhante à do TRCFP (Veı́culo 1 =
55% e Veı́culo 2 = 45%), o que indica que a reduçã o do tempo em relaçã o a um ú nico veı́culo
será a mesma. Assim, percebe-se que equipes que tê m seu intervalo de atuaçã o ó timo inferiores
a 900 metros sã o adequadas ao trabalho nas operaçõ es de terraplanagem do exemplo adotado,
pois, apesar de suas limitaçõ es, tê m um desempenho pró ximo ao ideal calculado.
De acordo com as especi icaçõ es de itens constantes do catá logo da Caterpillar, 2016, as velocidades má ximas de um trator-escrê iper carregado e de um caminhã o articulado carregado
giram em torno de 53.5 km/h e 56 km/h, respectivamente. Essas velocidades foram adotadas
como as velocidades mé dias de operaçã o das equipes nas duas situaçõ es de aplicaçã o do exemplo, para ins de cá lculo do tempo dispendido no transporte na terraplanagem.
Na primeira situaçã o, como nã o seria possı́vel utilizar um motoscraper, poderiam ser utilizadas unidades de transporte, como caminhõ es articulados. Considerando-se que os dois caminhõ es trabalharam concomitantemente, foram divididas as distâ ncias percorridas por cada um
deles pela velocidade adotada, sendo, assim, obtidos os tempos que levaram para circular todo
o seu percurso. Os resultados sã o apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 - Distância e tempo para cada caminhão articulado
Veículo
Caminhão 1
Caminhão 2

Velocidade (km/h)
56
56

Distância (metros)
36800
31200

Tempo (minutos)
39,43
33,43

Na segunda situaçã o, nã o podendo ser utilizadas unidades de transporte, pode-se optar pelo
uso de tratores-escrê iperes. Novamente, foi considerado que os dois tratores-escrê iperes realizaram o trabalho concomitantemente, e o mesmo processo foi utilizado para encontrar os tempos de percurso de cada um deles, mostrados na Tabela 3:
Tabela 3 - Distância e tempo para cada trator-escrêiper
Veículo
Trator-escrêiper 1
Trator-escrêiper 2

Velocidade (km/h)
53,5
53,5

Distância (metros)
19300
16200

Tempo (minutos)
21,64
18,17

O tempo total de operaçã o da primeira equipe será de 21,64 minutos, enquanto o da segunda
equipe será de 39,43 minutos. A partir desses resultados, observa-se que o tempo operacional
na primeira situaçã o será muito maior do que na segunda, pois as extensõ es dos trechos a serem
percorridos nesta sã o muito menores do que naquela, e as velocidades mé dias dos diferentes
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equipamentos sã o muito pró ximas. Assim, analisando-se apenas os aspectos das distâ ncias e do
tempo, sem considerar outros fatores que podem in luenciar no desempenho do maquiná rio, a
equipe de unidades de transporte deveria ser utilizada apenas em casos extremos, em que nã o
haja outra opçã o devido à inviabilidade do uso de outras equipes.

4. CONCLUSÕES
A adiçã o da limitaçã o da distâ ncia de transporte ao modelo apresentou, como benefı́cio, a possibilidade de melhor adequaçã o do modelo a uma situaçã o real, na qual, frequentemente, uma
ú nica equipe de maquiná rio realizará um grande nú mero de operaçõ es, nã o sendo viá vel que
esta percorra distâ ncias muito variadas. O modelo permite, també m, uma aná lise da melhor
equipe quando nã o há um fator limitante, e o crité rio de decisã o é , portanto, exclusivamente
econô mico ou relativo ao tempo de execuçã o, auxiliando a escolha da composiçã o da equipe de
terraplanagem.
Apesar disso, o modelo apresenta limitaçõ es pertinentes à frota utilizada. Presume-se que as
frotas sejam homogê neas em ambas as situaçõ es em que o exemplo foi aplicado, mas pode haver
situaçõ es reais em que ela nã o o seja. O modelo apresentado neste trabalho nã o é capaz de atender essas condiçõ es, uma vez que nã o seria possı́vel inserir mú ltiplos intervalos de distâ ncias
de transporte, pois estas seriam consideradas vá lidas para todos os veı́culos, sem diferenciá los.
Assim, para estudos futuros, sugere-se a elaboraçã o de um modelo que seja capaz de atender
frotas heterogê neas, alé m das homogê neas. Outra possibilidade de estudo seria o desenvolvimento de um modelo que aprimore ainda mais o problema do roteamento ao considerar outros
fatores que in luenciam na decisã o dos equipamentos de terraplanagem, como a inclinaçã o do
terreno e a capacidade de suporte do solo, tornando-o mais apropriado a uma situaçã o real.
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