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Resumo 

Nesse trabalho busca-se falar sobre a realidade enfrentada por uma comunidade 

impactada pelo time Enactus UVA-Sobral, com o Projeto “SerTão Sustentável”, comunidade 

a qual tem um problema de coleta de lixo. Com isso o time planeja desenvolver uma atividade 

de coleta sustentável, com a instalação de pontos de coletas estrategicamente impostos. Sendo 

assim, será apresentado aqui uma solução matemática, utilizando o algoritmo de Set Cover e 

grafos. Será mostrado também a aplicabilidade disso no cotidiano.  O propósito é apresentar a 

situação vivenciada pelos moradores da comunidade, essa opção de como se pode formular 

um problema desses, a outro na literatura matemática, auxiliando assim na tomada de decisão, 

facilitando este processo.  
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Abstract 

In this paper, we seek to talk about the reality faced by a community impacted by the Enactus 

UVA-Sobral team, with the SerTão Sustentável Project, a community that has a garbage 

collection problem. With this the team plans to develop a sustainable collection activity, with 

the installation of collection points strategically imposed. Thus, a mathematical solution will 

be presented here, using the algorithm of Set Cover and graphs. It will also be shown the 

applicability of this in daily life. The purpose is to present the situation experienced by the 

residents of the community, this option of how to formulate a problem of this, to another in 

the mathematical literature, thus helping in the decision making, facilitating this process. 
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INTRODUÇÃO 

O time Enactus UVA-Sobral tem como alvo a comunidade Serrote da Piaba, localizada 

no setor VI do distrito de Bonfim no município de Sobral, região Norte do Estado do Ceará. 

Possui cerca de 2000 famílias, tendo como sua principal fonte de renda a agricultura familiar 

e programas de Assistência Social. O Projeto “SerTão Sustentável”, aplicado pelo time visa 

empoderar a comunidade, almejando a mudança de hábitos, com a adoção de práticas 

sustentáveis, tanto no quesito econômico, como no social e ambiental, com tecnologias 

sustentáveis auxiliando no manejo do solo, irrigação, produção de defensivos naturais, 

redução do desperdício de alimentos e incentivo a coleta seletiva dos resíduos sólidos 

advindos das casas dos próprios moradores.  

A destinação dos resíduos sólidos está diretamente atrelada a poluição dos solos, águas 

e ar. Com um correto tratamento, tem influência direta na condição de saúde pública, sabendo 

que várias endemias são decorrentes da má destinação desses resíduos. Um estudo feito pelo 

Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem) em 2016, mostra que quase 170 

milhões de brasileiros não são atendidos em suas cidades por coleta seletiva. De acordo com a 

pesquisa, somente 1.055 municípios possuem programas de coleta seletiva. O Brasil tendo 

mais de 5 mil cidades, esse número representa somente 18%, onde somente 31 milhões de 

brasileiros contam com o serviço de separar o lixo. 

Tendo em vista esse baixo percentual e a necessidade de uma melhor destinação aos 

resíduos sólidos vindos das famílias da comunidade, os quais eram meramente deixados na 

rua, ficando a par de agentes como chuva, que pode espalhar o lixo; o ar que espalha o mau 

cheiro; animais de rua que colaboram com a desorganização desses resíduos; além de também 

poluir o solo, servem de foco para endemias, acúmulo de entulho nas ruas e estradas, dando 

um aspecto negativo à comunidade. O lixo que não era disposto na rua, era queimado, o que 
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contribuía para a poluição do ar e podendo desencadear doenças respiratórias dentre os 

atingidos pela fumaça. Essa situação era mais agravada pela falta de comprometimento da 

Prefeitura, em manter uma rota regular do caminhão para coletar esse lixo. Ademais, mesmo 

quando um caminhão era designado para fazer a coleta, este processo atendia apenas parte da 

comunidade, negligenciando os que moravam em regiões mais afastadas. 

Assim, o time Enactus UVA-Sobral com o desenvolvimento do Projeto “SerTão 

Sustentável”, iniciou uma ação de coleta sustentável. A ação consiste em instalar lixeiras 

seletivas, feitas com materiais reciclados, ao redor da comunidade, em pontos estratégicos, 

visando impactar a maior quantidade de casas. Além disso o time trabalharia junto aos 

responsáveis pela coleta ajudando a traçar uma rota de modo a recolher os resíduos de toda a 

comunidade utilizando o menor tempo de deslocamento. 

 

OBJETIVOS 

A proposta desse trabalho é apresentar, uma solução que otimiza processo na tomada de 

decisão de onde podem ser instaladas essas lixeiras, para melhor cobrir a comunidade. Para 

tanto iremos utilizar o famoso problema matemático de cobertura de conjuntos que possui 

grande relevância tanto na matemática quanto na computação. Após este primeiro estudo 

teórico iremos deixar como trabalho futuro a aplicação real dessa mesma metodologia, para 

encontrar melhores resultados a respeito do problema na comunidade em questão.  

 

METODOLOGIA 

A teoria dos grafos é considerada ramo da matemática que estuda a relação entre os 

elementos de um determinado conjunto. Usa-se a seguinte estrutura: G = (V, E), onde G é o 

grafo, V seria um conjunto não vazio de elementos chamados de vértices E (do inglês Edges – 

arestas) é um subconjunto de pares não ordenados de V. Existem várias aplicações em outras 

áreas, como química para representar ligações entre átomos, biologia representando ligações 

entre seres em uma cadeia alimentar, ciências sociais representando relacionamento entre 

pessoas, como amizade. E as aplicações nas tecnologias, tais como: GPS, para traçar rotas de 

veículos; A internet, relacionando links dentro de uma página; E vários outros problemas que 

podem ser resolvidos com uma interpretação através de grafos e seus algoritmos.  

A ideia de utilizar teoria dos grafos para resolver problemas reais é bem antiga, vêm de 

1735 com o problema das Pontes de Könisberg, onde o objetivo era percorrer todas as pontes 
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da cidade de Könisberg exatamente uma vez e retornar ao início do percurso. Este problema 

foi resolvido, utilizando grafos, pelo famoso matemático Euler, não só para a cidade, mas para 

qualquer configuração de pontes. Muitos outros algoritmos na literatura de grafos podem 

resolver problemas no contexto real, como traçar uma rota pelo menor caminho entre 2 

pontos, que pode ser resolvido utilizando o algoritmo de Dijkstra.  

O problema que utilizaremos para modelar a distribuição dos pontos de coleta de 

resíduos será o Set Cover ou cobertura de conjuntos, neste problema dado um conjunto 

universo U = {1, ..., n} e uma coleção S = {S₁, S₂, ..., Sₙ} de subconjuntos de U, o objetivo do 

problema é encontrar a menor quantidade de elementos de S cuja união é igual a U. 

A aplicabilidade desse problema pode ser vista em diversos exemplos, ao modelar 

problemas práticos em vários empreendimentos públicos ou privados “... In short, the success 

or failure of both private and public sector facilities depends in part on the locations chosen 

for those facilities...” (DASKIN, 1995, p. 1). Podemos considerar tais instalações como 

hospitais, supermercados, fábricas, escolas pontos de combustíveis e transporte urbano, entre 

outros.  

O problema de cobertura de conjuntos é classificado como NP-Completo, dentre as 

classes de complexidade de algoritmos. A classe NP-Completo não estão diretamente 

relacionada aos problemas de otimização, mas a problemas de decisão, onde a resposta não 

passa de um “sim” ou “não”.  No caso do Set Cover se baseia em afirmar (sim ou não) se um 

dado valor solução é viável e tem custo menor que k, onde k seria a entrada do problema. 

Uma solução é viável se atende as restrições do problema. 

Devido ao problema ser NP-Completo usaremos um algoritmo aproximativo para o 

problema da cobertura de conjuntos. Algoritmos aproximativos são geralmente aplicados a 

problema de otimização da classe NP-Completo, já que estes problemas não podem ser 

resolvidos em tempo polinomial. Essa técnica é utilizada quando não se precisa exatamente da 

solução ótima do problema, simplesmente uma solução boa e aproximada, pode ser suficiente 

e mais simples de ser obtida.  

Assim, para a cobertura de conjuntos, abordaremos um algoritmo guloso, que tentam 

resolver o problema sempre escolhendo a melhor solução no contexto local, esperando que 

seja a melhor escolha no contexto global.  

1) Vamos representar o conjunto de elementos incluídos até o momento como conjunto I. 

Inicialize I = {} 
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2) Siga enquanto I não for igual a U. 

a) Encontre o conjunto Sⅰ em {S₁, S₂, S₃, ..., Sₘ} cuja efetividade de custo é menor, 

ou seja, a razão entre o custo C(Sⅰ) e o número de novos elementos é mínimo.  

Basicamente, escolhemos o conjunto para o qual o valor seguinte é mínimo.  

Custo (Sⅰ) / | Sⅰ – I | 

b) Adicione os elementos acima escolhidos Sⅰ a I, isto é, I = I U Sⅰ 

 

O problema de Set Cover pode ser reduzido a um famoso problema em grafos, 

chamado de conjunto dominante que também é NP-Completo. Este problema consiste em 

determinar o menor subconjunto de vértices de um grafo, no qual todos os vértices do mesmo 

grafo são adjacentes a pelo menos um escolhido dentre os do conjunto dominante.  

Vamos ver no seguinte exemplo, onde temos aqui um mapa de uma comunidade, que 

foi dividida em 5 quadrantes (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) baseado na proximidades entre as casas. E 

os subconjuntos de S simbolizam os quadrantes atendidos por possíveis estações de coleta. 

 

 Figura1. Ilustração do mapeamento de uma comunidade exemplo dividida em quadrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

Nosso conjunto universo U = {Q1, Q2, Q3, Q4, Q5} isto é, queremos atender a todas 

as áreas da comunidade, o conjunto S = {S₁ = {Q1, Q2, Q3}, S₂ = {Q3, Q1, Q2, Q4}, S₃= 

{Q4, Q3, Q5}, S₄ = {Q5, Q4}}, assumiremos aqui neste exemplo que o custo de cada 
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subconjunto de S é igual a 1, para facilitar o processo, o algoritmo funcionará da mesma 

forma. Deduzindo que haja uma lixeira em cada ponto marcado, resolveria o problema, mas 

seria mesmo a menor quantidade de lixeiras que poderia se usar? Qual seria a solução ótima? 

Com a aplicação do algoritmo guloso da cobertura de conjuntos, descobrimos que colocando 

apenas 2 lixeiras, uma no quadrante Q3, subconjunto S₂, abrange as casas dos quadrantes Q1, 

Q2, Q3, e Q4, e a segunda lixeira no quadrante Q4, subconjunto S₃, abrange as casas dos 

quadrantes, Q4, Q3 e Q5, cobrindo assim, todo o nosso conjunto universo, e k = 2 seria aqui 

nossa solução ótima.  

Esta solução foi encontrada utilizando somente os conjuntos, agora para visualizarmos 

a solução em um grafo, procuraremos o conjunto dominante do mesmo, onde esta solução se 

aplicaria também no contexto dos conjuntos e vice-versa, pois os dois problemas são 

equivalentes, ou seja, se temos um conjunto dominante de k vértices, também haverá uma 

solução de k elementos de S que cobre o conjunto universo.  

Para cada possível estação de coleta Sⅰ criamos um vértice e tornamos todos os 

vértices Sⅰ adjacentes entre si. Adicionamos também para cada quadrante um vértice Qⅰ e 

fazemos o vértice Qⅰ adjacente a Sj, se Qi  Sj. Abaixo temos a representação em grafo do 

exemplo anterior. 

 

Figura 2. Grafo que representa o exemplo tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 
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Podemos visualizar que os vértices S2 e S3 já formam o conjunto dominante, são 

adjacentes a todos os outros vértices do grafo. Aqui temos um conjunto dominante de 2 

vértices, consequentemente teremos uma cobertura de conjuntos com 2 subconjuntos de S. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a metodologia abordada, foi aplicado o algoritmo do Set Cover a um 

exemplo, baseado no problema real e também foi feito uso visual da ferramenta grafo, com o 

conjunto dominante, para uma melhor idealização. Mostrando a equivalência entre esses 

problemas da literatura matemática. Com isso, a resolução através da abstração e formulação 

de uma dificuldade da vida real. Portanto, já que vimos a aplicação desse método, em um 

pequeno exemplo, então após um mapeamento da comunidade do Serrote da Piaba, pode ser 

aplicada os mesmos recursos, se tornando uma ótima opção para encontrar uma melhor 

solução. Com o método aplicado, trará inúmeras vantagens positivas às pessoas da 

comunidade, com um sistema de coleto otimizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que muitos dos problemas desse tipo de literatura são aplicados em vários 

outros casos do cotidiano em diversas áreas, o que comprova ser um ótimo método de 

resolução, com uma boa abstração e formulação. Para a problemática da instalação de 

coletores de resíduos, idealizada pelo Time Enactus UVA-Sobral com o Projeto “SerTão 

Sustentável”, sua abstração pode ser feita através de ferramentas matemáticas, tal quais: 

cobertura de conjuntos, teoria dos grafos, algoritmos aproximativos e conjunto dominante. E 

com o exemplo dado, pode servir como base, para ser expandido para a comunidade alvo do 

time, como facilitadora de processos, auxiliando na tomada de decisão de melhores locais 

estratégicos para a instalação das lixeiras.  
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