
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

VIVIANE ADRIANO FALCÃO 

 

 

 

 

 

MODELO DE ROTEIRIZAÇÃO PARA A TERRAPLENAGEM EM OBRAS 

RODOVIÁRIAS APLICANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 



 

 

 

VIVIANE ADRIANO FALCÃO 

 

 

 

 

 

MODELO DE ROTEIRIZAÇÃO PARA A TERRAPLENAGEM EM OBRAS 

RODOVIÁRIAS APLICANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Transportes da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial à obtenção do título de doutor em 

Engenharia de Transportes. Área de 

concentração: Infraestrutura de Transportes. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ernesto Ferreira Nobre 

Júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia - BPGE 
 

 
F165m Falcão, Viviane Adriano. 

Modelo de roteirização para a terraplenagem em obras rodoviárias aplicando programação linear 
inteira / Viviane Adriano Falcão. – 2016. 

104 f. : il. color., enc. ; 30 cm.  
 
Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Departamento de 

Engenharia de Transportes, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes, Fortaleza, 
2016. 

Área de Concentração: Infraestrutura de Transportes. 
Orientação: Prof. Dr. Ernesto Ferreira Nobre Júnior.  
 
  
1. Transportes. 2. Programação (Matemática). 3. Rodovias. 4. Equipamentos. I. Título.  
 
 

  CDD 388 





 

 

AGRADECIMENTO 

 

A Deus pelo dom da vida e por me carregar em seus braços nos momentos mais 

difíceis. 

Ao meu orientador e amigo, professor Ernesto, pela dedicação e pelas ideias sempre 

interessantes que fizeram com que esse trabalho se tornasse um desafio gratificante. 

Ao professor e amigo Bruno Prata pelos seus excelentes conselhos e contribuições. 

Ao professor Mário Azevedo pelas valiosas colaborações e sugestões. 

A Universidade Federal do Ceará por ter confiado no meu potencial para fazer parte 

do PETRAN. 

Aos professores da UFC, em especial aos professores Jorge, Suelly, Uchoa e Felipe 

que contribuíram para a minha formação. 

Aos amigos da UFC, em especial à Edjane, Heber, Kélvia, Juceline, Synardo, 

Fernando e Lucimar, pelo apoio e amizade, agradeço também ao Zacarias que se mostrou 

sempre prestativo aos meus pedidos e ao Hermano que foi imprescindível para que a banca 

ocorresse sem problemas técnicos. 

Ao Xavier por ter lido e contribuído bastante para o engrandecimento da minha 

pesquisa. 

A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela 

bolsa de estudos concedida. 

Aos meus pais, Vulpiano e Verônica, eles são os verdadeiros responsáveis por todo 

o sucesso que posso vir a ter na minha vida. 

Aos meus irmãos, Falcão e Vanessa, pela irmandade, pela torcida, pela companhia 

e por estarem presente em todo o momento da minha vida.  

Aos meus sobrinhos Vítor, Alice e Amanda pelo simples fato de existirem. 

A minha família, mais precisamente aos avôs, por terem gerado os meus pais e tios. 

Agradeço também aos tios, em especial a Tia Fabiana, por serem torcedores fieis e aos primos, 

em especial ao meu afilhado Gabriel e o seu irmão Diego, pela proximidade da criação e pela 

convivência constante. Gostaria de agradecer também, à Lurdinha que é praticamente da 

família. 

Aos amigos, em especial àqueles que estiveram mais próximos nessa caminhada de 

tese, Érica, pelos mais de 20 anos de amizade e torcida; Ariadna e Priscila, pela amizade de 

ontem, hoje e sempre; Nara, pela amizade sincera, obrigada pela força minha amiga-irmã; ao 



 

 

Sávio, pela amizade de sempre; ao Gildemir, pelos conselhos e a minha Madrinha Keki e sua 

família que fazem parte da minha família. 

A Escola São Rafael, por ter me dado toda a base escolar e muito dos princípios 

que eu guardo até hoje. Gostaria de agradecer em especial ao meu sempre mestre professor 

Everardo, sem o seu suporte incondicional jamais teria concretizado. 

Aos componentes da banca examinadora, em especial aos professores Weissmann 

e Leomar, por terem abdicado dos seus afazeres, para fazer parte desse momento tão importante 

para minha vida profissional. 

Aos colegas, amigos e alunos da UFTM em especial a Viviani, Alessandra, Simone, 

Talita, Paulo Garcia e Luciano Gobo, pela paciência com a minha ausência em alguns 

momentos e principalmente pelo incentivo na conclusão desse doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Planejar as atividades de distribuição de materiais em obras de terraplenagem pode representar 

um ganho na obra como um todo. Alguns estudos afirmam que, para obter uma economia geral 

na construção, os planejadores devem desenvolver uma estratégia de forma a otimizar a 

utilização dos recursos. Uma das formas de fazer isso é minimizar a distância total percorrida 

pelos veículos na movimentação de terra entre as zonas de corte e aterro. Há muitos estudos e 

trabalhos que focam a otimização da distribuição de materiais entre zonas de corte e aterro, 

porém poucos aplicaram em projetos reais com a consideração de múltiplos equipamentos, além 

de não terem feito uma análise baseada na distância entre estacas. Este trabalho teve como 

objetivo desenvolver um modelo de Programação Matemática que minimize a distância 

percorrida pelos caminhões basculantes em atividades de distribuição de materiais na 

terraplenagem. O modelo elaborado com princípios da Programação Linear Inteira foi baseado 

no problema de roteamento, cujo objetivo é minimizar o caminho percorrido. O modelo foi 

aplicado em um estudo de caso utilizando o projeto da obra rodoviária PE099, onde se obteve 

a alocação de corte e aterro ótima, de forma a minimizar a distância percorrida pelos caminhões. 

Ao comparar o resultado obtido pelo modelo e o resultado fornecido pelo diagrama de massas 

obtém-se uma economia de 40% no momento de transporte e, por conseguinte, na distância 

média de transporte percorrida. O modelo proposto considerou algumas lacunas da literatura, 

entre elas o fato de considerar o problema de roteamento com múltiplos veículos, aplicado em 

um projeto real. Utilizando esse modelo, engenheiros, planejadores e analistas tem uma 

importante ferramenta computacional que facilitará a tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Terraplenagem. Rodovias. Problema de Roteamento. Programação 

Matemática.  



 

 

ABSTRACT 

 

Plan the activities of the distribution of materials in earthworks may represent a gain in thework 

as a whole. Some studies claim that, for an overall savings in the construction, planners should 

develop a strategy to optimize the use of resources. One way to do this is to minimize the total 

distance travelled by trucks between the cut and fill in earthmoving areas. There are many 

studies and papers that focus on the optimization of material distribution between cut and fill 

areas, but few were applied in real projects with consideration of multiple equipment, moreover 

they have not done an analysis based on the distance between stations. This study aimed to 

develop a mathematical programming model that minimizes the distance travelled by dump 

trucks in distribution activities of earthwork materials.  The model developed   with principles 

of Integer Linear Programming was based on the routing problem, which aims to minimize the 

travelled way. It was applied in the case study of the PE099 roadworks project, where was 

obtained the optimal allocation for cut and fill areas, in order to minimize the distance moved 

by the trucks. Comparing the model's result with the mass diagram, it attained a saving of 40% 

on the haul distance, and consequently, onthe average transport distance travelled. The 

proposed model considered some literature gaps, including the routing problem with multiple 

vehicles, applied in a real project. Using this model, engineers, planners   and   analysts   have   

an   important   computational   tool   that   will facilitate decision-making. 

 

 

Keywords: Earthworks. Roads. Routing Problem. Mathematical Programming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As vias de transporte têm uma grande importância para a promoção do 

desenvolvimento econômico de uma região ou de um país, pois é através do escoamento de 

pessoas, de bens e de mercadorias que se consegue alavancar a economia. O planejamento de 

obras viárias, através de técnicas de otimização, pode auxiliar os seus responsáveis a gerar 

soluções de elevada qualidade e, através da automatização, reduzir os tempos de planejamento, 

bem como permitir a avaliação de cenários.  

Normalmente, as obras de terraplenagem equivalem em torno de 25% do total dos 

custos em construção de estradas e isso pode aumentar consideravelmente em função do local 

onde a estrada será inserida (HARE et al., 2011). A terraplenagem é um fator significativo na 

determinação do custo total de um projeto de estrada. Desta forma, a obtenção do custo mínimo 

em terraplenagem é essencial para um projeto de estradas (HARE et al., 2011). 

Jayawardane e Harris (1990) afirmam que as operações de terraplenagem na 

construção de rodovias consistem em um importante item da licitação. Logo, a seleção 

cuidadosa das zonas de empréstimo/bota-fora e dos equipamentos, bem como a distribuição de 

materiais são essenciais neste processo. Nesse contexto, um modelo computacional que 

automatiza o processo de minimização de custos em obras de terraplenagem é altamente 

desejável. 

Henderson et al. (2003) afirmam que para obter uma economia geral na construção, 

os planejadores devem desenvolver uma estratégia de forma a minimizar a distância total 

percorrida pelos veículos na movimentação de terra entre as zonas de corte e aterro.  El-Rayes 

e Moselhi (2001) afirmam que otimizar a utilização dos recursos pode levar a uma redução 

significativa na duração e nos custos dos projetos de construção repetitivos, como estradas, 

edifícios e conjuntos habitacionais.  Planejar as atividades de distribuição de materiais em obras 

de terraplenagem pode representar um ganho na obra como um todo.   

Há muitos estudos e trabalhos que focam a otimização da distribuição de materiais 

entre zonas de corte e aterro, porém poucos conseguiram aplicá-los em projetos reais, 

demonstrando que a grande maioria está mais interessada no aspecto matemático esquecendo o 

fator aplicabilidade. Dentre os trabalhos estudados pode perceber que não há preocupação com 

a execução operacional da solução proposta pela modelo nem Lima et al. (2013) que são um 

dos poucos que aplicam o modelo em um projeto real.  
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Outro fator que pode ser considerado como uma lacuna na literatura é a utilização 

de múltiplos equipamentos, conforme ressaltado por Henderson et al. (2003). Além disso, não 

é discutida nem tampouco mencionada na literatura a questão do uso da distância média de 

transportes para zonas de corte e aterro, situação essa que poderia ser otimizada ao optar-se pela 

discretização da zona de corte ou aterro através da utilização da distância entre estacas entre as 

mesmas. 

Por fim, Nassar e Hosny (2012) afirmaram que as formulações típicas do problema 

de alocação de terraplenagem, baseada no Problema de Transportes, não consideram a 

sequência de movimento dos equipamentos e são, portanto, limitadas na sua capacidade de 

estabelecer um plano de distribuição de materiais prático e viável. 

 

1.1 Justificativa 

 

A importância do planejamento e a necessidade de automatização na geração de 

soluções são fatores que motivam a necessidade de um programa de tomada de decisão 

(decision support system) que auxiliem no processo em obras de terraplenagem. Através da 

automatização no planejamento da distribuição de materiais de obras viárias, os seus 

responsáveis minimizariam o tempo e o esforço despendido se comparado ao planejamento 

realizado manualmente, bem como obteriam soluções de melhor qualidade. 

Dentro desse contexto, estudos que se propõe a minimizar os custos de construção 

de obras de infraestruturas e que atendam ao cronograma e aos prazos do projeto se tornam 

essenciais nesse momento de recursos escassos.  

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Dada uma obra de terraplenagem, como minimizar as distâncias percorridas pelos 

caminhões basculantes e os consequentes custos de operação para atender ao cronograma de 

um projeto de construção viária? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 
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Desenvolver um modelo de programação matemática que minimize a distância 

percorrida pelos caminhões basculantes em atividades de distribuição de materiais de 

terraplenagem em obras rodoviárias. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer o estado da arte para o uso de técnicas de otimização no problema 

de planejamento de obras viárias; 

 Analisar os trabalhos com foco em obras de terraplenagem utilizando técnicas 

de programação linear e inteira, a fim de ampliar a compreensão acerca da 

natureza do problema; 

 Desenvolver um modelo matemático para o problema de roteamento entre corte 

e aterro considerando múltiplos caminhões; 

 Verificar o modelo proposto com um estudo de caso da literatura; 

 Desenvolver uma metodologia para a aplicação do modelo desenvolvido para 

terraplenagem de obras rodoviárias; 

 Validar a abordagem proposta com dados reais de projeto de obras de construção 

viária; 

 Comparar as soluções geradas pela abordagem proposta com as soluções 

consideradas no projeto de obras de terraplenagem. 

1.4 Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa foi dividida em seis etapas, as quais seguem: 

 

Etapa 1: Levantamento de dados e informações. 

Nesta etapa foi realizado o levantamento de dados e de informações sobre o tema 

em estudo, a partir de conversa com engenheiros, leitura de livros, artigos e, também, pela 

Internet. Foram reunidas as informações para encontrar um problema de pesquisa. 

 

Etapa 2: Construção de uma aprofundada revisão bibliográfica. 

Uma extensa revisão bibliográfica foi feita para que fosse possível caracterizar o 

problema a ser investigado e encontrar lacunas na literatura. Essa revisão foi dividida em duas 
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partes principais, sendo a primeira com foco em definições que auxiliam o leitor na 

compreensão do problema e na segunda parte, e mais importante, foi feita uma análise do estado 

da arte na área de técnicas de otimização aplicadas no planejamento de construções viárias com 

foco em obras de terraplanagem. 

 

Etapa 3: Escolha do método. 

Definida a lacuna na literatura, que é a falta de aplicação dos modelos em um estudo 

de caso real de obra de terraplanagem viária e a abordagem com múltiplos equipamentos. 

Utilizou-se o problema de roteamento como base e foi iniciada a formulação do modelo 

matemático com a definição das variáveis de decisão, da função objetivo e das restrições. 

Posteriormente, foi escolhido o tipo de modelo de Programação Matemática e optou-se pela 

Programação Linear Inteira, principalmente por perceber que a mesma seria eficiente e que 

traria a solução ótima. 

 

Etapa 4: Validação e verificação do modelo. Escolha do estudo de caso. 

Com o modelo definido, foi feita a validação e verificação do mesmo, a partir de 

um exemplo fictício, que poderia ser resolvido manualmente, para depois ser utilizado na 

resolução de estudo de caso. Em paralelo foi escolhido o estudo de caso adequado. 

 

Etapa 5: Estudo de Caso. 

Feita a validação e verificação do modelo para comprovar a sua eficácia em 

problemas reais. Foram utilizados três estudos de caso com diferentes características, sendo 

dois deles da literatura, DER de São Paulo do livro de Pontes Filho (1998), uma rodovia 

utilizada por Lima (2003) e o projeto da rodovia no estado de Pernambuco (PE099). 

 

Etapa 6: Conclusões, recomendações e considerações finais. 

Com base na análise dos resultados encontrados, esforços foram direcionados no 

sentido de desenvolver as conclusões, recomendações, bem como a apresentação de sugestões 

e das considerações finais. 

 

Etapa 7: Redação e apresentação sob forma de Tese de Doutorado. 

Para finalizar, foi realizada a redação e, posteriormente, a revisão do relatório de 

pesquisa até sua apresentação sob forma de monografia científica. 
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1.5 Estrutura da Tese 

 

Esta Tese de Doutorado está dividida em cinco capítulos que se apresentam, 

sucintamente, da seguinte forma. 

No Capítulo 1 é feita a introdução ao trabalho, nele são apresentadas as principais 

diretrizes do estudo: a motivação e justificativa, os objetivos gerais e específicos, além das 

etapas da pesquisa e da estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, fundamenta as bases conceituais, assim como 

os estudos anteriores sobre o tema. O mesmo foi dividido em três seções principais. A primeira 

uma revisão bibliográfica conceitual sobre Projetos Repetitivos Lineares, Obras Viárias e 

Técnicas de Planejamento. A segunda seção tem um extenso e aprofundado estado da arte de 

trabalhos que aplicaram modelagem matemática no planejamento de obras viárias com 

principal em obras de terraplenagem. Há uma análise abrangente de cada trabalho que foram 

classificados por técnicas de otimização. Por fim, são feitas considerações sobre os principais 

trabalhos que aplicaram o modelo de roteamento no problema de corte e aterro. 

No Capítulo 3 é apresentado um modelo matemático para o problema de 

terraplenagem, baseado no problema de roteamento com múltiplos veículos.  Ainda nesse 

capítulo é feita a validação desse modelo através de um exemplo fictício que pode ser resolvido 

manualmente. 

No Capítulo 4, o modelo é aplicado em exemplos da literatura e estudo de caso de 

um projeto real. Para tanto, se fez necessária a criação de uma metodologia para que o método 

exato Programação Linear Inteira conseguisse encontrar uma solução ótima em tempo 

computacional aceitável. Comparou-se os resultados fornecidos pelos modelos propostos com 

a solução do diagrama de massa dos projetos analisados. 

O Capítulo 5 aborda as principais conclusões referentes às análises efetuadas, bem 

como as limitações, recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo fornece a revisão bibliográfica desse trabalho. Na primeira 

seção são abordadas as principais definições sobre projetos repetitivos e lineares da literatura, 

posteriormente haverá uma síntese sobre obras viárias, com ênfase nas atividades de 

terraplenagem.  A seção seguinte discorrerá sobre as principais técnicas de planejamento 

existentes. As próximas seções terão como foco o estado da arte na área de modelagem 

matemática aplicada a obras viárias – essa seção está subdividida nas técnicas de otimização 

que foram mais utilizadas nos últimos tempos, que são: Programação Linear Inteira, 

Programação Dinâmica, Algoritmos Genéticos, entre outras.  

 

2.1 Projetos Repetitivos e Lineares 

 

Russell e Caselton (1988), Reda (1990), Moselhi e El-Rayes (1993a, 1993b), Eldin 

e Senouci (1994), El-Rayes (1997), El-Rayes e Moselhi (1998; 2001), Hassanein (2002), 

Moselhi e Hassanein (2003) e Hassanein e Moselhi (2004) definem que projetos repetitivos são 

aqueles caracterizados por atividades de construção repetitivas em todas as etapas (seções ou 

níveis) do projeto. Exemplos deste tipo de projeto são: rodovias, dutos, edifícios, etc. Já Adeli 

e Karim (1997) consideram que esse tipo de projeto tem sempre um misto entre atividades 

repetitivas e não-repetitivas. Por exemplo, no caso de rodovias, a limpeza e a escavação, são 

atividades que se repetem durante todo o comprimento da estrada, porém o site office é 

estabelecido uma única vez. Handa e Barcia (1986), Liu e Wang (2007) e Senouci e Al-Derham 

(2008) consideram que projetos lineares têm a mesma definição de projetos repetitivos. 

Hegazy e Wassef (2001) classificam os projetos de construção repetitivos em duas 

categorias principais: os projetos que são repetitivos devido a uma repetição uniforme de 

unidade de trabalho ao longo do projeto (por exemplo, várias casas semelhantes e edifícios) e 

os projetos que são repetitivos devido ao seu traçado geométrico (por exemplo, rodovias e 

gasodutos). 

Moselhi e Hassanein (2003) classificam os projetos de construção repetitivos em 

dois grupos principais: lineares, como rodovias, ferrovias e dutos, e não-lineares, tais como 

edifícios de grande altura e construção de múltiplas moradias. Em projetos não-lineares, equipes 

de trabalho repetem certas tarefas para cada unidade do projeto. Projetos lineares, ao contrário 

dos não-lineares, normalmente são divididos em seções, nas quais equipes são atribuídas. 
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Neste trabalho, especificamente, as obras rodoviárias estão caracterizadas como 

projetos lineares, que na opinião da autora tem a mesma definição de projetos repetitivos. 

 

2.2 Obras Viárias 

 

Terraplenagem ou terraplanagem pode ser definida como o conjunto de operações 

com o objetivo de conformar o relevo existente ao greide definido em projeto. Ela engloba a 

movimentação de terra, mais especificamente os serviços de corte (escavação) e de aterro 

(disposição e compactação). A finalidade da terraplenagem é proporcionar condições 

geométricas compatíveis com o volume e tipo dos veículos que irão utilizar a rodovia. 

A terraplenagem é considerada uma das etapas mais importantes na construção de 

rodovias, tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto do ponto de vista técnico. 

Financeiro, pois normalmente representa cerca de 20% do custo total de uma obra de rodovias, 

sendo a metade desse custo equivalente aos equipamentos, segundo Pedrozo (2001). Além disso 

uma terraplenagem mal executada pode ocasionar erosão do solo e chegar a inviabilizar toda a 

construção ou a eficiência do pavimento. Hassanein (2002) diz que em projetos de construção 

de rodovias, a movimentação de terra representa o item mais importante em uma licitação. 

Ricardo e Catalani (2007) definem terraplenagem como o conjunto de operações 

necessárias (escavação, carregamento, transporte, descarregamento, aplainamento, 

umedecimento e compactação) para movimentar a terra que esteja em excesso para locais onde 

esteja em falta, com o objetivo de adequar o terreno natural às especificações do projeto. 

Askew et al. (2002) afirmam que atividades de terraplenagem consistem 

tipicamente em escavação (corte), transporte de materiais e depósito de material (aterro). É 

justamente a seleção e as inter-relações destes cortes e aterros que contribuem para o processo 

de planejamento da terraplenagem ser tão complicado. Como há um grande número de 

combinações dessas atividades em um projeto de estradas, seu planejamento precisa ter uma 

consideração cuidadosa e sistêmica. Na Figura 1 são ilustradas, de forma esquemática, as 

possibilidades da terraplenagem. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Figura 1- Possíveis movimentações na terraplenagem. 

 

Fonte: Adaptado de Askew et al. (2002). 

 

Ainda hoje planejamento de terraplenagem é sinônimo de diagrama de massas, que 

é uma das ferramentas mais utilizadas para definir a distribuição de material mais econômica 

entre cortes e aterros. Mayer e Stark (1981) afirmam que o diagrama de massas pode ser uma 

importante ferramenta para determinar a quantidade mínima a ser transportada (quando os 

custos de transportes são diretamente proporcionais às distâncias). O diagrama de massas 

começa a ser ineficiente em situações nas quais os custos do transporte não são diretamente 

proporcionais às distâncias, quando as características do solo variam ao longo da rodovia e 

quando as quantidades adicionais de solo estão disponíveis em outras zonas ou podem ser 

colocadas em outro lugar. 

Nassar et al. (2011) afirmam que certo número de técnicas de Programação 

Matemática tem sido usadas para minimizar o custo total da terraplenagem. Embora estes 

modelos geralmente assegurem uma solução ótima global para o problema, suas formulações 

são bastante sofisticadas, computacionalmente dispendiosas e, por conseguinte, podem ter uma 

utilidade limitada na vida real. Ele conclui ainda que, na prática, nos dias de hoje, os Diagramas 

de Massas (DM) têm sido uma ferramenta essencial para o planejamento de construção de 

terraplenagem para muitas aplicações, incluindo rodovias, tubulações e outras infraestruturas 

lineares.  

O diagrama de massas ainda é a principal ferramenta para o planejamento das 

atividades da terraplenagem, mas ao ser comparado com às técnicas de otimização pode ser 

considerado ineficiente devido ao tempo gasto na sua confecção. O que é necessário, porém, é 
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que essas técnicas de otimização sejam construídas de tal forma que possam ser usadas no dia 

a dia do engenheiro tomador de decisão. 

 

2.3 Técnicas de Planejamento de Obras Viárias 

 

Como dito anteriormente, o planejamento em projetos lineares é essencial para uma 

melhor utilização dos recursos financeiros. Porém, antes de discorrer sobre o uso das técnicas 

de otimização em prol do planejamento das obras viárias, será feita uma breve análise dos 

principais métodos de planejamento existentes na prática. 

Herbsman (1987) classificou as técnicas de planejamento de obras rodoviárias, 

existentes na época, que também são válidas para obras viárias em geral, em duas categorias 

principais: métodos lineares e redes, conforme descrito a seguir: 

 

2.3.1 Métodos Lineares 

a. Diagramas de Barras: Diagrama de Gantt: 

Vantagens: simplicidade e visibilidade gráfica; 

Desvantagens: não representação das inter-relações e interdependências entre 

atividades; não identifica as atividades críticas. 

b. Métodos de linha de balanço (método de planejamento linear, método de produção 

vertical, método de planejamento do espaço-tempo e linha de balanço): 

Vantagens: extremamente visual, de fácil compreensão, pode ser usado para 

comparar diferentes alternativas de cronograma. 

Desvantagens: limitações quando o projeto for não linear. 

 

2.3.2 Redes: caminho crítico (CPM - Critical Path Method) 

Vantagens: mais informações do que um diagrama de barras, identifica as 

atividades críticas, representação das inter-relações e interdependências entre 

atividades. 

Desvantagens: difícil entendimento na prática. 

 

Adeli e Karim (1997) criticam o fato de que esse tipo de construção 

(repetitiva/linear) utiliza, tradicionalmente, para planejar e monitorar os projetos, o método do 

caminho crítico (CPM). Método que apresenta, segundo eles, algumas limitações, tais como: a 
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não garantia da visão de continuidade, o que pode resultar em equipes técnicas ociosas; não 

fornecem uma estrutura eficiente para a representação das tarefas repetidas, pois todas as tarefas 

são representadas de forma semelhante, além de não ser considerado o local do trabalho. 

Hassanein e Moselhi (2004) afirmam que a utilização de técnicas de rede de 

programação, tal como CPM, para planejamento de rodovias tem sido questionada. Por conta 

disso, técnicas sob medida para programar projetos repetitivos foram desenvolvidas, um grande 

exemplo é a linha de balanço. Ao contrário da programação de rede, técnicas com essa 

característica mantêm a continuidade dos trabalhos das equipes.   

Herbsman (1987) concluiu que quando se trata de rodovias não se pode aplicar 

somente um método de planejamento para todos os projetos, ou seja, a diferença entre projetos 

é tão grande (escopo, duração, tamanho, etc.) que uma só técnica de planejamento não pode 

resolver todos os problemas. Com isso, ele dividiu os projetos em quatro categorias e cada uma 

delas tem um método para ser utilizado, conforme ilustrado na Tabela 1.  

Analisando a Tabela 1, percebe-se que primeiramente existe uma diferença quando 

se é o "proprietário" e o empreiteiro da obra, sendo que para o construtor, técnicas mais 

detalhadas e eficientes são mais utilizadas. Além disso, pode-se ver que quanto maior o 

tamanho, o escopo e a duração do projeto, maior a necessidade de uma técnica de planejamento 

que incorpore mais detalhes do empreendimento. 
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Tabela 1 - Classificação dos projetos rodoviários. 

Categoria 
Características 

Técnica de Planejamento 

Recomendada 

Escopo Custo Duração Proprietário Empreiteiro 

Projetos 

Tipo I 
Simples e padrão Pequeno < $ 1M Curto < 6 meses 

Diagrama de 

Barras baseado 

na produtividade 

Diagrama de 

barras detalhado 

Projetos 

Tipo II 

Típico projeto de 

rodovia 
Médio $ 1 - 5M 6 a 12 meses 

Método do 

caminho crítico - 

CPM 

CPM detalhado 

ou linha de 

balanço 

Projetos 

Tipo III 

Mega projeto, 

muito complexo 
Grande > $ 5M Longo > 12 meses CPM detalhado CPM detalhado 

Projetos 

Tipo IV 
Projetos únicos Vários Urgentes 

Usar técnicas 

convencionais 

acompanhado 

por 

procedimentos 

para projetos 

rápidos 

Diagrama de 

barras CPM ou 

linha de balanço 

dependendo do 

tipo de projeto 

Fonte: Adaptado do Herbsman (1987). 

 

Segundo Liu e Wang (2012), devido às características dos projetos lineares, o 

mesmo grupo de trabalho geralmente executa a mesma atividade de uma seção para a outra, 

havendo uma melhoria na produtividade de trabalho. Vale ressaltar que os métodos de 

programação tradicionais, como a programa de avaliação e revisão técnica (PERT - Project), e 

o método do caminho crítico (CPM) não são apropriadas para lidar com projetos lineares. 

 

2.4 Modelagem Matemática Aplicada no Planejamento de Obras Viárias 

 

Nessa seção são abordados os principais trabalhos de otimização dos custos e do 

tempo em obras de terraplenagem e viárias. Foi feita uma análise de cada trabalho, classificados 

por tipos de técnicas de otimização: Programação Linear e Inteira, Programação Dinâmica, 

Algoritmo Genético e Outras Técnicas, tais como teoria do controle ótimo, Programação 

Quadrática, Programação por Restrição e Redes Neurais.  

A abordagem científica para a tomada de decisão geralmente envolve o uso de um 

ou mais modelos matemáticos. Um modelo matemático é uma representação matemática de 
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uma situação real que pode ser usada para tomar as melhores decisões ou simplesmente para 

melhor compreender a situação real, conforme Winston (2004).  

A resolução de problemas através de técnicas de otimização é considerada eficaz e 

de baixo custo, visto que não exige grandes esforços do ponto de vista financeiro. Tais técnicas 

podem ser classificadas em dois grupos principais: os métodos exatos, onde a principal 

característica é a prova da otimacidade, porém pode haver um alto custo computacional; e os 

métodos Heurísticos, onde não há prova da otimacidade, mas o tempo computacional é 

admissível.  

Na Tabela 2 é apresentada a classificação dos trabalhos considerados nesse estudo 

por técnicas de otimização versus objetivo da modelagem. Três técnicas se sobressaem às 

outras: Programação Linear Inteira, Programação Dinâmica e Algoritmos Genéticos. A soma 

das três equivale a mais de 80% dos trabalhos nessa área. Alguns trabalhos utilizaram mais de 

uma técnica. Nesse caso, optou-se por classificar naquela cuja técnica é considerada mais 

inovadora. Dentre os objetivos, aqueles mais abordados, com quase 50%, foram os que 

minimizam tanto o custo quanto a duração do projeto.  

É importante ressaltar que apesar do foco do trabalho ser planejamento como um 

todo, alguns dos trabalhos analisados tem focos diferentes. Enquanto uma primeira parte dos 

trabalhos tem como objetivo minimizar custos relacionados às atividades de terraplenagem, a 

outra parte foca no planejamento estratégico, principalmente no trade off entre minimização de 

custos e duração, trabalhando principalmente em aspectos como produtividade de equipes e dos 

equipamentos. Nesse segundo tipo de trabalho há um aumento na complexidade do problema, 

em geral, as técnicas de otimização utilizadas são técnicas não exatas e que cujo resultado final 

não necessariamente é o ótimo, mas próximo ao ótimo. 
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Tabela 2 - Resumo dos trabalhos com técnicas de otimização em obras rodoviárias. 

Objetivo do Modelo 

Técnicas de Otimização  

Programação Linear 

Inteira Programação Dinâmica Algoritmo Genético  Outras 

Minimizar Custo 

Kantorovitch (1958) Eldin e Senouci (1994) Hegazy e Wassef (2001) Easa (1988) 

Mayer e Stark (1981) El-Rayes (1997)   Hegazy (2005)  Adeli e Karim (1997) 

Nandgaonkar (1981)     Askew et al. (2002) 

 Easa (1987)       

Christian e Caldera 

(1988)       

Jayawardane e Harris 

(1990)       

Reda (1990)       

 Jayawardane e Price 

(1994a,b)       

 Huang e Halpin (1995)       

 Hare et al. (2011)       

 Lima et al. (2013)        

Minimizar Duração 

  

Selinger (1980) Hyari e El-Rayes (2004) Handa e Barcia (1986) 

Russell e Caselton (1988) Hyari e El-Rayes (2006) 

El-Rayes e Moselhi 

(1998) 

Moselhi e El-Rayes 

(1993b) Agrama (2012)  

Hassanein e Moselhi 

(2002)  

El-Rayes e Moselhi 

(2001)     

Minimizar Duração e 

Custo 

Ipsilandis (2007)  

Moselhi e El-Rayes 

(1993a) 

Moselhi e Alshibani 

(2009)  Liu e Wang (2007) 

El-Rayes (2001) Long e Ohsato (2009)  Liu e Wang (2012) 

Hassanein (2002)     

Moselhi e Hassanein 

(2003,2004)      

Minimizar Duração e 

Custo e Maximizar 

Qualidade 

Cristóbal (2009)    

El-Rayes e Kandil (2005) 

  

Kandil e El-Rayes 

(2006b) 

Kandil e El-Rayes 

(2006a) 

Senouci e Al-Derham 

(2008)  
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2.4.1 Programação Linear Inteira 

 

A Programação Linear é amplamente utilizada na modelagem das operações de 

terraplenagem devido a sua simplicidade e eficácia. Os trabalhos desse subcapítulo, na sua 

grande maioria, usaram Programação Linear e resolveram o problema de Terraplenagem como 

sendo um Problema de Transporte. No Problema de Transportes, as distâncias entre a origem 

(corte) e o destino (aterro) são preestabelecidas e as variáveis de decisão são os volumes 

transportados, tendo como função objetivo a minimização do custo total de transporte de 

materiais. 

Kantorovitch (1958) pode ser considerado o primeiro a estudar e analisar o 

problema de transferência de volumes. Neste trabalho, é apresentada uma formulação 

matemática com o objetivo de minimizar os custos dos deslocamentos de terra.  Contudo, vale 

ressaltar que não é apresentada a resolução do mesmo. 

Nandgaonkar (1981) empregou Programação Linear para resolver o problema do 

transporte na movimentação de terra para um grande projeto de terraplenagem em Ahmednagar, 

na Índia. O objetivo do modelo foi minimizar o custo de transporte na movimentação de terra. 

Foram analisadas as situações onde a variável de decisão era o custo ou a distância entre cada 

zona de corte e aterro. A dificuldade encontrada na análise do custo se deve ao fato de não haver 

o custo unitário para todas as opções de correspondências entre corte e aterro. Optou-se por 

utilizar a distância como variável de decisão e, com isso, a opção de distância teve uma 

diminuição da ordem de 4%. Ao analisar o estudo de caso o autor, apesar de ter desconsiderado 

alguns aspectos como zonas de bota-fora, de empréstimos, fator de empolamento, confirmou 

que a Programação Linear é uma efetiva ferramenta para encontrar a solução ótima na alocação 

e, por conseguinte, reduzir os custos na movimentação de terra entre zonas de corte e aterro.  

Mayer e Stark (1981) apresentaram um método baseado em Programação Linear 

Inteira Mista para minimizar os custos da movimentação de terra. O custo como variável de 

decisão considerou os custos unitários de escavação, de transporte e de disposição de terra, 

todos linearmente proporcionais as quantidades. Não houve referência ao impacto dos tipos de 

solos nessas operações. No tocante à distância, foi considerado o centro de massa, ou seja, uma 

espécie de Distância Média de Transporte. Foi considerado o custo adicional de compra de 

material quando necessário utilizar a zona de empréstimo. A função objetivo é definida pelo 

somatório da multiplicação entre os custos unitários e as variáveis de decisão, representadas 

pelas quantidades de material transportadas em cada situação (zonas de corte e aterro, zonas de 
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corte para zonas de depósito de material ou zona de aterro pedindo emprestado das zonas de 

empréstimo). As restrições dessa função objetivo são as quantidades de corte requeridas na 

seção i, as quantidades de aterro necessário em j, as capacidades e as quantidades das zonas de 

empréstimo e de bota-fora de terra.   

O modelo de Mayer e Stark (1981), assim como o de Nandgaonkar (1981), é 

bastante intuitivo e pode ser considerado de fácil compreensão. Se comparado com o modelo 

do Nandgaonkar (1981), percebe-se que Mayer e Stark (1981) incorporaram mais detalhes, tais 

como fator de empolamento, estabelecimentos de zonas de empréstimo e bota-fora, diferentes 

graus de compactação e diferentes estratos de solo. Os resultados de Mayer e Stark (1981) não 

só fornecem resultados comparáveis aos do diagrama de massa, mas também confirmam que a 

Programação Matemática pode ser aplicada em situações onde o diagrama de massa não é 

adequado. No tocante ao trabalho de Mayer e Stark (1981) é imprescindível destacar que o 

mesmo não aplica o modelo em um estudo de caso. 

Easa (1987) apresentou um modelo para otimizar as operações de terraplenagem 

minimizando o custo total, mas, diferentemente dos modelos anteriores, esse novo modelo 

considera que os custos unitários não são constantes, ou seja, tendem a diminuir com o aumento 

da quantidade.  Mais precisamente, o objetivo do artigo foi investigar os fatores que afetam as 

variações de custos unitários. Os custos unitários de compra e escavação da zona de empréstimo 

foram considerados variáveis em três etapas em função da sua quantidade. Os outros custos 

foram considerados constantes. O modelo foi aplicado em um exemplo numérico, relativamente 

simples. Esse novo modelo, misto entre Programação Linear e Inteira é considerado uma 

extensão do modelo do Mayer e Stark (1981). 

Christian e Caldera (1988) também modelaram a movimentação de terra. 

Consideraram, além do fator de empolamento, o custo do transporte, o custo de compactação e 

a necessidade do uso de zonas de bota-fora ou de empréstimo. Os autores comentam que foi 

considerado que os custos unitários de escavação, transporte e disposição de material variam 

em função da localização, diferente dos trabalhos anteriores. Usaram Programação Linear com 

o objetivo de minimizar o custo total da movimentação de terra. Esse trabalho foi criticado por 

Easa (1989), primeiro pelo fato deles só terem considerado as zonas de bota-fora ou zonas de 

empréstimo quando não houvesse um balanceamento entre os volumes das zonas de corte e 

aterro. O segundo aspecto criticado foi o artifício usado pelos autores para tratar dois pontos 

(corte e aterro) que estariam fisicamente impossíveis de receber ou dispor o material entre eles. 
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Os autores consideraram haver um alto custo unitário entre esses pontos de forma a impedir 

que a solução ótima passasse pelos mesmos.  

Em geral, os trabalhos da década de 80 que aplicaram técnicas de Programação 

Matemática em obras de estradas objetivaram a minimização dos custos, sem considerar a 

duração da obra. O foco eram obras de terraplenagem. Jayawardane e Harris (1990) 

desenvolveram um modelo de Programação Linear Inteira que incorpora a duração do projeto, 

estratos do solo, fatores de contração e disponibilidade de equipamentos. O modelo tem como 

objetivo a minimização do custo da terraplenagem na construção de rodovias, analisando 

diferentes alternativas para a utilização dos equipamentos disponíveis e, com isso, destina-se a 

fornecer uma distribuição ótima de materiais e equipamentos apropriados para a finalização do 

projeto no tempo requerido. Trata-se de um problema complexo e sua formulação torna-se 

muito longa à medida que o número de seções da estrada aumenta. O exemplo apresentado no 

artigo considera, somente, seis seções de uma rodovia fictícia.  

Reda (1990) apresentou uma nova abordagem para modelar o planejamento de 

obras em projetos repetitivos. Este modelo incorpora uma técnica de rede (grafo), uma técnica 

gráfica (linha de balanço) e uma técnica analítica (Programação Linear) em uma abordagem 

unificada para modelar projetos repetitivos. Para a modelagem matemática foi utilizado 

Programação Linear, onde o objetivo era minimizar o custo direto quando houvesse a 

minimização da duração das atividades. A lógica do modelo de Reda é baseada na 

produtividade, ou seja, para diminuir a duração terei que aumentar a produtividade da minha 

equipe e, por conseguinte, aumentar o custo direto da mesma. Diferentemente dos estudos 

citados anteriormente, o foco desse estudo é encontrar a melhor situação fazendo um trade off 

entre a produtividade, custo e duração do projeto, e não pode ser considerado como sendo uma 

abordagem baseada no Problema de Transporte, pois está mais parecido com a abordagem de 

escalonamento de projetos. 

Jayawardane e Price (1994a) estenderam e aperfeiçoaram o modelo desenvolvido 

por Jayawardane e Harris (1990). Esse novo modelo está dividido nas seguintes etapas: 

simulação para fornecer custos unitários e índices de produtividade em função da frota para 

determinada movimentação de terra; otimização da quantidade e distribuição de material e 

equipamentos, considerando as restrições de duração do projeto, disponibilidade de materiais e 

equipamentos; sequência das operações, através de Programação Linear Inteira Mista (PLIM); 

e, por fim, foi considerado o cronograma de atividades da obra.   
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Uma crítica que pode ser feita a esse modelo é o fato de usar simulação para obter 

os custos e índices de produtividade das frotas. Além disso, não são utilizadas todas as ligações 

possíveis de movimentação de terra, somente aquelas mais próximas entre si, conforme 

ilustrado na Figura 2. Ela ilustra as opções de movimentações de terra que foram consideradas 

pelo modelo que estão sendo representadas pelas setas, a seta contínua representa a patrulha 

com maior custo e a seta pontilhada seria a opção de equipamentos mais em conta. O modelo 

de Jayawardane e Price (1994a) foi aplicado em dois estudos de caso. O primeiro estudo de 

caso é de uma rodovia com extensão de aproximadamente 8 quilômetros, onde com a aplicação 

desse modelo conseguiu-se reduzir cerca de 20% dos custos que foram estimados pelos 

construtores. O segundo estudo de caso é um exemplo fictício que fora usado em trabalhos 

anteriores (JAYAWARDANE e PRICE, 1994b). 

 

Figura 2 - Movimentações de terra previamente consideradas na Simulação Computacional. 

 

Fonte: Jayawardane e Price (1994b). 

 

Huang e Halpin (1995) tinham foco específico em planejamento de obras lineares 

(túneis, estradas, etc.), cujo objetivo era otimizar a taxa de construção em função dos recursos 

disponíveis. O artigo é pouco intuitivo e com poucos detalhes, o que dificulta bastante a 

compreensão do mesmo. Utilizou-se a técnica de Programação Linear em conjunto com as 

técnicas gráficas de Linha de Balanço para planejar projetos lineares. Eles criaram o sistema 

POLO (Planejamento e Otimização para Operações Lineares). Esse sistema provê uma 

interface gráfica. O software LINDO é utilizado para análise linear através da Programação 

Matemática, porém, como dito anteriormente, o artigo é pouco intuitivo e deixa a desejar no 

quesito de modelagem matemática e no estudo de caso. Esse é mais um trabalho que não está 
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baseado no Problema de Transporte. Assim como os dois trabalhos seguintes Ipsilandis (2007) 

e Cristóbal (2009). 

Ipsilandis (2007) introduziu um modelo multiobjetivo de Programação Linear com 

foco em planejamento, mais precisamente no planejamento de projetos repetitivos lineares. Para 

aplicação de tal modelo, algumas considerações foram feitas, a primeira é que o projeto tem 

que ser dividido em seções (unidades) e que as atividades são repetidas em cada uma das 

unidades. A segunda consideração é que uma determinada atividade só poderá ser iniciada em 

outra unidade se tiver sido finalizada na unidade anterior. Tais considerações deixam o modelo 

um pouco distante da realidade, principalmente em obras rodoviárias, onde algumas atividades 

não são repetidas em todas as seções, como por exemplo, reforço do subleito ou regularização 

do subleito.  

As múltiplas funções objetivos do modelo de Ipsilandis (2007) minimizam o custo 

do atraso e os recursos ociosos, realizando trade offs entre as multas relativas ao atraso da 

entrega da obra e os recursos ociosos. Com isso, o modelo leva em consideração os elementos 

de custo em relação à duração do projeto, o tempo ocioso dos recursos e o tempo de entrega 

das unidades do projeto – dados que podem ser considerados subjetivos e de pouco acesso em 

determinados projetos. O modelo proposto pode ser usado para gerar cronogramas alternativos 

com base na importância relativa dos diferentes elementos de custo. De qualquer forma, o que 

se percebe desse artigo é que o foco é principalmente matemático, pouco se explica sobre o 

estudo de caso e suas implicações na prática do gerenciamento de projetos.  

Cristóbal (2009) desenvolveu um modelo de Programação Inteira Linear Mista, 

com variáveis binárias, que objetiva minimizar a duração da obra, mas sem minimizar qualidade 

e sem maximizar o custo. O autor usou como estudo de caso uma rodovia entre Mansores e 

Arouca, no noroeste de Portugal. São feitos cenários de trade off entre duração e custo para 

definir o melhor cenário de recursos que atenda as restrições de custo e de qualidade. 

Especificamente, a formulação do modelo tem como função objetivo a minimização da duração 

da construção e como restrições o orçamento máximo definido em contrato e o mínimo 

desempenho, considerado como índice de qualidade necessário. Para o cálculo do índice de 

qualidade foi preconizado aquele sugerido por El-Rayes e Kandil (2005). 

Hare et al. (2011) estenderam os modelos clássicos de Programação Inteira Linear 

para minimizar os custos de movimentação de terra em uma obra rodoviária. Eles incluíram a 

ocorrência de obstáculos físicos (rio, árvores, rochas, etc.) e o objetivo do modelo é encontrar 

uma solução melhor do que simplesmente usar as zonas de empréstimo e bota-fora. Um 
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exemplo fictício de cinco seções foi analisado, obtendo uma economia significativa dos custos, 

porém com o aumento do número de seções da estrada, as variáveis binárias do modelo 

aumentariam de uma forma que o tempo computacional para encontrar a solução o tornariam 

inviável. Por conta disso, a segunda parte do trabalho introduziu um conjunto de algoritmos que 

reduziu o tempo de resolução do modelo.  

Lima et al. (2013) apresentaram um modelo matemático que relaciona a geometria 

e as características geotécnicas de um canteiro de obras de estrada com a alocação de materiais, 

buscando um custo mínimo de construção. É proposto um modelo de Programação Linear para 

otimizar a terraplenagem e os serviços de pavimentação. Com este modelo é possível avaliar 

alternativas de locais com diferentes camadas de solo e diferentes graus de compactação. As 

zonas de empréstimo de materiais são alocadas da maneira mais econômica e é possível 

incorporar mais insumos como mix de materiais. O modelo proposto mostrou que se pode 

reduzir custos através da alocação racional dos materiais.  

 

2.4.2 Programação Dinâmica 

 

Os trabalhos que usaram programação dinâmica tomaram como base o Problema 

de Escalonamento de Projetos para definir a melhor opção para o seu projeto. Nesse tipo de 

problema, cada atividade pode possuir um ou mais modos de execução com diferentes 

combinações de duração e utilização de recursos. Em geral, a função objetivo é minimizar o 

tempo de execução do projeto. Os estudos dessa seção em sua totalidade utilizaram a técnica 

de programação de dinâmica para resolver o problema de planejamento de obras lineares 

repetitivos baseado no Problema de Escalonamento de Projetos. 

Selinger (1980) foi o primeiro a utilizar Programação Dinâmica para planejar 

projetos repetitivos. O modelo tem como objetivo minimizar a duração do projeto satisfazendo 

duas exigências: continuidade do trabalho e a quantidade de recursos para minimizar a duração 

do projeto que, segundo ele, coincide com o mínimo custo. Foram consideradas diferentes 

opções de quantidades de recursos para cada seção e, na maioria das seções, aquelas que tinham 

maior número de recursos foram a alternativa escolhida para minimizar a duração do projeto. 

Russell e Caselton (1988) estenderam o modelo de Selinger (1980). Eles 

introduziram duas variáveis de decisão e usaram formulação de programação dinâmica para 

minimizar a duração total do projeto. A primeira variável representa as possíveis durações 

necessárias para o término de cada atividade do projeto. A segunda variável representa as 



33 

 

durações das possíveis interrupções em cada atividade. Além disso, um processo de análise de 

sensibilidade é descrito, o qual permite a identificação das soluções quase ótimas. O exemplo 

de construção da ponte Selinger (1980) é utilizado para ilustrar a aplicação da formulação.  

Moselhi e El-Rayes (1993a) apresentaram um modelo que incorpora o custo como 

uma variável de decisão importante no processo de otimização. O modelo utiliza programação 

dinâmica e a ponte Selinger (1980) é usada como exemplo a fim de demonstrar a utilização do 

modelo e a sua validade.  

Moselhi e El-Rayes (1993b) propõem um modelo para otimizar o cronograma de 

obras em projetos repetitivos. O modelo desenvolvido neste trabalho considera que a equipe 

técnica (mão de obra) trabalha continuamente, ou seja, sem interrupções. Para cada atividade 

repetitiva o modelo identifica a formação da equipe técnica ótima, que minimiza o custo total 

do projeto. No modelo, além do custo, como é um projeto repetitivo, foi considerado que há 

uma melhora da produtividade da equipe com a progressão do trabalho. Outro fator considerado 

no modelo é a influência das condições meteorológicas na produtividade das equipes.  

Eldin e Senouci (1994) utilizaram Programação Dinâmica para fornecer quais as 

seleções de recursos, interrupções e atrasos nas atividades de produção que levam ao custo total 

mínimo do projeto. Além disso, é gerado um gráfico conforme Figura 3 que retrata a variação 

do custo total do projeto com a duração total. Esses gráficos podem ser utilizados para a tomada 

de decisão do departamento financeiro. Definida a duração do projeto, o sistema gera a linha 

de balanço, com a possibilidade de atualização da linha de balanço original de acordo com as 

informações de entrada.  
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Figura 3 – Duração do projeto versus custo total 

 

Fonte: Eldin e Senouci (1994) 

 

El-Rayes (1997) desenvolveu um sistema para otimizar o cronograma de obras 

repetitivas. O modelo fornece vários recursos práticos e incorpora novos algoritmos para 

planejar obras repetitivas. A formulação incorpora o custo no processo de otimização, 

oferecendo, assim, um suporte para os membros do projeto minimizar os custos totais do 

mesmo. Para cada atividade o modelo auxilia o planejador a selecionar a formação ótima da 

equipe e o vetor interrupção dentre as alternativas existentes. 

El-Rayes e Moselhi (2001) apresentam um modelo de otimização automatizado e 

prático. O modelo utiliza a formulação de Programação Dinâmica e incorpora um algoritmo de 

escalonamento de projetos e um algoritmo de interrupção de modo a automatizar a geração de 

interrupções durante o projeto. Diferentemente dos trabalhos anteriores, as opções de 

interrupções não foram limitadas anteriormente e isso pode ser considerado o diferencial desse 

modelo. Os autores utilizaram o exemplo da ponte de Selinger (1980) para demonstrar as 

capacidades do modelo. 

El-Rayes (2001) estabeleceu um modelo para otimizar a utilização dos recursos na 

construção de rodovias, minimizando a duração e o custo da obra. O modelo projetado é 

baseado no método de licitação A + B, muito utilizado pelos departamentos de transportes 

americanos. A componente A representa o preço da oferta para os custos de construção de uma 
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forma semelhante à utilizada em contratos de licitação tradicionais. A componente B é 

incorporada no preço da proposta para representar os custos referentes aos benefícios 

econômicos do projeto para o público e para a economia local. Estes custos são relacionados 

com o tempo de construção. O modelo é incorporado em um sistema de apoio à decisão que 

fornece uma interface amigável para facilitar a análise da otimização. O modelo foi aplicado a 

um exemplo numérico de uma obra rodoviária de forma a ilustrar o seu funcionamento. 

Hassanein (2002) desenvolveu um modelo para automatizar a obtenção de dados e 

orientar o cronograma de obras rodoviárias. Ele usou um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) para analisar os dados espaciais do projeto (tais como perfil da rodovia e topografia da 

região) e automatizou as quantidades de corte e aterro para estabelecer o diagrama de Brückner. 

Além disso, ele criou um modelo de banco de dados permitindo o acompanhamento dos 

recursos pelos contratantes. Desenvolveu também um procedimento para identificar o caminho 

crítico de uma atividade e, com isso, acelerar a construção. Com esse modelo, ele conseguiu 

otimizar a duração do projeto e o custo total.  

Moselhi e Hassanein (2003) apresentaram um modelo projetado para otimizar o 

cronograma de projetos lineares. Eles otimizaram, primeiramente, a duração do projeto de 

construção, depois o custo total e, por fim, a combinação dos dois. O modelo compilou de 

outros modelos estudados anteriormente um número de características interessantes e adicionou 

outras. Dentre estas características estão: a possibilidade de representar a presença de 

obstruções transversais, tais como rios e riachos; a incorporação de atividades repetitivas e não 

repetitivas; a possibilidade de considerar vários antecessores e sucessores para cada atividade; 

e de considerar as variações na quantidade de trabalho das atividades. Um exemplo numérico 

de uma obra rodoviária da literatura foi utilizado para ilustrar as competências do modelo. 

Hassanein e Moselhi (2004) propuseram um modelo para a integração das fases de 

planejamento de projetos de construção de rodovias. O modelo gera automaticamente a 

estrutura da divisão de trabalho e a precedência de rede respeitando a lógica do trabalho. Eles 

utilizam Programação Dinâmica na geração de cronogramas que otimizam o custo total do 

projeto, a duração ou os dois. O algoritmo de planejamento expande a proposta anteriormente 

desenvolvida por El-Rayes e Moselhi (1998) e apresenta recursos adicionais, adaptados 

principalmente para a construção de rodovias. Interrupções de trabalho não são permitidas no 

modelo proposto, visto que os equipamentos são muito caros. O modelo é incorporado em um 

protótipo de software que gera cronogramas gráficos. 
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2.4.3 Algoritmos Genéticos 

 

No modelo desenvolvido por Hegazy e Wassef (2001), o objetivo foi de minimizar 

o custo total de construção incluindo custos diretos, custos indiretos, custos de interrupção da 

obra, bem como os incentivos e as indenizações (multas). O modelo se baseia na integração 

total entre o caminho crítico e a linha de balanço e utiliza uma técnica de otimização 

aproximativa, os Algoritmos Genéticos. O resultado obtido define o número de equipes, o 

método de construção e as interrupções necessárias para manter a continuidade das atividades. 

O modelo foi aplicado em um exemplo da literatura de forma a ser verificado. As limitações 

dos recursos são consideradas, o prazo do projeto é atendido, as relações de precedência são 

consideradas e o custo total (direto e indireto) é minimizado. Vale salientar que a otimização é 

feita através do software Evolver. Um fator positivo é o estabelecimento do diagrama de Gantt 

para o custo ótimo no Microsoft Project. 

Diferente da grande parte dos modelos citados anteriormente, que são capazes de 

otimizar apenas um objetivo de cada vez (ou seja, minimizar a duração ou o custo), Hyari e El-

Rayes (2004) apresentam o desenvolvimento de um modelo para otimizar a utilização de 

recursos em projetos de infraestrutura repetitivas. Ele fornece a capacidade de minimização 

simultânea da duração do projeto e das interrupções de trabalho para equipes de construção. O 

modelo incorpora um algoritmo genético multiobjetivo e um algoritmo de escalonamento. O 

exemplo de Selinger (1980) foi utilizado como estudo de caso. 

Hegazy (2005) desenvolveu um modelo para otimizar os custos na construção de 

rodovias. O objetivo do modelo é minimizar o custo total da construção, respeitando as 

limitações de duração, interrupções e recursos do projeto. Um programa, integrado com o 

Microsoft Project, foi desenvolvido através da linguagem Visual Basic e a otimização do custo 

foi implementada através do software Evolver, que usa Algoritmo Genético. Para demonstrar 

as capacidades do sistema, o autor utiliza um exemplo real de um projeto de estrada. Como 

resultado tem-se a otimização do tempo, dos custos da obra, as atribuições das equipes de 

trabalho e a velocidade de evolução das atividades.  

El-Rayes e Kandil (2005) criaram um modelo de otimização multiobjetivo que 

minimiza o tempo de construção e o custo, enquanto maximiza a sua qualidade. Para diminuir 

a complexidade do modelo foram compiladas as variáveis de decisão: método construtivo, 

formação da equipe técnica e as regras de hora-extra em uma só variável chamada de utilização 

do recurso. O modelo é solucionado por um Algoritmo Genético multiobjetivo.  
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Uma estrutura de Algoritmo Genético Multiobjetivo em paralelo foi desenvolvida 

por Kandil e El-Rayes (2006a) para permitir a otimização da utilização de recursos em projetos 

de construção de grande escala. O objetivo de tal montagem em paralelo é reduzir os tempos 

computacionais. Os resultados desta experiência confirmam que a economia de tempo 

computacional é significativa. 

O desenvolvimento de um sistema, a partir do modelo desenvolvido em El-Rayes e 

Kandil (2005), para otimizar a utilização dos recursos de construção é apresentado por Kandil 

e El-Rayes (2006b). O sistema é chamado de Sistema Automatizado Multiobjetivo de 

Otimização de Recursos da Construção (MACROS) e incorpora os módulos desenvolvidos a 

seguir:  

a. Um módulo de otimização multiobjetivo baseado nas técnicas de El-Rayes 

e Kandil (2005); 

b. Um módulo de banco de dados para facilitar o armazenamento dos dados é 

desenvolvido usando Microsoft Access – nesse módulo existe a 

possibilidade de entrar os dados manualmente ou importar dados existentes 

em outro formato, por exemplo, do Microsoft Project;  

c. Um módulo de ferramental para proporcionar integração entre os módulos 

internos do MACROS e os softwares de gerenciamento disponível no 

mercado; e  

d. Um módulo de interface com o usuário para facilitar a entrada de dados do 

projeto e a visualização dos planos de construção gerados. 

 

O modelo de otimização de Hyari e El-Rayes (2006) é multiobjetivo para o 

planejamento de projetos de construção repetitivos. O modelo possibilita aos planejadores gerar 

e avaliar os planos de construção que minimizam a duração do projeto e maximizam a 

continuidade do trabalho da equipe, simultaneamente. O modelo está organizado em três 

módulos principais: planejamento, otimização e de classificação. O módulo de planejamento 

emprega um algoritmo de escalonamento de recursos para desenvolver cronograma para 

projetos de construção repetitivos. O módulo de otimização utiliza Algoritmos Genéticos 

Multiobjetivos para procurar e identificar os planos de construção viáveis que estabelecem 

equilíbrios ótimos entre a duração do projeto e a continuidade da equipe de trabalho. O módulo 

de classificação emprega a teoria da utilidade multiatributo para classificar os planos gerados, 

a fim de facilitar a seleção e a execução do melhor plano global para o projeto. Por fim, eles 

aplicam o modelo no exemplo de Selinger (1980). 
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Senouci e Al-Derham (2008) apresentam um modelo multiobjetivo baseado em 

Algoritmo Genéticos para a otimização de projetos de construção lineares. O modelo permite 

que os planejadores de construção gerem e avaliem cronogramas de construção ótimos que 

minimizem tanto o tempo de projeto quanto o custo. O modelo desenvolvido neste trabalho é 

muito parecido ao desenvolvido por El-Rayes e Kandil (2005).  

Todos os trabalhos analisados anteriormente, basearam-se no Problema de 

Escalonamento de Projetos. O modelo de Moselhi e Alshibani (2009) pode ser considerado 

diferente dos demais, ele utiliza duas técnicas de otimização, Algoritmo Genéticos, 

Programação Linear e o SIG. Ele tem como objetivo a otimização das operações de 

terraplenagem em projetos de construção pesada. O Algoritmo Genético é usado para gerar 

diferentes cenários de formações de equipe técnica e para procurar soluções próximas da ótima. 

A Programação Linear é utilizada para determinar as quantidades de terra a ser movida, de 

modo a minimizar a duração do projeto, o custo direto ou indireto ou a combinação de ambos. 

O SIG é empregado para desenvolver o algoritmo de rotas que alimenta o modelo com os dados 

pertinentes para estradas e as coordenadas X, Y e Z. O modelo foi implementado em um 

protótipo de software, utilizando programação orientada a objetos, sendo aplicado em dois 

exemplos da literatura. 

Long e Ohsato (2009) utilizaram Algoritmos Genéticos e um algoritmo de 

escalonamento para otimizar o planejamento de projetos repetitivos, tanto do ponto de vista da 

duração quanto do custo, separadamente ou em conjunto. Além disso, neste artigo, o custo 

unitário é uma função da duração, que pode ser tanto discreta quanto contínua, e isso foi 

considerado no método proposto. O exemplo da ponte de Selinger (1980) da literatura é 

analisado para validar o método proposto, além de outro exemplo para ilustrar sua capacidade 

no planejamento de um projeto. 

Agrama (2012) apresenta uma abordagem para um modelo multiobjetivo de 

otimização para planejar obras lineares. O modelo permite que os planejadores criem 

cronogramas de construção ótimos que minimizem a duração do projeto, o total de interrupções 

de trabalho e o número total de equipes. Para apresentar um modelo em um formato que é 

habitual para os profissionais, uma planilha do Excel é utilizada para a implementação. O 

modelo é otimizado, combinando uma abordagem por soma ponderada e por algoritmos 

genéticos (através do software Evolver). Além disso, ele fornece a linha de balanço do projeto 

analisado. 
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2.4.4 Outras Técnicas 

 

Handa e Barcia (1986) criaram uma formulação discreta que aplica a Teoria do 

Controle Ótimo para minimizar a duração do projeto, considerando os índices de produção. O 

problema de planejamento da construção da ponte de Selinger (1980) foi resolvido a partir desse 

método.  

Easa (1988) apresenta um modelo de Programação Quadrática para otimizar a 

terraplenagem. Esse novo modelo é uma extensão do modelo de Mayer e Stark (1981), onde 

foram acrescentadas as funções lineares dos custos de compra e escavação das zonas de 

empréstimo. Além disso, foram considerados os custos de instalação de empréstimos de terras 

e de aterros. 

Uma formulação matemática para otimizar o planejamento de obras foi 

desenvolvida por Adeli e Karim (1997). O cronograma da construção é colocado como 

problema de otimização, no qual os custos diretos do projeto são minimizados por um período 

determinado. Para tanto, foi adaptado um modelo de Rede Neurais, anteriormente desenvolvido 

por Adeli e Park (1995). 

El-Rayes e Moselhi (1998) apresentam um algoritmo de programação de recurso 

dirigido para planejamento dos recursos de atividades em projetos repetitivos. Para cada 

atividade da seção o algoritmo identifica a melhor data de início e fim, assim como a equipe de 

trabalho designada para essa atividade. Ele fornece um cronograma que atende as restrições das 

relações de precedência, disponibilidade de equipe técnica e trabalho contínuo das equipes. Foi 

analisado um exemplo numérico com e sem interrupção das atividades, demonstrando que a 

interrupção das atividades pode reduzir o tempo do projeto. 

Hassanein e Moselhi (2002) descrevem um modelo projetado para automatizar a 

aquisição e análise de dados para planejamento de construção de rodovias. Não há otimização 

do processo. Um SIG é utilizado para analisar dados espaciais e estimar as quantidades de corte 

e aterro. O modelo gera automaticamente a rede de precedência respeitando a lógica de trabalho, 

além do diagrama de massas para desenvolver o plano de terraplenagem ótimo. O mesmo é 

implementado em um protótipo de software. Vários formatos de entrada e saída são aceitos para 

facilitar o compartilhamento de dados com pacotes de software disponíveis comercialmente.  

No trabalho do Askew et al. (2002) uma abordagem para automatizar o processo de 

planejamento da terraplenagem é descrito. Nesse artigo, o objetivo não é a modelagem para 
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otimizar o processo de terraplenagem, mas sim auxiliar os planejadores a utilizar as técnicas 

através da construção de um de uma interface automatizada. 

Liu e Wang (2007) desenvolveram um modelo flexível para a resolução de 

problemas de planejamento de obras lineares que envolvem diferentes objetivos. O modelo 

proposto adota Programação por Restrições, o que cria a flexibilidade para otimizar tanto o 

custo total quanto a duração. Além disso, o conceito de terceirização de recursos é introduzido 

para melhorar o desempenho do projeto. O exemplo de Selinger (1980) é selecionado para 

validar o modelo e dois cenários são realizados para demonstrar a capacidade do modelo. O 

primeiro cenário tem como objetivo a minimização da duração do projeto, considerando a 

possibilidade de terceirizar a mão de obra (para evitar interrupções), e o segundo cenário tem 

como objetivo minimizar o custo total do projeto, atribuindo uma duração máxima aceitável 

como restrição.  

Liu e Wang (2012) propõem um modelo de otimização da duração, introduzindo o 

conceito de polivalência para integrar equipes simples ou multiqualificadas para melhorar o 

desempenho do trabalho. O novo modelo pode ser considerado uma extensão do modelo 

proposto em Liu e Wang (2007), pois foram adicionadas heurísticas para aprimorar a seleção 

das equipes polivalentes. A análise foi feita baseada em dois cenários, o primeiro com o objetivo 

de minimizar a duração do projeto com um mínimo de interrupção e o segundo de minimizar a 

duração do projeto sem nenhuma interrupção.  

 

2.4.5 Discussão  

 

Diferentes técnicas de otimização foram introduzidas para otimizar os custos, o 

tempo ou ambos em obras viárias, tais como: Programação Linear Inteira (NANDGAONKAR, 

1981; MAYER e STARK, 1981; EASA, 1987; CHRISTIAN e CALDERA, 1988; 

JAYAWARDANE e HARRIS, 1990; REDA, 1990; JAYAWARDANE e PRICE, 1994A;  

HUANG e HALPIN, 1995; IPSILANDIS, 2007; CRISTÓBAL, 2009; HARE et al., 2011; e 

LIMA et al., 2013), Programação Dinâmica (SELINGER, 1980; RUSSELL e CASELTON, 

1988; MOSELHI e EL-RAYES, 1993; ELDIN e SENOUCI, 1994; EL-RAYES e MOSELHI, 

2001; MOSELHI e HASSANEIN, 2003; 2004), Programação Quadrática (EASA, 1988), 

Programação por Restrições (LIU e WANG, 2007; 2012),  a Teoria do Controle Ótimo 

(HANDA e BARCIA, 1986), as Redes Neurais (ADELI e KARIM, 1997) e Algoritmos 

Genéticos (HEGAZY e WASSEFF, 2001; HYARI e EL-RAYES, 2004; 2006; HEGAZY, 
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2005; EL-RAYES e KANDIL, 2005; KANDIL e EL-RAYES, 2006; SENOUCI e AL-

DERHAM, 2008; MOSELHI e ALSHIBANI, 2009; LONG e OHSATO, 2009 e AGRAMA, 

2012).  

A Figura 4 ilustra a porcentagem de trabalhos que utilizam técnicas de otimização. 

A partir da análise deste gráfico, percebe-se a incidência maior de trabalhos que utilizam a 

Programação Linear Inteira, com 30%, Programação Dinâmica e os Algoritmos Genéticos, com 

26% cada. Na Figura 5 é ilustrado o crescimento/decrescimento e o surgimento da aplicação de 

novas técnicas com o passar do tempo. Por exemplo, a Programação Linear Inteira era a técnica 

mais utilizada nas décadas de 80 e 90. A partir do ano 2000, essa técnica foi perdendo espaço 

para os Algoritmos Genéticos. Isso se deve ao fato da necessidade de se incorporar variáveis 

discretas, as quais aumentam a complexidade computacional, apesar da melhoria no 

processamento dos computadores nos dias de hoje. 

 

Figura 4 - Trabalhos classificados por Técnicas de Otimização. 
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Figura 5 - Trabalhos classificados por técnicas por período de publicação. 

 

 

Avanços significativos das pesquisas na área da otimização dos recursos de 

construção levaram a um aumento na quantidade de modelos de otimização que foram sendo 

desenvolvidos utilizando uma variedade de métodos, os quais incluem Programação Linear 

Inteira, Programação Dinâmica e Algoritmos Genéticos. Na Figura 6 é ilustrado o crescimento 

ao longo dos anos. Fica claro que a partir do ano 2000 os trabalhos nessa área duplicaram se 

comparadas às duas décadas anteriores. Isso provavelmente tenha acontecido devido à 

necessidade de mercado de obtenção de melhores soluções em um menor tempo possível. 

 

Figura 6 - Trabalhos Acumulados por Ordem Cronológica (1958- 2012). 
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Dentro deste contexto, estes modelos podem ser classificados de acordo com seus 

objetivos de otimização, em modelos que: (1) Minimizam o tempo de projeto (SELINGER, 

1980; HANDA e BARCIA, 1986; RUSSELL e CASELTON, 1988; MOSELHI e EL-RAYES, 

1993B; EL-RAYES e MOSELHI, 2001; HASSANEIN e MOSELHI, 2002; HYARI e EL-

RAYES, 2004; HYARI e EL-RAYES, 2006; AGRAMA, 2012); (2) Minimizam o custo 

(KANTOROVITCH, 1958; NANDGAONKAR, 1981; MAYER e STARK, 1981; EASA, 

1987; 1988; CHRISTIAN e CALDERA, 1988; JAYAWARDANE e HARRIS, 1990; REDA, 

1990; JAYAWARDANE e PRICE, 1994A; ELDIN e SENOUCI, 1994; HUANG e HALPIN, 

1995; ADELI e KARIM, 1997; EL-RAYES, 1997; HEGAZY e WASSEF, 2001; HEGAZY, 

2005; HARE et al., 2011 e  LIMA et al., 2013); e (3) Minimizam o tempo e o custo (MOSELHI 

e EL-RAYES, 1993A; EL-RAYES, 2001; HASSANEIN, 2002;  MOSELHI e HASSANEIN, 

2003; 2004; IPSILANDIS, 2007; LIU e WANG, 2007; 2012; MOSELHI e ALSHIBANI, 2009 

e LONG e OHSATO, 2009).  

A necessidade de ferramentas de otimização, práticas e intuitivas, na construção 

motivaram o desenvolvimento de vários modelos de otimização concebidos para fazer a 

interface com softwares comercialmente disponíveis. Modelos desse tipo foram desenvolvidos 

para facilitar a implementação de otimização da construção usando uma série de ferramentas, 

incluindo: (1) software de planilha (HEGAZY e WASSEF 2001; AGRAMA 2012) e (2) 

software de planejamento de projeto (KANDIL e EL-RAYES 2006). Embora os modelos acima 

mencionados tenham contribuições significativas de pesquisa para a área de otimização da 

utilização dos recursos da construção, sua aplicação ainda tem sido limitada na prática. 

Na Figura 7 é ilustrada a classificação dos artigos por periódicos. Percebe-se 

claramente a preponderância de publicações de artigos nessa área para o Journal of 

Construction Engineering and Management - JCEM. São a metade das publicações desde 1958, 

nesse periódico. Em segundo lugar, tem-se o Automation in Construction com 11% das 

publicações e, em terceiro, estão o Canadian Journal of Civil Engineering e o Journal of the 

Construction Division (publicação descontinuada em 1982) com 8% das publicações cada. Na 

aba outros, com 18%, se encontram as publicações dos periódicos: Advances in Engineering 

Software, Construction Management and Economics, Housing & Building National Research 

Center Journal, Transportation Research Record, Proceedings of the Institution of Civil 

Engineers: Transport e European Journal of Operational Research. 
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Figura 7 - Artigos classificados por periódicos. 
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2.5 Problema de Roteamento entre o Corte e Aterro  

 

Os estudos que resolvem o problema de Terraplenagem como um Problema de 

Roteamento são denominados de Problema de Roteamento entre Corte e Aterro.  Nesse tipo de 

problema, as variáveis de decisão são as rotas e as distâncias entre origem (corte) e destino 

(aterro) são preestabelecidas. E a função objetivo é minimizar a distância total percorrida. Esses 

trabalhos não foram abordados na etapa anterior, pois não foram aplicados na área de estudo 

delimitada, ou seja, obras rodoviárias.  

 

2.5.1 Considerações sobre trabalhos de Roteamento de Corte e Aterro 

 

O modelo de Henderson et al. (2003) é um modelo de roteamento. Sendo esse 

modelo baseado no clássico problema do caixeiro viajante (PCV) – em que um vendedor, 

partindo de uma cidade, precisa visitar n outras cidades uma única vez e retornar ao ponto 

inicial, fazendo o menor percurso –, as variáveis de decisão são as rotas e a função objetivo é a 

distância total percorrida. 

Para compreender a modelagem feita por Henderson et al. (2003) é necessário ter 

conhecimento de algumas definições e considerações feitas pelos mesmos. Neste modelo é 

considerado que há compensação entre cortes e aterros, ou seja, não há necessidade de zonas 

de bota-fora ou zonas de empréstimo. Foi definido que o veículo tem uma capacidade máxima 

e essa carga máxima é levada em uma viagem (por exemplo, um caminhão basculante com 

capacidade de 20 metros cúbicos). Outra simplificação do problema é que a quantidade de 

cortes é igual à quantidade de aterros, situação quase improvável na prática.  

No trabalho de Henderson et al. (2003) foi considerada uma abordagem heurística, 

o Simulated Annealing (Recozimento Simulado). Tal abordagem tem o objetivo de diminuir o 

tempo computacional para encontrar a solução ótima.  

Lim et al. (2005) desenvolveram um modelo usando um algoritmo de recozimento 

simulado embutido em busca tabu. O objetivo era encontrar o menor caminho para o Problema 

de Roteamento de Corte e Aterro. Os autores tentaram estender o modelo para incluir vários 

veículos, porém a nova formulação não é apresentada. Os testes computacionais mostram que 

a nova abordagem é robusta e alcança melhores soluções quando comparados com aquelas 

encontrados por Henderson et al. (2003). 
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O problema de roteamento do corte e aterro pode ser considerado um caso especial 

do problema de menor custo de roteamento do corte e aterro desenvolvido por Nassar e Hosny 

(2012). O objetivo é determinar o percurso a ser percorrido e as quantidades de material que o 

equipamento de construção deve transportar para satisfazer o greide desejado, minimizando a 

distância total percorrida. O modelo foi formulado como um problema de binário misto e 

resolvido usando um método branch-and-bound tradicional e uma técnica de otimização 

aproximativa conhecida como enxame de partículas (PSO). Como soluções foram estabelecidas 

rotas de distribuição de materiais eficientes para canteiros de obras.  

Dentro desse contexto de revisão da literatura, percebeu-se a necessidade de um 

modelo que fosse simples e claro e que os dados de entrada fossem apenas dados básicos de 

uma obra de terraplenagem. Porém, é necessário que o modelo fosse eficiente e que conseguisse 

uma solução ótima em tempo computacional admissível. Duas lacunas foram constatadas: 

primeiro, a questão de que nenhum trabalho acima citado utilizou uma técnica diferente da 

abordagem do problema de transporte da Pesquisa Operacional para resolver o problema de 

distribuição de materiais em obras lineares de terraplanagem; e a segunda, e não menos 

importante, é o fato de que nenhum dos modelos acima citados trabalhou a abordagem com 

mais de um equipamento. Além disso, poucos trabalhos que utilizaram técnicas de Programação 

Linear aplicaram os respectivos modelos em um estudo de caso real. 

 

2.6 Pesquisa Operacional versus Terraplenagem 

 

Uma importante classificação sobre os estudos analisados nesse trabalho é sobre o 

tipo de Problema da Pesquisa Operacional que eles foram baseados. Foram considerados 

somente os problemas dos estudos relatados anteriormente e, portanto, são os Problemas do 

Transporte, do Roteamento e do Escalonamento de Projetos. A partir da Tabela 3, pode-se 

observar que o problema do transporte é o mais utilizado quando o objetivo é definir a melhor 

alocação de terraplenagem. Porém, quando a finalidade é planejamento da utilização de 

recursos, a opção mais utilizada é o problema de Escalonamento de Projetos. O problema de 

roteamento não foi muito aplicado em terraplenagem de obras rodoviárias, mas Henderson et 

al. (2003) e Lim et al. (2005) já aplicaram esta técnica em problemas de terraplenagem em 

obras em geral.  
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Tabela 3 – Estudos por técnicas de otimização versus Problema de PO. 

Problema 

Técnicas de Otimização  

Programação Linear 

Inteira 
Programação Dinâmica 

Algoritmos 

Genéticos 
Outras 

Transporte 

Kantorovitch (1958) 

Mayer e Stark (1981) 

Nandgaonkar (1981)  

Easa (1987) Christian e 

Caldera (1988)  

Jayawardane e Harris 

(1990)  

Jayawardane e Price 

(1994 a, b)  

Hare et al. (2011)  

Lima et al. (2013) 

 
Moselhi e 

Alshibani (2009) 
Easa (1988)  

Escalonamento 

de Projetos 
  

Selinger (1980) Russell e 

Caselton (1988) 

Moselhi e El-Rayes 

(1993a) Moselhi e El-

Rayes (1993b) 

Eldin e Senouci (1994) El-

Rayes (1997) El-Rayes e 

Moselhi (2001) 

El-Rayes (2001)  

Hassanein (2002) 

Moselhi e Hassanein 

(2003,2004) 

 

Hegazy e Wassef 

(2001) Hyari e El-

Rayes (2004) 

Hegazy (2005) 

El-Rayes e Kandil 

(2005) 

 Hyari e El-Rayes 

(2006) 

Moselhi e 

Alshibani (2009) 

Agrama (2012)  

 

 

Liu e Wang 

(2007) Liu e 

Wang (2012) 

Roteamento Este trabalho 
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3 PROBLEMA DE ROTEAMENTO ENTRE O CORTE E O ATERRO COM 

MÚLTIPLOS CAMINHÕES 

 

Neste capítulo é apresentado o Problema de Roteamento de Corte e Aterro com 

múltiplos caminhões, em inglês é Truck Routing Cut and Fill Problem - TRCFP. No primeiro 

momento, foram identificados as características e os fundamentos para a compreensão do 

problema. 

Definida a lacuna na literatura, que são a falta de aplicação do modelo matemático 

em um estudo de caso real de obra de terraplanagem viária e a abordagem com múltiplos 

equipamentos, foi iniciada a formulação do modelo matemático com a definição das variáveis 

de decisão, da função objetivo e das restrições. Com o modelo definido, foi feita a validação e 

verificação do mesmo a partir de um exemplo fictício de fácil resolução. 

 

3.1 Definição do problema 

 

O problema de roteamento de corte e aterro é um problema de otimização, no qual 

o objetivo é encontrar uma rota que minimiza a distância total percorrida por uma frota de 

caminhões utilizada na movimentação de terra.  Henderson et al. (2003) partem do pressuposto 

de que a minimização da distância percorrida contribui diretamente para uma economia geral 

da construção, além de reduzir os deslocamentos feitos pelos caminhões e, por conseguinte, o 

tempo de duração da obra como um todo. 

A diferença mais marcante do modelo concebido neste trabalho e o modelo de 

Henderson et al. (2003) é o acréscimo dos múltiplos equipamentos. Além disso, neste novo 

modelo, a quantidade de cortes não necessariamente precisa ser igual a quantidade de aterros. 

Outra consideração a mais é o fato de considerar uma aproximação mais realista da distância 

entre os cortes e aterros, ou seja, a distância média entre estacas em detrimento da distância 

média de transporte entre cada corte ou aterro. 

O número de visitas a uma determinada zona de corte ou aterro vai depender do 

volume de material necessário para conformá-lo ao greide definido em projeto. No modelo esse 

volume é considerado como unidades de carga. Uma vez que cada unidade de material 

representa uma unidade de carga, o número de visitas a cada zona de corte ou aterro é igual a 

quantidade de excesso (ou déficit) de material no local. Por exemplo, se um determinado corte 
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tiver o volume de 200 m³ para ser retirado e a capacidade do caminhão for de 10 m³, nesse corte 

haverá 20 unidades de material para ser retirada. 

 

3.2 Formulação matemática 

 

O modelo do problema de roteamento de corte e aterro com múltiplos caminhões é 

representado conforme as Equações de (1) a (9): 

 

Índices e conjuntos: 

i número de cortes, onde i = 1, 2,...m; 

j número de aterros, onde j = 1, 2,...n; 

w quantidade de cortes e aterros, ou seja, m + n; 

A conjunto de arcos de cortes para os aterros e de aterros para cortes; 

k quantidade de caminhões, onde k = 1, 2,...t; 

l localização de cortes e aterros no conjunto G; 

Gi conjunto com a localização dos cortes ou aterros; 

L+ conjunto das unidades de corte; 

L-  conjunto das unidades de aterro. 

 

Parâmetros: 

pi posição da unidade de corte ou aterro referente a li, que é um elemento dos conjuntos L+ e L; 

Dij distância média entre o corte i e o aterro j 

ci vetor com os volumes de corte; 

fj vetor com os volumes de aterro. 

 

Variáveis de decisão: 

xijk é uma variável binária que assume o valor 1 quando o caminhão k transporta o material do 

corte i para o aterro j, sendo 0 caso contrário; 

yik é uma variável binária que assume o valor 1 quando o caminhão k transporta material do 

corte i, sendo 0 caso contrário. 

 

[TRCFP] 

Função Objetivo: 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 =  ∑ 𝐷𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝐴

𝑥𝑖𝑗𝑘 
(1) 

 

Sujeito a: 

𝑝𝑖 +  1 −  𝑤(1 −  𝑥𝑖𝑗𝑘) ≤ 𝑝𝑗∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 𝑐𝑜𝑚 𝑗 ≠ 1, 𝑝1 = 1   (2) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 + 𝑥𝑗𝑖𝑘 ≤ 1∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 𝑐𝑜𝑚 𝑖 < 𝑗  

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

𝑝𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑙}, 𝑖 =  1, . . . , 𝑙 

(3) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 𝑦𝑖𝑘

𝑗

, 𝑖 =  1, . . . , 𝑚  𝑒  𝑘 =  1, . . . , 𝑡 
(4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 𝑦𝑗𝑘 , 𝑗 =  1, . . . , 𝑛  𝑒  𝑘 =  1, . . . , 𝑡 

𝑗

 (5) 

∑ 𝑦𝑖𝑘 = 1, 𝑖 =  1, . . . , 𝑛

𝑘

 (6) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑣
𝑖,𝑗

, 𝑘 =  1, . . . , 𝑡 
(7) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 𝑒 𝑘 =  1, . . . , 𝑡 (8) 

𝑦𝑗𝑘 ∈ {0,1} 𝑗 =  1, . . . , 𝑛  𝑒  𝑘 =  1, . . . , 𝑡 (9) 

 

 

A função objetivo (1) minimiza a distância percorrida pelo caminhão que faz 

movimentação de material entre as zonas de cortes e os aterros. Importante observar que na 

apresentação dos resultados foi feita a conversão dessa distância em tempo. Para isso foi 

utilizado o conceito de velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo 

para necessário percorrer essa distância conforme Halliday et al. (2008). Utilizou-se a como 

parâmetro a velocidade média dos caminhões basculantes considerada no SICRO 3 (2007). O 

foco do modelo é na distância percorrida pelos caminhões basculantes, mas é sabido que os 

mesmos trabalham em conjunto com as carregadeiras, ou seja, os caminhões transportam o 

material que é retirado pela carregadeira. 

Os conjuntos de restrições representadas pelas equações (2) e (3) evitam a formação 

de subcircuitos. Subcircuitos são a formação de subgrupos de pontos de corte ou aterro sem ter 

finalizado todo o percurso. Para que os caminhões não parem suas rotas em um corte ou aterro, 

foram inseridos os conjuntos de restrições dos tipos (4) e (5), além da restrição do tipo (6), que 
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asseguram que o caminhão não visite mais de uma vez uma unidade de corte ou aterro, isto é 

valido nesse caso, pois cada corte ou aterro é discretizado em unidade. O conjunto de restrições 

do tipo (7) equilibram a utilização dos caminhões, sendo v um parâmetro que regula a 

quantidade de viagens realizadas por um dado caminhão. Esse balanceamento é flexível, 

permitindo, a análise de vários cenários operacionais. Por fim, os conjuntos de restrições dos 

tipos (8) e (9) dizem respeito ao caráter binário das variáveis de decisão. 

É importante ressaltar que para utilizar o modelo acima os volumes nos vetores ci e 

fj são inseridos em unidade de carga do caminhão, ou seja, se o volume de um determinado 

corte ou aterro é 600 m³ e o caminhão considerado é 15 m³, o volume será dividido em 40 

unidades de volume.  

 

3.3 Validação do modelo 

 

Para validar o modelo foi resolvido um exemplo fictício, o qual pode ser 

solucionado manualmente. O fato do exemplo ser simples e solucionado manualmente é 

realmente o objetivo, pois dessa forma pode-se verificar e validar o modelo sem grandes 

dificuldades. Foi utilizado o software CPLEX 12.6, um programa da IBM que através da 

programação matemática possibilita a otimização de problemas (IBM, 2010). O programa foi 

executado em um sistema operacional Windows 8.1 de 64 Bits, com processador Core i5 e 4 

GB de memória RAM. Na Figura 8 é ilustrado o exemplo adaptado que foi resolvido através 

do CPLEX.  

 

Figura 8 - Perfil longitudinal do exemplo fictício 

 

 

Os dados do exemplo são os seguintes: volumes em excesso dos cortes 1, 2 e 3 são, 

respectivamente, 4, 3 e 4 m³; os volumes necessários para os aterros 1, 2 e 3 são, 

respectivamente, 5, 3 e 3 m³. Para esse exemplo, foi considerada a distância média de transporte 
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entre os cortes e aterros – as distâncias que estão assinaladas na Figura 8. Em termos de valores, 

têm-se os seguintes: d11 = 12 m, d21 = 10 m, d22 = 8 m, d32 = 8 m e d33 = 15 m. Por fim, foi 

considerado que existem dois caminhões disponíveis para fazer o transporte de material e que 

os mesmos são homogêneos e tem uma capacidade de 1 m³. 

A solução ótima fornecida pelo modelo é a seguinte: 

 Caminhão 1: (C2-A2; C3-A3; C3-A3; C3-A3; C3-A2;) 

 Caminhão 2: (C1-A1; C1-A1; C1-A1; C1-A1; C2-A2; C2-A1)  

Em termos de porcentagem de utilização, os dois estão praticamente iguais: 

caminhão 1 com cerca de 48% e o caminhão 2 com quase 52%. Isso acontece, principalmente, 

por conta da restrição (7) que promove o balanceamento da utilização dos caminhões, fixado 

em um máximo de 6 viagens por caminhão. A Figura 9 ilustra o tempo gasto por cada caminhão 

para realizar todas as atividades de movimentação. O tempo foi calculado através da equação 

da velocidade média e foi considerada uma velocidade média fictícia de 2 m/s.  

 

Figura 9 - Tempo dispendido para o transporte de material entre corte e aterro por caminhões. 

 

Na Tabela 4 está apresentada a movimentação de terra proposta pelo modelo. Como 

é possível perceber o caminhão 2 é levemente mais utilizado, e ele está trabalhando da seguinte 

forma: levando material do corte 1 para o aterro 1 (total de volume movimentado foi 4 m³), 

depois corte 2 para o aterro 2 (movimentando 1 m³) e por fim corte 2 para aterro 1 

(movimentando 1 m³). Já o caminhão 1 inicia o transporte levando 1 m³ material do corte 2 para 
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o aterro 2 depois do corte 3 para o aterro 3 (total de 3 m³), finalizando com o transporte de 

material do corte 3 para o aterro 2 (movimentando 1 m³). 

 

Tabela 4 – Movimentação de Terra - Exemplo 

Origem - Destino Caminhão 1 Caminhão 2 Total

Corte 1 - Aterro 1 4,0 4,0

Corte 2 - Aterro 1 1,0 1,0

Corte 2 - Aterro 2 1,0 1,0 2,0

Corte 3 - Aterro 3 3,0 3,0

Corte 3 - Aterro 2 1,0 1,0

Volume Movimentado (m³)

 

 

3.4 Considerações Finais 

 

Ao longo desse capítulo foi apresentado o Problema de Roteamento de Corte e 

Aterro com múltiplos caminhões, em inglês é o Truck Routing Cut and Fill Problem – TRCFP, 

uma nova variante do Problema de Roteamento entre zonas de corte e aterro. Além da 

consideração dos caminhões, que é considerada a inovação do modelo tem o diferencial de 

promover o balanceamento na utilização dos caminhões e considerar a distância entre as 

estacas, ou seja, discretizar o problema. A validação e verificação do modelo foi feita a partir 

de um exemplo fictício de resolução manual.  
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

Neste capítulo são descritos os três estudos de caso que foram utilizados para 

demonstrar as capacidades do modelo em problemas reais. Os estudos de caso têm diferentes 

características, sendo dois deles da literatura, exemplo do DER de São Paulo do livro de Pontes 

Filho (1998), uma rodovia fictícia utilizada por Lima (2003) e o projeto de uma rodovia no 

estado de Pernambuco que fora executada em 2009, conforme Estudos e Projetos da PE099.  

Na Figura 10 são apresentadas as etapas de resolução dos estudos de caso. Essas 

etapas de resolução se tornam imprescindíveis a medida que o estudo de caso aumenta em 

extensão. O primeiro passo é analisar o trecho em estudo, verificando aspectos como o projeto 

geométrico e o quadro de cubação, de forma a encontrar o volume de material a ser 

movimentado. Considerando que normalmente os trechos têm grandes volumes a serem 

movimentados, se faz necessário fazer o dimensionamento dos equipamentos de forma a 

estabelecer a unidade de produção que melhor se adequa ao cronograma físico-financeiro da 

obra. Estabelecido o tipo e a quantidade de equipamentos para executar tal atividade, tem-se, 

por conseguinte, a unidade de produção horária. Calculada a produção horária, encontra-se a 

produção por semana e, em função dessa produção, a quantidade de volume a ser movimentada. 

É importante ressaltar que essa produção horária é diretamente relacionada com os 

equipamentos, suas características e sua quantidade. Para cada estudo de caso será definida a 

equipe que mais se adequa. 

A etapa seguinte é a divisão dos trechos da rodovia de acordo com essa produção. 

Considerando que a unidade de carga do modelo é função da capacidade de carga do caminhão 

basculante, os volumes em cada corte ou aterro serão divididos pela capacidade do caminhão. 

Posteriormente, é estabelecida a matriz de distâncias entre os cortes e aterros a partir do quadro 

de cubação, em função do estaqueamento com o auxílio do Excel. Outros dados de entrada 

exigidos pelo modelo também são estabelecidos, os quais são: o conjunto da distância entre 

cada corte e aterro, o conjunto de volumes de cortes e o conjunto de volumes de aterros. Para 

finalizar, os dados são digitados e processados no CPLEX.  
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Figura 10 - Fluxograma com as etapas para a resolução do problema. 

 
 

4.1 DER São Paulo 

 

Para verificar o modelo foi resolvido um exemplo do livro do Pontes Filho (1998, 

p. 272), utilizando o software CPLEX 12.6, em um sistema operacional Windows 8.1 de 64 

Bits, com processador Core i5 e 4 GB de memória RAM, para otimizar o problema.  

Como ilustrado na Figura 10 etapas de resolução do problema, se faz necessário 

seguir algumas etapas para que o problema seja solucionado com sucesso. É importante 

observar que a necessidade ou não de cada uma dessas etapas está relacionada com o tamanho 

do problema, sendo assim, em alguns estudos de caso, algumas etapas não serão mandatórias. 

 

4.1.1 Análise do trecho 

 

Inicialmente, é necessário fazer uma análise do perfil longitudinal e do quadro de 

cubação. Para o estudo de caso (DER SP), o volume a ser retirado das zonas de corte é cerca de 

1.160,02 m³ de material. Para o problema em questão, serão utilizados os dados da tabela de 

volume acumulados (PONTES FILHO, 1998) e os dados do diagrama de Brückner, a título de 

comparação dos resultados. Na Figura 11 é ilustrado o perfil longitudinal do estudo de caso. 
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Figura 11 - Perfil longitudinal do exemplo do DER SP. 

 

Fonte: Pontes Filho (1998). 

 

Os dados do exemplo foram adaptados, ou seja, os dados de volumes entre as 

estacas foram arredondados para serem inseridos no modelo. Os volumes de material da Tabela 

5, foram implementados no CPLEX como arquivo de leitura de dados. É importante ressaltar 

que esse arredondamento é imprescindível pois se trata de um modelo de Programação Inteira 

e não interfere significativamente nos resultados do modelo. Em termos absolutos foi 

arredondado de 1.160,02 m³ para 1.160,00 m³, o que representa menos de 0,002% do volume 

total. 
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Tabela 5 - Volumes de corte e aterro. 

ESTACA 
Volume (m³) 

Corte Aterro 

100   

101  120 

+5  20 

102 40  

103 120  

104 80  

+17 20  

105   

106  100 

107  160 

108  180 

109  140 

+9  20 

110 40  

111 100  

112 120  

113 140  

114 160  

115 180  

116 100  

117 20  

118  80 

119  120 

120  160 

 

Para esse estudo de caso, em função da pequena extensão de rodovia que será 

analisada, não se fez imperativas as seguintes etapas: dimensionamento dos equipamentos e a 

divisão em trechos. Tendo em vista que não havia dados disponíveis sobre equipamentos, foram 

considerados dois caminhões. 
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4.1.2 Divisão em Unidades de Carga 

 

Nesse estudo de caso foram considerados dois caminhões com 20 m³ de capacidade 

cada. Com isso, os valores de volume da Tabela 5 foram divididos por 20. Por não haver 

detalhes sobre a distância da zona de bota-fora, não foi considerada essa hipótese. E por não 

considerar essa hipótese, os 40 m³ de volume a mais entre as estacas 113 e 114 que não serão 

utilizadas no aterro, foi desconsiderada. Vale ressaltar que essa situação de zonas de 

empréstimos e bota-foras pode ser considerada pelo modelo. Por fim, as quantidades de volume 

de corte e de aterro são iguais a 1.160,00 m³ cada.  

As distâncias médias de transporte foram retiradas do perfil longitudinal do 

exemplo e a Figura 12 ilustra o problema. Com a divisão dos cortes e aterros por unidade de 

carga do caminhão, ou seja, 20m³.  

 

Figura 12 - Ilustração dos Cortes e Aterros com a divisão dos volumes por unidade de carga. 

 

 

4.1.3 Últimas etapas 

 

Posteriormente, foi estabelecida a matriz de distâncias entre os cortes e aterros a 

partir dos dados obtidos na etapa anterior. Essa distância foi calculada com o auxílio do software 

Excel e retrata a distância entre os cortes e aterros. Os outros dados de entrada necessários são 

o conjunto das distâncias entre cada corte e aterro, o conjunto de volumes de cortes e o conjunto 

de volumes de aterros. A distância entre cada corte e aterro foi definida como a distância média 

geométrica entre cada corte e aterro.  

 

 

4.1.4 Resultados de DER SP 
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A distância mínima percorrida pelos caminhões fornecida pela função objetivo foi 

de 3.938 metros. A alocação da movimentação de terra entre corte e aterro ficou conforme 

Tabela 6, por exemplo, o caminhão 1 transportará 40 m³ do corte 4 para o aterro 1 e o caminhão 

2 transportará o restante, totalizando 140 m³ entre o corte 4 e o aterro 1. Como o modelo tem a 

restrição que exige o equilíbrio na utilização dos caminhões, há um balanceamento de utilização 

entre os mesmos, ou seja, foram 28 viagens para o caminhão 1 e 28 viagens para caminhão 2.  

 

Tabela 6 – Movimentação de Terra – DER SP. 

Origem - Destino Caminhão 1 Caminhão 2 Total

Corte 4 - Aterro 1 40,0 100,0 140,0

Corte 4 - Aterro 2 80,0 40,0 120,0

Corte 5 - Aterro 2 320,0 220,0 540,0

Corte 5 - Aterro 3 120,0 200,0 320,0

Volume Movimentado (m³)

 

 

Na Figura 13 é ilustrado o tempo necessário para realizar as atividades de 

distribuição de material por caminhão. Esse tempo foi calculado através da equação da 

velocidade média, e para esse cálculo foi considerada uma velocidade média fictícia de 2 m/s. 

Cada cor do gráfico de barras representa o tempo para transportar entre um corte e um aterro, 

por exemplo, a cor verde ilustra o tempo de transporte para ir do corte 4 para o aterro 1.  Como 

é possível perceber, o caminhão 1 é levemente mais utilizado, porém, os dois caminhões 

trabalham em conjunto entre cada zona de corte e aterro possível. 
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Figura 13 - Tempo dispendido para o transporte de material entre corte e aterro por caminhões 

- DER SP. 

 

A solução proposta pelo modelo foi comparada com a solução do diagrama de 

massas, que é o momento de transporte de 79,32 m³.km. A solução proposta pelo modelo foi 

de 78,76 m³.km, conforme ilustrado na Tabela 7. A solução gerada pelo modelo acarretou em 

uma leve diminuição de quase 1% da distância percorrida pelos caminhões, acredita-se que essa 

diminuição ínfima acontece por se tratar de um problema de menor escala, onde a solução 

manual é considerada eficiente. De qualquer forma, o foco de otimização do modelo está na 

utilização e roteirização dos caminhões basculantes, a comparação com o diagrama de massas 

foi para demonstrar que a movimentação dos caminhões influencia na distribuição dos 

materiais. 

 

Tabela 7 - Estatísticas dos Caminhões - DER SP. 

 Viagens 
Distância 

(km) 

Utilização 

(%) 

Volume 

Movimentado 

(m³) 

Momento 

de 

Transporte 

(m³.km) 

Caminhão 1 28 2,012 51,1 560 40,24 

Caminhão 2 28 1,926 48,9 560 38,52 

TOTAL 56 3,983 100,0 1120 78,76 

 

Após uma análise minuciosa dos resultados obtidos, percebeu-se que poderia haver 

uma melhoria na solução ótima. Foi levantada a hipótese de que seria melhor utilizar a distância 

de cada unidade de volume de corte para cada unidade de volume de aterro. Nesse caso havia 
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sido utilizada a distância média de transporte total do corte para aterro, ou seja, para cada 

unidade de volume do corte 4 foi considerada a Distância Média de Transporte (DMT) do corte 

4 para o aterro 1.  

O problema foi processado novamente, considerando a hipótese descrita acima. 

Foram obtidos os seguintes resultados: a distância mínima percorrida pelos dois caminhões foi 

de 4.069 metros, um pouco maior do que a distância obtida ao utilizar a distância média de 

transporte, porém, pode ser considerado como um valor que representa melhor a realidade. 

Foi feito um novo processamento considerando a hipótese da zona de bota-fora, 

porém, como não há informações acerca da distância dessa zona, o resultado obtido não pode 

ser comparado com resultado do exemplo. 

 

4.2 Rodovia de Lima (2003) 

 

Como segundo estudo de caso foi escolhida uma rodovia fictícia que foi objeto de 

estudo de Lima (2003). Algumas adaptações tiveram que ser feitas, principalmente, no tocante 

as jazidas. Não foram utilizadas todas, pois para o uso do modelo é necessário haver um 

equilíbrio entre os cortes e aterros.  

 

4.2.1 Análise do projeto 

 

Foi feita uma avaliação preliminar dos dados existentes do projeto, mais 

especificamente, o perfil longitudinal e os volumes dos segmentos. Na Figura 14 é ilustrado o 

perfil natural do terreno e o greide da rodovia com a numeração das seções de corte ou aterro. 

Esse trecho tem 20 km de extensão divididos em duas áreas de corte e duas áreas de aterro. O 

corte 1 tem oito fatias, totalizando 21.000 m³ de material a ser movimentado. O corte 2 tem 

quatro segmentos, com um total de 8.000 m³. Os aterros 4 e 5 necessitam, respectivamente, de 

33.000 e 15.000 m³ de material. Para equilibrar as quantidades de corte e aterro foi considerada 

uma jazida que está a uma distância média de 7 km do trecho e tem um volume de 20.000 m³ 

de material disponível. 
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Figura 14 - Perfil do terreno e greide com numeração das seções. 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2003). 

 

Nas Tabelas 8 e 9 são apresentados os volumes de corte e aterro de cada um dos 

segmentos. Foi considerada que a Jazida única tem 20.000 m³, de forma a equilibrar os volumes 

de compensação.  

 

Tabela 8 - Volumes de Corte. 

Cortes Segmentos 
Volume 

(1000 m³) 

1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 2 

8 1 

2 

9 1 

10 3 

11 3 

12 1 

 

 

 

Tabela 9 - Volumes de Aterro. 

Aterros Segmentos Volume 

(1000 m³) 

4 

1 1 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 2 

10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 1 
15 1 
16 1 
17 3 
18 2 
19 1 

5 

20 1 
21 2 
22 3 
23 3 
24 3 
25 1 
26 1 
27 1 

Para esse estudo de caso, em função da simplificação feita pelo autor (LIMA, 2003) 

foi considerado que os volumes nas fatias são de 1.000 m³, portanto não foram necessárias as 

seguintes etapas: dimensionamento dos equipamentos e a divisão em trechos.  

1 2 

4 5 
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4.2.2 Divisão em Unidades de Carga 

 

Por não haver informações sobre a quantidade de caminhões utilizados em Lima 

(2003), foi considerada, em um primeiro momento, a disponibilidade de quatro caminhões com 

capacidade de 10 m³ para a realização desse serviço. Sendo assim, os valores de volume das 

Tabelas 8 e 9 foram divididos por 10. As distâncias médias de transporte foram retiradas do 

perfil longitudinal. 

 

4.2.3 Últimas etapas 

 

As distâncias entre os cortes e aterros são medidas e apresentadas sob forma de 

matriz. Essas distâncias são calculadas com o auxílio do software Excel e representam as 

distâncias entre os cortes e aterros. A tabela com as distâncias se encontra no Apêndice 1, com 

os valores em quilômetros entre os cortes e jazida e os aterros, um dos dados de entrada do 

modelo. Para finalizar, os dados são tabulados e processados no CPLEX. 

 

4.2.4 Resultados de Lima (2003) 

 

O modelo forneceu a seguinte solução ótima para o estudo de caso de Lima (2003) 

com caminhões de 10 m³ e, conforme Tabela 10, tem-se a seguinte alocação de material. Por 

exemplo, o corte 1 irá fornecer 21.000 m³ de material para o aterro 4, sendo 7.000 m3 

transportados pelo caminhão 1; 6.000 m³ pelo caminhão 2; 2.000 m³ pelo caminhão 3 e 6.000m³ 

pelo caminhão 4. Nas Figuras 15 e 16 são ilustradas as alocações de material propostas pelo 

modelo. A distância mínima percorrida pelos caminhões fornecida pela função objetivo foi de 

29.500 km.  

 

Tabela 10 – Movimentação de Terra com 4 caminhões – Lima (2003). 

Origem - Destino Caminhão 1 Caminhão 2 Caminhão 3 Caminhão 4 Total

Corte 1 - Aterro 4 7.000,0 6.000,0 2.000,0 6.000,0 21.000,0

Corte 2 - Aterro 4 5.000,0 2.000,0 7.000,0

Corte 2 - Aterro 5 1.000,0 1.000,0

Jazida 3 -Aterro 4 1.000,0 3.000,0 2.000,0 6.000,0

Jazida 3 - Aterro 5 5.000,0 4.000,0 5.000,0 14.000,0

Volume Movimentado (m³)
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Figura 15 - Solução para alocação de materiais problema de Lima (2003). 

 

 

 

Figura 16 - Solução gráfica problema de Lima (2003). 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2003). 

 

Na Figura 17 é ilustrado o tempo necessário por caminhão para realizar as 

atividades de distribuição de material. Cada cor representa o tempo para transportar o material 

como por exemplo, a cor amarela representa o movimento do corte 1 para o aterro 4. O 

caminhão 2 é menos utilizado que os demais, ele trabalha entre os cortes 1 e 2, em ambos os 

casos, transportando material para aterro 4. Os caminhões 1 e 4 trabalham em frentes de 

trabalhos parecidas, levando material do corte 1 para o aterro 4 e da jazida 3 para os aterros 4 e 

5. Já o caminhão 3, além das mesmas frentes de trabalho dos caminhões 1 e 4, faz o transporte 

do corte 2 para o aterro 5. Para calcular o tempo, utilizou-se da equação da velocidade média e 

foi considerado que a mesma teria um valor fictício de 25 km/h. Nesse cenário de 4 caminhões 

seria necessário em torno de 43 dias para finalizar a movimentação de material. 
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Figura 17 - Tempo dispendido para o transporte de material por caminhões - Lima (2003). 

 

A solução proposta pelo modelo foi comparada com o momento de transporte do 

diagrama de massas, que é de 308.482 m³.km, enquanto que a do modelo foi de 295.000 m³.km, 

conforme ilustrado na Tabela 11. A solução gerada pelo modelo acarretou uma diminuição de 

quase 5% da distância percorrida pelos caminhões. 

 

Tabela 11 - Estatísticas dos 4 caminhões - Lima (2003). 

  

Viagens Distância (km) Utilização (%) 
Volume 

Movimentado (m³) 

Momento de 

Transporte 

(m³.km) 

Caminhão 1 1.300 8.500 28,8 13.000 85.000 

Caminhão 2 1.100 4.900 16,6 11.000 49.000 

Caminhão 3 1.200 7.600 25,8 12.000 76.000 

Caminhão 4 1.300 8.500 28,8 13.000 85.000 

TOTAL 4.900 29.500 100,0 49.000 295.000 

 

Para demonstrar as capacidades de avaliação de cenários do modelo o problema foi 

processado novamente, considerando as quantidades de 8 e 10 caminhões. Foram obtidos os 

mesmos resultados com relação à distância percorrida pelos caminhões e o momento de 

transporte.  
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Para o cenário com 10 caminhões, representado pela Figura 18, percebe-se que os 

caminhões 4 e 9 estão subutilizados, se comparados aos outros caminhões. 

   

Figura 18 - Utilização dos Caminhões (10 caminhões). 

 

 

Analisando o cenário com diferentes caminhões, para a situação com 8 caminhões 

percebe-se claramente, com base na Figura 19, que há uma baixa utilização do caminhão 3.  

Porém, quando existe a necessidade de respeitar o cronograma da obra ou até mesmo terminar 

antes do prazo, utilizar mais caminhões, mesmo que sejam subutilizados, poderá ser uma opção. 

É imprescindível ressaltar que simplesmente aumentar o número de caminhões pode não ser a 

melhor solução, pois ao fazer isso em canteiros de obras com restrição de área poderá tornar a 

utilização desses caminhões ineficiente, portanto a decisão da quantidade de caminhões deve 

ser em conjunto com o estudo do layout do canteiro. Conforme ilustrado pela Figura 20, para o 

cenário com 8 caminhões o prazo para finalização do serviço seria em torno de 27 dias, 

enquanto que na situação com 4 caminhões seriam necessários quase 43 dias. 
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Figura 19 - Utilização dos Caminhões (8 caminhões). 

 

 

Figura 20 - Tempo dispendido pelos caminhões no cenário com 8 caminhões. 
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4.3 Rodovia PE099 

 

O terceiro estudo de caso escolhido foi uma rodovia construída na região Nordeste 

do Brasil, no estado de Pernambuco. Ela tem uma extensão total de projeto de cerca de 32 km. 

Ela é parte integrante do projeto final de engenharia para Implantação, Pavimentação e 

Restauração da Rodovia PE-099, trecho: BR-101 (Xexéu), Usina Santa Terezinha, Engenho 

Cruz de Malta, Entr. PE-096 (ESTUDOS e PROJETOS da PE099). Na Figura 21 é ilustrado o 

trecho inicial da Rodovia PE099.  

 

Figura 21 - Trecho inicial do projeto PE099. 

 

 

Fonte: Estudos e Projetos da PE099 

 

Tendo em vista que em uma obra rodoviária desse porte, usualmente a obra é 

dividida em trechos para sua execução, o projeto da PE099 foi dividido em trechos menores, os 

quais serão analisados e processados separadamente. Essa divisão não foi simplesmente 

geométrica, ela foi estabelecida em função da unidade de produção dos equipamentos 

disponíveis para a execução da obra. Acredita-se que o fato de dividir o estudo de caso em 

trechos não seria um problema, visto que o planejamento real de uma obra rodoviária é feito 

dessa forma, até mesmo para otimizar as frentes de trabalho. 

As etapas de resolução dos estudos de caso foram apresentadas na Figura 10. Sendo 

o primeiro passo a análise do trecho em estudo, verificando os aspectos do projeto geométrico 

e do quadro de cubação de forma a encontrar o volume de material a ser movimentado. 

Posteriormente é feito o dimensionamento dos equipamentos de forma a estabelecer a unidade 

de produção que melhor se adequa ao cronograma físico-financeiro da obra. Estabelecido o tipo 
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e a quantidade de equipamentos para executar tal atividade, tem-se, por conseguinte, a unidade 

de produção horária. Dimensionada a produção horária, determina-se a produção por semana e 

em função dessa produção, ou seja, a quantidade de volume a ser movimentada, estabelece-se 

qual unidade de tempo será considerada. É importante ressaltar que essa produção horária é 

diretamente relacionada com os equipamentos, suas características e suas quantidades. Nesse 

caso, a equipe escolhida foi: 1 carregadeira com 3 m³ de caçamba e 4 caminhões basculantes 

com 14 m³ cada um, conforme disponibilidade informada nos Estudos e Projetos da PE099. 

A etapa seguinte é a divisão dos trechos da rodovia de acordo com essa produção. 

Considerando que a unidade de carga do modelo é função da capacidade de carga do caminhão 

basculante, os volumes em cada corte ou aterro serão divididos por 14 m³. Posteriormente é 

estabelecida a matriz de distância entre os cortes e aterros a partir do quadro de cubação, em 

função do estaqueamento com o auxílio do Excel. Outros dados de entrada demandados pelo 

modelo são: o conjunto da distância entre cada corte e aterro, o conjunto de volumes de cortes 

e o conjunto de volumes de aterros. Para finalizar, os dados são digitados e processados no 

CPLEX. A seguir serão descritas detalhadamente as etapas para encontrar a solução ótima do 

projeto PE099.  

 

4.3.1 Análise do projeto executivo 

 

Para a rodovia PE099 foram analisados o projeto geométrico e o quadro de cubação. 

Para o caso da PE099, o volume a ser retirado das zonas de corte é cerca de 120.742,90m³ de 

material, segundo o quadro de cubação que fora dividido inicialmente conforme a tabela de 

movimentação de terra em 3 trechos, com os seguintes volumes: TR - 1 igual a 24.053,47m³; 

TR - 2 igual a 42.848,17m³; e TR - 3 igual a 54.142,02m³. Para o problema em questão serão 

utilizados os dados do quadro de cubação e os dados do quadro de movimentação de terra 

somente a título de comparação dos resultados. Na Figura 22 é ilustrada uma pequena extensão 

do perfil longitudinal do trecho TR - 1. O greide do projeto está representado pela linha azul e 

o terreno natural é a linha verde.  
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Figura 22- Perfil Longitudinal Estacas 70 - 105. 

 

Fonte: Estudos e Projetos da PE099. 

 

4.3.2 Dimensionamento dos equipamentos 

 

Considerando as etapas de dimensionamento de equipamentos apresentada por 

Barbosa (2012), foi estabelecido o dimensionamento dos equipamentos de forma a estabelecer 

a unidade de produção que melhor se adequa ao cronograma físico-financeiro da obra. Foram 

considerados os equipamentos com as seguintes características: carregadeira com caçamba de 

3 m³ e caminhão basculante de 14 m³, conforme estabelecido na relação mínima de 

equipamentos do projeto PE099 (ESTUDOS e PROJETOS da PE099). 

Normalmente a movimentação de terra, pode ser feita por dois tipos de 

equipamentos principais, o motorscraper para distâncias médias de transportes até 500 m e a 

carregadeira, juntamente com os caminhões basculantes. No estudo caso em questão, não havia 

a opção de motorscraper na relação mínima de equipamentos, portanto a autora supôs que esse 

tipo de equipamento não poderia ser considerado. 

Como o foco desse trabalho não é o dimensionamento dos equipamentos em si, 

optou-se por não aprofundar nesse assunto. Foi feito o passo a passo, conforme explanado por 

Barbosa (2012). É importante salientar que alguns parâmetros do SICRO 3 (2007) foram 

considerados.  Na Tabela 12 é apresentado o resultado do dimensionamento com a opção de 

três diferentes equipes e aquela que melhor atende o cronograma físico-financeiro da atividade 

terraplanagem (800 horas) é a equipe 2, portanto, foi a equipe escolhida. E foi através dessa 

produção horária que se estabeleceu a produção diária (8 horas x 153 m³/h = 1.223 m³) e a 

semanal (5 dias x 8 horas x 153 m³/h = 6.116 m³).  
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Tabela 12 - Composição das Equipes. 

Equipe Líder 
Equipament

o 

Produção 

equipamento 

(m³/h) 

Qtde 

Produção 

frota 

(m³/h) 

Produção 

da equipe 

(m³/h) 

Prazo de 

execução 

(horas) 

Turno de 

Trabalho 

(horas) 

1 
Caminhões 

governando 

Carregadeira 230 1 230 
115 1057 11 

Caminhão 38 3 115 

2 
Caminhões 

governando 

Carregadeira 230 1 230 
153 792 0 

Caminhão 38 4 153 

3 
Carregadeira 

governando 

Carregadeira 230 1 230 
230 527 0 

Caminhão 38 7 268 

 

4.3.3 Divisão em Trechos 

 

Em função da unidade de produção semanal (em torno de 6.000 m³/semana) e como 

o volume total de movimentação de terra é da ordem de 120 mil m³, a rodovia PE099 de 32 km 

foi dividida em cinco diferentes trechos (1 a 5), tendo cada trecho quatro subtrechos (A a D).  

Cada trecho (1 a 5) tem em média 24 mil m³ de material a ser movimentado e os subtrechos, 

em função da operação semanal dos equipamentos, têm 6.000 m³. É importante salientar que 

foi testada a opção de dividir os trechos em 2 subtrechos e depois 3 subtrechos, porém, dois 

computadores com as configurações: core i5 e memória de 4gb e core i7 com 8gb de RAM 

deram erro na memória, isso acontece porque o computador vai armazenando os resultados em 

sua memória e quando não há mais espaço para “guardar” esses resultados, acontece erro na 

memória. 

Na Tabela 13 são apresentados os trechos e subtrechos em que foram divididos a 

rodovia PE099, as estacas de início e fim de cada um dos subtrechos, o volume real (conforme 

projeto) e o volume modelado. Além disso, a Tabela 13 contém os cortes e aterros que estão 

em cada subtrecho e as estacas de início e fim dos mesmos. Em se tratando de um modelo 

baseado em programação linear inteira, se fez necessário arredondar alguns valores. Porém, tal 

arredondamento não irá interferir no resultado final do modelo, visto que o mesmo foi da ordem 

de menos de 0,005%, ou seja, 6 m³ em 120.742 m³. 
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Tabela 13 – Trechos PE099 – Estacas, Volume Movimentado, Corte e Aterros. 

 

 

4.3.4 Divisão em Unidades de Carga 

 

Com os volumes por estaca obtidos na etapa anterior e considerando que o modelo 

faz a leitura dos volumes por unidade de carga, os volumes de cada estaca foram divididos pela 

capacidade do caminhão basculante, 14 m³, conforme está especificado na relação de 

equipamentos disponíveis. Na Tabela 14 estão apresentadas as unidades de carga de cada um 

dos subtrechos, a título de exemplificação: o volume total do TR - 1A para o modelo é 6.216 

dividido por 14, portanto 444 unidades de carga. No total da PE099 tem-se 8.624 unidades de 

carga.  Na Figura 23 são ilustrados os cortes e aterros do subtrecho TR - 1A. 

Real Modelado Início Fim Início Fim

TR-1A         6.208           6.216 C1 C7 23 200 A1 A7 26 150

TR-1B         5.534           5.516 C7 C7 201 220 A7 A7 150 161

TR-1C         6.278           6.300 C7 C12 221 278 A7 A17 161 341

TR-1D         6.475           6.468 C13 C22 281 409 A18 A31 351 558

     24.494        24.500 C1 C22 23 409 A1 A31 26 558

TR-2A         6.140           6.146 C22 C26 410 507 A31 A36 559 643

TR-2B         5.892           5.894 C27 C35 519 623 A36 A40 643 712

TR-2C         5.914           5.922 C35 C35 623 631 A40 A45 713 792

TR-2D         6.503           6.482 C35 C38 631 671 A45 A49 793 862

     24.449        24.444 C22 C38 410 671 A31 A49 559 862

TR-3A         6.631           6.622 C38 C44 672 784 A49 A53 863 949

TR-3B         5.942           5.950 C45 C51 801 940 A53 A61 949 1102

TR-3C         5.744           5.754 C51 C53 940 982 A61 A61 1103 1113

TR-3D         5.680           5.670 C53 C57 983 1055 A61 A64 1113 1154

     23.998        23.996 C38 C57 672 1055 A49 A64 863 1154

TR-4A         6.196           6.202 C57 C59 1056 1100 A64 A66 1154 1202

TR-4B         6.199           6.202 C60 C66 1128 1216 A66 A68 1202 1257

TR-4C         6.104           6.104 C66 C70 1217 1297 A68 A73 1257 1408

TR-4D         6.027           6.020 C70 C70 1297 1315 A73 A73 1409 1424

     24.527        24.528 C57 C70 1056 1315 A64 A73 1154 1424

TR-5A         5.877           5.866 C70 C72 1316 1352 A73 A80 1424 1539

TR-5B         5.546           5.558 C72 C73 1353 1388 A80 A86 1540 1597

TR-5C         6.221           6.216 C73 C79 1389 1503 A86 A86 1597 1600

TR-5D         5.630           5.628 C79 C86 1503 1591 A86 B1 1601 1607

     23.275        23.268 C70 C86 1316 1591 A73 B1 1424 1607

   120.742      120.736 23 1591 26 1607

Total TR-5

Total PE099

Total TR-3

TR-4

Total TR-4

TR-5

Total TR-1

TR-2

Total TR-2

TR-3

CORTES

Estacas

Cortes
ATERROS

Estacas

Aterros

TR-1

Trecho Subtrecho

Volume 

Movimentado  (m³)
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Tabela 14 – Trechos PE099 – Unidades de Carga. 

 

 

Figura 23 - Croqui do perfil do Subtrecho TR - 1A. 

 

Unidades 

de Carga

14

TR-1A 444

TR-1B 394

TR-1C 450

TR-1D 462

1750

TR-2A 439

TR-2B 421

TR-2C 423

TR-2D 463

1746

TR-3A 473

TR-3B 425

TR-3C 411

TR-3D 405

1714

TR-4A 443

TR-4B 443

TR-4C 436

TR-4D 430

1752

TR-5A 419

TR-5B 397

TR-5C 444

TR-5D 402

1662

8624Total PE099

TR-4        24.527 

Total TR-4

TR-5        23.275 

Total TR-5

Total TR-3

TR-1        24.494 

Total TR-1

Trecho
Volume 

(m³)
Subtrecho

TR-2        24.449 

Total TR-2

TR-3        23.998 
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4.3.5 Últimas etapas 

 

Posteriormente, é estabelecida a matriz de distância entre os cortes e aterros a partir 

dos dados obtidos na etapa anterior. Essa distância é calculada com o auxílio do software Excel 

e retrata a distância entre os cortes e aterros.  

Os outros dados de entrada necessários são o conjunto da distância entre cada corte 

e aterro, o conjunto de volumes de cortes e o conjunto de volumes de aterros. A distância entre 

cada corte e aterro foi definida como a distância média geométrica entre cada corte e aterro.  

 

4.3.6 Resultados PE099 

 

Apesar do modelo ter sido processado em subtrechos que foram divididos conforme 

a unidade produtiva dos equipamentos, optou-se por fazer uma análise global dos efeitos do 

modelo na rodovia PE099. Importante resgatar que, na documentação do projeto da PE099, a 

atividade terraplanagem precisaria de 5 meses para ser concluída e foi baseado nessa restrição 

que foram feitos os processamentos. Em síntese, cada subtrecho tem em média uma semana 

para finalizar as atividades, o que totalizaria 1 mês por trecho. 

A PE099 foi dividida e representada pelos trechos 1, 2, 3, 4 e 5, totalizando em 

torno de 120.736 m³ volume de terra a ser movimentado entre 86 zonas de cortes, 73 zonas de 

aterros e uma zona de bota-fora com uma extensão de aproximada de 32 km. 

Na Figura 24 estão o tempo necessário por caminhão para realizar as atividades de 

distribuição de material em toda a extensão da PE099, sendo que, cada cor representa um trecho. 

Para calcular o tempo, utilizou a equação da velocidade média, considerando uma velocidade 

média de 28,35 km/h conforme SICRO 3 (2007). O caminhão 2 é levemente mais utilizado que 

os demais, mas em geral todos os quatro caminhões tem um tempo de serviço parecido e 

balanceados, levando em média de 180 horas para finalizar o serviço. Vale destacar que esse 

tempo é o tempo de ida do caminhão, sem considerar a volta e nem as 8 horas diárias de 

trabalho, ou seja, um tempo contínuo e, portanto, fictício.  
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Figura 24 - Tempo dispendido para o transporte de material entre corte e aterro por caminhões 

– PE099. 

 

 

Na Tabela 15 são apresentadas as principais estatísticas por caminhão ao longo de 

toda a extensão da PE099 – entre elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de 

utilização, o volume movimentado e o momento de transporte por caminhão. Conforme 

ilustrado na Tabela 15, todos os caminhões estão operando com uma utilização 

aproximadamente 25%, ou seja, balanceados e com um volume movimentado da ordem de 

30.000 m³. 

 

Tabela 15 - Estatísticas dos caminhões – PE099. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 2146 5.063,46   24,86 30.044 70.888,44

Caminhão 2 2160 5.135,80   25,22 30.240 71.901,20

Caminhão 3 2156 5.112,46   25,10 30.184 71.574,44

Caminhão 4 2162 5.052,62   24,81 30.268 70.736,68

TOTAL 8624 20.364,34 100 120.736 285.100,76
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Na Figura 25 são ilustradas a utilização de cada um dos caminhões, em duas 

situações diferentes, com e sem a restrição de balanceamento. Com relação à Figura 25, pode-

se observar que ao processar o modelo sem a restrição (cor azul), percebe-se que há uma 

sobrecarga de utilização do caminhão 1, visto que o momento de transporte para esses 

caminhões é maior que o momento de transporte dos demais. Com a restrição de balanceamento 

percebe-se que há um equilíbrio na utilização dos caminhões. 

 

Figura 25 - Momento de Transporte por caminhões – PE099. 

 
 

A Tabela 16 traz a síntese dos principais resultados do modelo por subtrechos e 

trechos da PE099. A coluna 4 (momento de transportes) apresenta o volume transportado em 

cada subtrecho multiplicado pela distância percorrida nesse subtrecho. A coluna 5 (distância 

percorrida), que é a distância total percorrida pelos caminhões, fornecida pela função objetivo.  

As duas últimas colunas, informam o tempo computacional dispendido pelo 

CPLEX para que o modelo encontrasse a solução ótima em cada subtrecho. Vale observar que 

foram avaliados dois cenários, aquele onde não foi considerada a restrição da inequação (7), 

que tinha como objetivo o balanceamento da utilização dos caminhões, e o cenário com essa 

inequação. Como esperado, quando a restrição era considerada, o tempo computacional para 

encontrar a solução ótima aumentava. Além disso a medida que o trecho aumentava a sua 

extensão e o volume a ser movimentado, era necessário um maior tempo para encontrar a 

solução ótima tanto no caso com, quanto no caso sem restrição. O que é importante observar é 

que, quando há a restrição de balanceamento, o volume movimentado e a extensão do trecho 

tem uma maior influência no aumento do tempo de processamento. 
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Segundo o Projeto da PE099 o planejamento da movimentação de terra, foi feito 

através do diagrama de massas, que encontrou um momento de transporte de 502.992,60 m³.km, 

enquanto que a solução obtida pelo modelo foi de 285.058,76 m³.km, conforme ilustrado nas 

duas últimas linhas da Tabela 16. Com isso, a solução gerada pelo modelo acarretou em uma 

diminuição de cerca 43% do momento de transporte e, por conseguinte, diminuição na distância 

percorrida pelos caminhões, comprovando, dessa forma, a eficácia do modelo acima exposto, 

principalmente com o aumento da extensão do trecho estudado. 

 

Tabela 16- Síntese Resultados PE099 por subtrechos. 

S/Restrição

(mm:ss:ms)

C/Restrição

(mm:ss:ms)

TR-1A 3.685,92 263,28 12:20:68 23:41:92

TR-1B 6.536,04 466,86 01:14:95 04:36:32

TR-1C 6.245,40 446,10 13:26:71 31:40:24

TR-1D 16.416,12 1.172,58 12:18:34 22:23:39

32.883,48 2.348,82 - -

TR-2A 19.031,04 1.359,36 12:53:35 14:33:64

TR-2B 9.028,04 644,86 09:51:13 19:29:99

TR-2C 14.675,64 1.048,26 07:55:35 13:18:17

TR-2D 25.149,88 1.799,42 11:39:08 18:05:79

67.884,60 4.851,90 - -

TR-3A 29.444,52 2.103,18 12:19:92 27:26:32

TR-3B 10.700,48 764,32 09:43:03 24:25:29

TR-3C 16.534,84 1.181,06 05:57:79 13:28:62

TR-3D 13.862,80 990,20 07:09:70 11:07:83

70.542,64 5.038,76 - -

TR-4A 12.536,16 895,44 12:33:72 23:37:58

TR-4B 8.881,60 634,40 17:30:22 20:53:37

TR-4C 10.358,32 739,88 14:45:36 34:25:25

TR-4D 12.827,64 916,26 01:59:10 04:30:24

44.603,72 3.185,98 - -

TR-5A 19.092,64 1.363,76 11:35:26 20:51:83

TR-5B 22.786,40 1.627,60 06:48:51 16:29:93

TR-5C 19.503,68 1.393,12 11:18:54 19:25:95

TR-5D 7.761,60 554,40 08:55:78 15:29:14

69.144,32 4.938,88 - -

285.058,76 20.364,34 - -

502.992,60 -43,3% - -

Momento de 

Transporte 

(m³.Km)

Tempo Solução - CPLEX

Total TR-2

TR-3    23.998 

Total TR-1

Trecho
Volume 

(m³)
Subtrecho

TR-2    24.449 

Distância 

Percorrida 

(km)

Total TR-3

TR-1    24.494 

Total PE099 - Prática

Total PE099 - Modelo

TR-4    24.527 

Total TR-4

TR-5    23.275 

Total TR-5
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4.3.6.1 Trecho 1 

 

Com o objetivo de facilitar a discussão dos resultados, foi feita a análise dos 

resultados por trechos. Dessa forma, nesse item serão focados resultados do Trecho 1, 

representados pelos subtrechos TR-1A, TR-1B, TR-1C e TR-1D. O Trecho 1 tem em torno de 

24.500 m³ de volume de material a ser movimentado (22 zonas de cortes e 31 zonas de aterros) 

e uma extensão de aproximadamente 11 km. 

Na Figura 26 é ilustrado o tempo necessário por caminhão para realizar as 

atividades de distribuição de material. Cada cor representa um subtrecho do Trecho 1 e como é 

possível perceber, o caminhão 2 é levemente mais utilizado que os demais, mas em geral todos 

os quatro caminhões têm um tempo de serviço parecido e balanceados em cada subtrecho. Em 

média foram necessárias 20 horas a finalização do trecho 1. 

 

Figura 26 - Tempo dispendido para o transporte de material – Trecho 1. 

 

 

A Tabela 17 apresenta as principais estatísticas por caminhões no trecho 1 – entre 

elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de utilização, o volume movimentado e o 

momento de transporte por caminhão. Conforme ilustrado na Tabela 17, somente o caminhão 

4 tem uma utilização abaixo dos 25%, mas em geral todos eles têm uma utilização de 25% em 

média e um momento de transportes também balanceado entre os quatro. 
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Tabela 17 - Estatísticas dos caminhões – Trecho 1. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 437 586,26     24,96 6.118 8.207,64

Caminhão 2 439 616,86     26,26 6.146 8.636,04

Caminhão 3 436 587,68     25,02 6.104 8.227,52

Caminhão 4 438 558,02     23,76 6.132 7.812,28

TOTAL 1750 2.348,82  100 24.500 32.883,48

 

A Figura 27 ilustra a utilização de cada um dos caminhões. Nesse gráfico tem-se a 

utilização por caminhões em duas situações. A primeira (cor vermelha) se refere ao modelo 

com a restrição da inequação (7), que promove o balanceamento da utilização dos caminhões e 

a segunda sem a restrição. Percebe-se, através da Figura 27, que esse balanceamento também é 

expresso em termos de momento de transporte e, se forem comparadas as duas situações, com 

a restrição há um equilíbrio considerável na utilização dos caminhões. 

 

Figura 27 - Momento de Transporte por caminhões – Trecho 1.  

 
 

Foi analisado também o resultado proposto pelo modelo para a movimentação de 

terra entre as zonas de corte e aterro. No Apêndice 2 tem-se um comparativo da distribuição 

proposta pelo projeto e a distribuição do modelo. Acredita-se que, como foi considerada no 

modelo a distância média entre as estacas em detrimento da distância média de transportes, tem-
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se uma análise mais acurada da situação e, por conseguinte, uma redução considerável de mais 

de 60% no momento de transporte e, também, na distância percorrida pelos caminhões. 

 

4.3.6.2 Trecho 2 

 

Nesse item serão focados resultados do Trecho 2, representados pelos subtrechos 

TR-2A, TR-2B, TR-2C e TR-2D. O Trecho 2 tem em torno de 24.444 m³ de volume de material 

a ser movimentado entre 17 zonas de cortes e 19 zonas de aterros, com uma extensão de 

aproximadamente 9 km. 

Na Figura 28 são apresentados os tempos necessários por caminhão para realizar as 

atividades de distribuição de material no Trecho 2. Cada cor representa um subtrecho do Trecho 

2, portanto, tem-se como o tempo está sendo distribuído ao longo dos subtrechos. O caminhão 

3 é levemente menos utilizado que os demais, mas em geral todos os quatro caminhões tem um 

tempo de serviço parecido e balanceados, totalizando em média 43 horas contínuas de serviço 

para terminar o trecho 2.  

 

Figura 28 - Tempo dispendido para o transporte de material – Trecho 2. 

 

 

Na Tabela 18 são apresentadas as principais estatísticas por caminhões no trecho 2 

– entre elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de utilização, o volume movimentado 

e o momento de transporte por caminhão. Conforme ilustrado na Tabela 18, todos caminhões 
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estão balanceados, em termos de distância percorrida e volume movimentado, portanto com 

uma utilização da ordem de 25% cada. 

 

Tabela 18 - Estatísticas dos caminhões – Trecho 2. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 437 1.221,72  25,18 6.118 17.104,08

Caminhão 2 436 1.216,40  25,07 6.104 17.029,60

Caminhão 3 435 1.203,56  24,81 6.090 16.849,84

Caminhão 4 438 1.210,22  24,94 6.132 16.943,08

TOTAL 1746 4.851,90  100 24.444 67.926,60

 

Na Figura 29 são ilustradas a utilização de cada um dos caminhões, em duas 

situações diferentes, com (cor vermelha) e sem restrição (cor azul). Referindo-se à consideração 

ou não da restrição da inequação (7), que promove o balanceamento da utilização dos 

caminhões, tanto em termos de viagem como em termos de momento de transporte. Ainda com 

relação à Figura 29, pode-se observar que, ao processar o modelo sem a restrição de 

balanceamento, há uma sobrecarga de utilização dos caminhões 1 e 2, enquanto os caminhões 

3 e 4 estão trabalhando abaixo do esperado. 

 

Figura 29 - Momento de Transporte por caminhões – Trecho 2.  
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Foi analisado, também, o resultado proposto pelo modelo para a movimentação de 

terra entre as zonas de corte e aterro. Essa análise foi feita para simples conferência, afinal não 

tem como comparar trechos que foram divididos diferentemente, um comparativo da 

distribuição proposta pelo projeto e a distribuição do modelo. Constatou-se uma redução 

considerável de mais de 40% no momento de transporte e, por conseguinte, na distância 

percorrida pelos caminhões. 

 

4.3.6.3 Trecho 3 

 

Nesse item serão focados resultados do Trecho 3, representados pelos subtrechos 

TR-3A, TR-3B, TR-3C e TR-3D. O Trecho 3 tem em torno de 23.996 m³ volume de material a 

ser movimentado (20 zonas de cortes e 16 zonas de aterros) e uma extensão de 

aproximadamente 10 km. 

Na Figura 30 são ilustrados os tempos necessários, por caminhão, para realizar as 

atividades de distribuição de material no trecho 3. Como é possível perceber, o caminhão 4 é 

levemente mais utilizado que os demais, mas em geral todos os quatro caminhões tem um tempo 

de serviço parecido e balanceados, levando em média de 45 horas para terminar o serviço.  

 

Figura 30 - Tempo dispendido para o transporte de material – Trecho 3. 
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Na Tabela 19 são apresentadas as principais estatísticas por caminhões no trecho 3 

– entre elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de utilização, o volume movimentado 

e o momento de transporte por caminhão. Conforme ilustrado na Tabela 19, todos os caminhões 

estão operando com uma utilização na casa dos 25%, ou seja, balanceados e com um volume 

movimentado da ordem de 6.000 m³. 

 

Tabela 19 - Estatísticas dos caminhões – Trecho 3. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 423 1.239,28  24,59 5.922 17.349,92

Caminhão 2 430 1.252,64  24,86 6.020 17.536,96

Caminhão 3 430 1.264,42  25,09 6.020 17.701,88

Caminhão 4 431 1.282,42  25,45 6.034 17.953,88

TOTAL 1714 5.038,76  100 23.996 70.542,64

 

Na Figura 31 são ilustradas a utilização de cada um dos caminhões em duas 

situações diferentes, com e sem restrição. Com relação à Figura 31, pode-se observar que, ao 

processar o modelo sem a restrição de balanceamento, percebe-se claramente que há uma 

sobrecarga de utilização do caminhão 1, enquanto os caminhões 2, 3 e 4 estão trabalhando 

abaixo do esperado. Por outro lado, com a restrição os caminhões trabalham equilibrados. 
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Figura 31 - Momento de Transporte por caminhões – Trecho 3. 

 
 

O resultado proposto pelo modelo para a movimentação de material também foi 

analisado. Obteve-se uma diminuição de quase 40% no momento de transporte e na distância 

de transporte percorrida pelos caminhões, se comparado com aquele fornecido pelo projeto, 

muito parecido com o resultado obtido nos trechos anteriores. 

 

4.3.6.4 Trecho 4 

 

Nesse item serão focados resultados do Trecho 4, representados pelos subtrechos 

TR-4A, TR-4B, TR-4C e TR-4D. O Trecho 4 tem em torno de 24.528 m³ volume de material a 

ser movimentado entre 14 zonas de cortes e 10 zonas de aterros com uma extensão de 

aproximadamente 7 km. 

Na Figura 32 são ilustrados os tempos necessário, por caminhão, para realizar as 

atividades de distribuição de material no trecho 4. Como é possível perceber, o caminhão 3 é 

levemente mais utilizado que os demais, mas em geral todos os quatro caminhões tem um tempo 

de serviço parecido e balanceados, levando um tempo em média de 28 horas para terminar o 

serviço.  
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Figura 32 - Tempo dispendido para o transporte de material – Trecho 4. 

 

 

Na Tabela 20 são apresentadas as principais estatísticas por caminhões no trecho 4 

– entre elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de utilização, o volume movimentado 

e o momento de transporte por caminhão. Conforme ilustrado na Tabela 20, todos os caminhões 

estão operando com uma utilização em torno dos 25%, ou seja, balanceados e com um volume 

movimentado da ordem de 6.100 m³. 

 

Tabela 20 - Estatísticas dos caminhões – Trecho 4. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 436 775,46     24,34 6.104 10.856,44

Caminhão 2 438 821,60     25,79 6.132 11.502,40

Caminhão 3 439 826,06     25,93 6.146 11.564,84

Caminhão 4 439 762,86     23,94 6.146 10.680,04

TOTAL 1752 3.185,98  100 24.528 44.603,72

 

 

Na Figura 33 são ilustradas a utilização de cada um dos caminhões em duas 

situações diferentes, com e sem restrição. Com relação à Figura 33, pode-se observar que, ao 

processar o modelo sem a restrição de balanceamento, percebe-se claramente que há uma 

0 5 10 15 20 25 30

C
am

in
h

ão
 1

C
am

in
h

ão
 2

C
am

in
h

ão
 3

C
am

in
h

ão
 4

TEMPO (HORAS)
TR-4A TR-4B TR-4C TR-4D



86 

 

sobrecarga de utilização do caminhão 4, enquanto os caminhões 1, 2 e 3 estão trabalhando 

abaixo do esperado. Por outro lado, com a restrição os caminhões trabalham equilibrados. 

 

Figura 33 - Momento de Transporte por caminhões – Trecho 4.  

 
 

Assim como nos trechos anteriores, foi constatada uma redução considerável de 

quase 55% no momento de transporte do modelo e do projeto. 

 

4.3.6.5 Trecho 5 

 

Nesse item serão focados resultados do Trecho 5, representados pelos subtrechos 

TR-5A, TR-5B, TR-5C e TR-5D. O Trecho 5 tem em torno de 23.268 m³ volume de terra a ser 

movimentada (17 zonas de cortes, 14 zonas de aterros e uma zona de bota-fora) e uma extensão 

de aproximadamente 6 km. 

Na Figura 34 é ilustrado o tempo necessário por caminhão para realizar as 

atividades de distribuição de material no trecho 5. Como é possível perceber, o caminhão 1 é 

levemente mais utilizado que os demais, mas em geral todos os quatro caminhões tem um tempo 

de serviço parecido e balanceados, levando um tempo médio de 43 horas para terminar o 

serviço.  
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Figura 34 - Tempo dispendido para o transporte de material – Trecho 5. 

 

Na Tabela 21 são apresentadas as principais estatísticas por caminhões no trecho 5 

– entre elas tem-se a distância percorrida, a porcentagem de utilização, o volume movimentado 

e o momento de transporte por caminhão. Conforme ilustrado na Tabela 21, todos os caminhões 

estão operando com uma utilização em torno dos 25%, ou seja, balanceados e com um volume 

movimentado da ordem de 5.800 m³. 

 

Tabela 21 - Estatísticas dos caminhões – Trecho 5. 

Viagens
Distância 

(km)
Utilização (%)

Volume 

Movimentado 

(m³)

Momento de 

Transporte 

(m³.km)

Caminhão 1 413 1.240,74  25,12 5.782 17.370,36

Caminhão 2 417 1.228,30  24,87 5.838 17.196,20

Caminhão 3 416 1.230,74  24,92 5.824 17.230,36

Caminhão 4 416 1.239,10  25,09 5.824 17.347,40

TOTAL 1662 4.938,88  100 23.268 69.144,32

 

Na Figura 35 são ilustradas a utilização de cada um dos caminhões em duas 

situações diferentes, com e sem restrição. Com relação à Figura 35, pode-se observar que, ao 

processar o modelo sem a restrição de balanceamento, percebe-se que há uma sobrecarga de 

utilização do caminhão 3, enquanto os caminhões 1, 2 e 4 estão trabalhando abaixo do esperado. 

Por outro lado, com a restrição os caminhões trabalham equilibrados. 
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Figura 35 - Momento de Transporte por caminhões – Trecho 5.  

 
 

Nesse trecho também foi comparada a movimentação de material proposta pelo 

modelo com aquela proposta pelo projeto. Houve uma redução de quase 10% no momento de 

transporte – essa redução foi menor do que as demais, pois foi considerado uma zona de bota-

fora com uma distância fictícia. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Considerações Iniciais 

 

No tocante a revisão da literatura feita em trabalhos que utilizam as técnicas de 

otimização para resolução de problemas em Obras Rodoviárias tem-se que a Programação 

Linear Inteira ainda é a mais utilizada, seguida pela Programação Dinâmica e os Algoritmos 

Genéticos. Porém, ao analisar a utilização dessas técnicas ao longo dos anos percebe-se que, 

mesmo a Programação Linear Inteira sendo a técnica mais utilizada no passado, essa técnica 

foi perdendo espaço para os Algoritmos Genéticos, principalmente a partir do ano 2000 onde 

os trabalhos nessa área duplicaram se comparadas às décadas anteriores. Acredita-se que a 

utilização das Metaheurísticas se deva ao fato da necessidade da incorporação de variáveis 

discretas, que aumentam a complexidade computacional, apesar da melhoria tecnológica dos 

computadores nos dias de hoje. Além disso, avanços significativos das pesquisas na área da 

otimização dos recursos de construção levaram a um aumento na quantidade de modelos de 

otimização que foram sendo desenvolvidos utilizando uma variedade de métodos, os quais 

incluem Programação Linear Inteira, Programação Dinâmica e Algoritmos Genéticos.  

Outro fato observado é que há uma divisão muito clara sobre qual técnica de 

otimização deve ser escolhida em função do problema a ser solucionado, como, por exemplo, 

aqueles trabalhos que focavam somente a minimização dos custos, utilizaram métodos exatos 

de otimização, enquanto que aqueles cujo objetivo era sobretudo o planejamento da obra 

precisaram de métodos Heurísticos, ou até mesmo, uma associação de vários métodos. Além 

disso, do ponto de vista prático de engenharia, muitos trabalhos deixam a desejar, visto que a 

preocupação maior era de cunho matemático, esquecendo a aplicabilidade do modelo na 

resolução de problemas reais.  

A necessidade de ferramentas de otimização, práticas e intuitivas, no projeto de 

obras motivaram o desenvolvimento de vários modelos de otimização concebidos para fazer a 

interface com softwares comercialmente disponíveis. Embora alguns modelos já tenham 

contribuições significativas de pesquisa para a área de otimização da utilização dos recursos da 

construção, sua aplicação ainda tem sido limitada na prática. 

A classificação dos artigos estudados por periódicos demonstra que o Journal of 

Construction Engineering and Management tem mais da metade das publicações nessa área, se 

tornando a revista que tem maior aderência a área. Em segundo lugar, vem a Automation in 
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Construction, com a Canadian Journal of Civil Engineering logo depois. Outros periódicos que 

também têm publicação nessa área, são: Advances in Engineering Software, Construction 

Management and Economics, Transportation Research Record, Proceedings of the Institution 

of Civil Engineers: Transport e European Journal of Operational Research. 

Para os problemas de Roteamento entre o Corte e Aterro foi feito um estudo 

analítico a parte, pois não havia nenhum que aplicava o modelo na área de estudo delimitada, 

ou seja, obras viárias. Os estudos que resolvem o problema de Terraplenagem como um 

Problema de Roteamento são denominados de Problema de Roteamento entre Corte e Aterro.  

Nesse tipo de problema, as variáveis de decisão são as rotas e as distâncias entre origem (corte) 

e destino (aterro) são preestabelecidas, e a função objetivo é minimizar a distância total 

percorrida.  

Outra importante conclusão sobre a revisão de literatura feita nesse trabalho é sobre 

o tipo de Problema da Pesquisa Operacional no qual eles foram baseados. Todos eles podem 

ser classificados em somente três principais: Problemas do Transporte, do Roteamento e de 

Escalonamento de Projetos. O problema do transporte é o mais utilizado quando o objetivo é 

definir a melhor alocação de terraplenagem. Porém, quando a finalidade é planejamento da 

utilização de recursos, a opção mais utilizada é o problema de Escalonamento de Projetos. O 

problema de roteamento não havia sido aplicado em terraplenagem de obras rodoviárias, até o 

a conclusão desse trabalho, com exceção do trabalho de Falcão et al. (2016) que pode ser 

considerado como resultado preliminar dessa tese. 

 

5.2 Contribuições da Tese 

 

As principais contribuições dessa tese foram: 

- Aplicação do modelo baseado no Problema de Roteamento na Terraplanagem de 

obras rodoviárias; 

- Consideração do Problema de Roteamento com múltiplos caminhões; 

- Consideração da distância entre as estacas; 

- Aplicação do modelo em projeto real de obras rodoviária. 
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5.3 Benefícios do estudo 

 

O modelo desenvolvido foi baseado em um problema clássico da Pesquisa 

Operacional, problema de roteamento, cujo objetivo do problema é encontrar o caminho 

mínimo para percorrer determinados pontos. Foi utilizada Programação Matemática, mais 

precisamente Programação Inteira e, também, ferramentas de planejamento operacional que 

normalmente são utilizadas na vida prática de uma obra rodoviária de grande extensão. O 

modelo desenvolvido tem como objetivo a minimização da distância percorrida pelos 

caminhões basculantes em atividades de distribuição de materiais de terraplenagem em obras 

rodoviárias. 

O Problema de Roteamento de Corte e Aterro com múltiplos caminhões, em inglês 

Truck Routing Cut and Fill Problem – TRCFP, pode ser considerado uma nova variante do 

Problema de Roteamento entre zonas de corte e aterro. Além da consideração dos caminhões, 

que é considerada a inovação do modelo tem o diferencial de promover o balanceamento na 

utilização dos caminhões e considerar a distância entre as estacas, ou seja, discretizar o 

problema.  

O TRCFP foi aplicado em três estudos de caso demonstrando as competências do 

modelo em problemas reais. Os estudos de caso tinham diferentes características, sendo dois 

deles da literatura, DER de SP, uma rodovia simplificada e uma obra rodoviária no estado de 

Pernambuco - PE099.  

Foi elaborado um método de resolução para os estudos de caso, uma espécie de 

passo a passo. Onde o primeiro passo era a análise técnica do trecho em estudo, verificando 

aspectos como o projeto geométrico e o quadro de cubação, de forma a encontrar o volume de 

material a ser movimentado. Para os trechos com grandes volumes a serem movimentados, se 

faz necessário fazer o dimensionamento dos equipamentos de forma a estabelecer a unidade de 

produção que melhor se adequa ao cronograma físico-financeiro da obra. Nos dois primeiros 

estudos de caso, em função do tamanho não houve a necessidade de aplicar a etapa de 

dimensionamento dos equipamentos.  Calculada a produção horária, encontrou-se a produção 

por semana e, em função dessa produção, a quantidade de volume de material a ser 

movimentado. A etapa seguinte era a divisão dos trechos da rodovia de acordo com essa 

produção.  Posteriormente foi calculada a unidade de carga por estaca, depois era estabelecida 

a matriz de distâncias entre os cortes e aterros a partir do quadro de cubação. Por fim os dados 

foram digitados e processados no CPLEX. 
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A distância mínima percorrida fornecida pela função objetivo, para o DER SP, foi 

de 3.938 metros. O momento de transporte obtido pelo modelo foi de 78,76 m³.km. Essa solução 

proposta pelo modelo foi comparada com a solução do diagrama de massas 79,32 m³.km. Dessa 

comparação percebe-se que há uma leve diminuição de quase 1%. Acredita-se que essa 

diminuição ínfima acontece por se tratar de um problema de menor escala, onde a solução 

manual foi eficiente. De qualquer forma, o foco de otimização do modelo está na utilização e 

roteirização dos caminhões basculantes, a comparação com o diagrama de massas foi somente 

para confirmar a tese de que a movimentação dos caminhões pode influenciar na distribuição 

dos materiais. A restrição de equilíbrio também teve sua atuação comprovada ao ter promovido 

o balanceamento na utilização dos caminhões do estudo de caso DER SP.  

O estudo de caso foi processado novamente, considerando a hipótese de utilizar a 

distância entre as estacas de cada unidade de volume de corte para cada unidade de volume de 

aterro. Foi obtido o seguinte resultado: a distância mínima percorrida pelos dois caminhões foi 

de 4.069 metros, um pouco maior do que a distância obtida ao utilizar a distância média de 

transporte. 

Para o segundo estudo de caso, a rodovia simplificada da literatura, o modelo 

encontrou a distância mínima de 29.500 km. O momento de transporte de 295.000 m³.km foi 

calculado e comparado com a solução do diagrama de massas 308.482 m³.km. Que acarretou 

em uma diminuição de quase 5% da distância percorrida pelos caminhões. O estudo de caso foi 

processado novamente, considerando as quantidades de 8 e 10 caminhões, no primeiro cenário 

foram considerados 4 caminhões. Foram obtidos os mesmos resultados com relação à distância 

percorrida pelos caminhões e o momento de transporte. Para o cenário com 8 caminhões houve 

uma baixa utilização de um dos caminhões, já para o cenário com 10 caminhões, dois 

caminhões estariam subutilizados, se comparados aos outros.  

O aumento do número de caminhões em um canteiro de obras lineares deve ser 

objeto de análise minuciosa em conjunto com um estudo aprofundado do layout do canteiro, 

pois em função da área disponível isso pode acarretar outros problemas e inclusive provocar a 

ineficiência na utilização desses caminhões. De qualquer forma, fica comprovado que para uma 

situação hipotética sem restrições de área, o cenário com 8 caminhões tem um prazo para 

finalização do serviço de 27 dias, enquanto que na situação com 4 caminhões seriam necessários 

quase 43 dias. 

O último estudo de caso, no qual o modelo fora aplicado, foi a rodovia PE099. E 

diferente dos estudos de caso anteriores nesse, foi feita a divisão em subtrechos em função da 
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unidade de produção semanal, ou seja, os quase 32 km de rodovia foram divididos inicialmente 

em 5 trechos, onde cada um deles seria finalizado em 1 mês. Cada um desses trechos fora 

dividido em 4 subtrechos que equivaleria a produção por semana. Em síntese, cada subtrecho 

tem em média uma semana para finalizar as atividades, o que totalizaria 1 mês por trecho. 

Foi feita uma análise global dos resultados da PE099, todos os caminhões estão 

operando com uma utilização em torno dos 25%, ou seja, balanceados, por conta da restrição 

de equilíbrio e com um volume movimentado da ordem de 30.100 m³.  A análise global se fez 

necessária principalmente, para a avaliação do modelo do ponto de vista de eficiência, mas 

também para que pudesse ser feita a comparação com o diagrama de massas do projeto da 

PE099.  

A comparação feita entre o momento de transporte do projeto de 502.992,60 m³.km, 

e o da solução obtida pelo modelo de 285.058,76 m³.km, comprova que o modelo é eficiente e 

consegue diminuir em de cerca 43% do momento de transporte. Comprovando que a medida 

que a extensão do trecho aumenta, a técnica se torna mais eficiente. 

Através do modelo consegue-se fazer o planejamento estratégico da movimentação 

dos caminhões ao longo da extensão total da obra de movimentação de material. E também, o 

planejamento operacional das atividades dos caminhões basculantes, de tal forma que pode ser 

montado o roteiro semanal de frente de trabalho de cada um dos caminhões.  

Em todos os trechos, as soluções propostas pelo modelo quando comparados com 

solução do projeto demonstrava uma diminuição, além disso, os caminhões estavam com 

utilização balanceada e atendiam ao cronograma-físico financeiro do projeto. 

Acredita-se que, como foi considerada no modelo a distância média entre as estacas 

em detrimento da distância média de transportes, tem-se uma análise mais acurada da situação 

e, por conseguinte, uma redução considerável no momento de transporte e, também, na 

distância percorrida pelos caminhões. Além disso tem-se uma alocação extremamente eficaz da 

distribuição de materiais. Outro ponto positivo do modelo é a opção de promover o 

balanceamento na utilização dos caminhões basculantes, auxiliando, dessa forma, o uso 

racional dos mesmos. 

No tocante ao tempo computacional dispendido pelo modelo para encontrar a 

solução ótima tem-se os tempos em dois cenários diferentes, aquele onde não foi considerada a 

restrição do equilíbrio na utilização dos caminhões e aquele que foi considerada. Como 

esperado, quando a restrição era considerada, o tempo computacional para encontrar a solução 

ótima aumentava. Pode-se concluir também, que a medida que o trecho aumentava a sua 
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extensão e o volume a ser movimentado, era necessário um maior tempo para encontrar a 

solução ótima tanto no caso com, quanto no caso sem restrição. E que no cenário com a 

restrição, o volume movimentado e a extensão do trecho têm uma maior influência no aumento 

do tempo de processamento. 

Dentro desse contexto, automatizar a geração das soluções no processo de 

planejamento minimiza o tempo e o esforço despendido, se comparado ao planejamento 

realizado manualmente. Isso pode ser comprovado através do tempo que foi necessário ao 

modelo para obter a solução ótima para cada um dos trechos, em média 76 minutos, o que 

totaliza umas 6 horas para encontrar a solução ótima na extensão total da PE099, por exemplo. 

Desta forma o estudo em questão, se torna um dos poucos que utilizaram técnicas 

de Programação Inteira e que conseguiram aplicar os respectivos modelos em um estudo de 

caso real.  

 

5.4 Limitações do estudo 

 

O estudo tem algumas limitações. A principal limitação do estudo se refere a 

necessidade de automatização do processo de obtenção de dados e de visualização dos 

resultados. A falta de automatização dos dados de entrada e de saída faz com que o tempo para 

resolução do problema aumente consideravelmente, pois tem-se a necessidade de discretizar 

todo o volume de cada uma das estacas em unidade de carga, tudo isso com auxílio do Excel, 

mas manualmente. Depois disso ainda é necessário fazer o arredondamento dos volumes de 

cada estaca, pois o modelo necessita de variáveis inteira. No tocante aos resultados a falta de 

automatização fez com o que o processo se tornasse mais lento. Além disso, a falta de uma 

interface amigável com softwares comercialmente disponíveis, faz com que a utilização do 

modelo por engenheiros e projetistas possa ser inviabilizada. 

Como segunda limitação, tem-se o fato do modelo considerar somente frota 

homogênea. Essa situação em termos práticos na movimentação de terra é uma limitação, 

devido ao fato que os caminhões basculantes não trabalham sozinhos para a distribuição dos 

materiais, na verdade, eles se tornam eficientes para DMT acima de 500 m ou em casos onde o 

motorscraper não é eficiente. Os caminhões basculantes, em geral, trabalham em conjunto com 

a carregadeira. De tal forma que no modelo, foi considerado o movimento dos caminhões 

basculantes somente. 
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5.5 Estudos futuros 

 

Para estudos futuros sugere-se que seja feita a automatização da obtenção dos dados 

de entrada do modelo através da criação de uma interface pré-processadora e uma interface de 

saída pós-processadora com a impressão dos resultados. A possibilidade de uma interface 

amigável com softwares comercialmente disponíveis, poderia viabilizar a utilização do modelo 

por parte dos tomadores de decisão. 

Para estudos futuros propõe-se a extensão desse modelo para um modelo que 

considere frotas heterogêneas. Considerando caminhões de outras capacidades ou até mesmo a 

possibilidade de considerar o motorscraper na situação onde o DMT seja ineficiente para 

caminhões basculantes. 
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APÊNDICE 1 – Distâncias entre cortes e aterros.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 8,0 8,0 8,0 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5

2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 7,5 7,5 7,5 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0

3 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 7,0 7,0 7,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5

4 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 6,5 6,5 6,5 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 6,0 6,0 6,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5

6 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 5,5 5,5 5,5 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0

7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 5,0 5,0 5,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5

8 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 4,5 4,5 4,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

9 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,5 4,5 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 5,5 5,5 5,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

11 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 6,5 6,5 6,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

12 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 7,5 7,5 7,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 11,0 11,0 11,0 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0

C

o

r

t

e

s

Aterros

13 (Jazida)
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APÊNDICE 2 – Comparativo entre a Movimentação de Terra  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – Trecho 1 

PRÁTICA MODELO 

CORTE ATERRO VOLUME (m³) CORTE ATERRO VOLUME (m³) 

C1 A1                    1  C1 A1                  28  

C2 A1                  31  C2 A1                  14  

C3 A1                  20  C3 A1                  56  

C4 A1                  41  C3 A2                280  

C4 A2                283  C3 A3                  70  

C4 A3                  73  C3 A4                112  

C4 A4                118  C4 A4                  14  

C5 A4                  12  C5 A4              2.646  

C6 A4              2.640  C5 A5                742  

C6 A5                741  C5 A6                406  

C6 A6                410  C6 A6                742  

C7 A6                    2  C6 A7                392  

C8 A6              1.133  C7 A6                518  

C9 A6                113  C7 A7              8.176  

C9 A7                  33  C7 A8                392  

C9 A8                394  C7 A9                  28  

C9 A9                  18  C7 A10                  84  

C9 A10                145  C8 A10                  14  

C9 A10                  73  C9 A10                112  

C9 A11                127  C9 A11                126  

C9 A12                    1  C9 A12                  84  

C9 A13                287  C9 A13                  70  

C9 A14                259  C9 A14                126  

C9 A15                365  C9 A15                  14  

C9 A16                  77  C9 A16                448  

C9 A17              1.598  C9 A17                182  

C9 A18                490  C10 A12                182  

C9 A19                  55  C10 A13                  98  

C9 A20              1.094  C10 A14                126  

C9 A21                  75  C10 A15                  14  

C9 A22                138  C10 A16                616  

C9 A23                  57  C10 A17                  84  

C9 A24                435  C11 A12                  28  

C9 A25                310  C11 A13                  14  

C9 A26                  93  C11 A14                  28  

C9 A26                  35  C11 A16                  98  

C9 A27              1.453  C11 A17                  42  
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C9 A28              1.279  C12 A13                  70  

C9 A29                  32  C12 A14                  84  

C9 A30                  56  C12 A15                  56  

C9 A31                108  C12 A16                434  

C10 A31                  11  C12 A17                182  

C11 A31                399  C13 A18                  42  

C11 A32                718  C13 A19                280  

C12 A32                308  C13 A27                  28  

C12 A33                387  C13 A31                  42  

C12 A34                422  C14 A19                  42  

C13 A34                213  C14 A23                  14  

C14 A34                816  C14 A24                  42  

C15 A34                394  C14 A26                112  

C16 A34                286  C14 A27                  14  

C17 A34                154  C14 A29                  14  

C18 A34              1.100  C14 A30                  14  

C19 A34                  77  C14 A31                  28  

C19 A35                368  C15 A19                  14  

C19 A36                  20  C15 A20                  14  

C19 A37                464  C15 A23                  14  

C20 A37              1.953  C15 A24                  14  

C21 A37                273  C15 A25                  14  

C22 A37                306  C15 A26                  28  

C23 A37                143  C15 A27                  42  

C23 A38                539  C15 A31                  14  

C23 A39                353  C16 A19                196  

C24 A39                  89  C16 A20                  14  

      C16 A22                  28  

      C16 A23                  84  

      C16 A24                  42  

      C16 A25                  56  

      C16 A26                182  

      C16 A27                224  

      C16 A28                  14  

      C16 A29                  14  

      C16 A30                126  

      C16 A31                126  

      C17 A18                  14  

      C17 A19                140  

      C17 A20                  14  

      C17 A21                  42  

      C17 A23                  84  

      C17 A24                  28  

      C17 A25                  14  
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      C17 A26                210  

      C17 A27                196  

      C17 A30                  42  

      C17 A31                140  

      C18 A19                420  

      C18 A20                  14  

      C18 A21                  84  

      C18 A22                  14  

      C18 A23                  98  

      C18 A24                  98  

      C18 A26                518  

      C18 A27                322  

      C18 A30                168  

      C18 A31                210  

      C19 A20                  14  

      C19 A22                  14  

      C19 A24                  14  

      C19 A26                  84  

      C19 A27                  56  

      C19 A29                  14  

      C19 A30                  42  

      C19 A31                  42  

      C20 A21                  14  

      C20 A25                  28  

      C20 A26                  56  

      C20 A27                126  

      C20 A30                  28  

      C20 A31                  56  

      C21 A22                  14  

      C21 A23                126  

      C21 A24                  70  

      C21 A25                  14  

      C21 A26                238  

      C21 A27                266  

      C21 A28                  14  

      C21 A29                  14  

      C21 A30                  98  

      C21 A31                182  

      C22 A26                  28  

      C22 A27                  14  
MOMENTO DE TRANSPORTE 

(m3.Km) 
92.638,94 

MOMENTO DE TRANSPORTE 
(m3.Km) 

32.883,48 
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