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Resumo 

Este estudo tem foco no trabalho de leitura dos hidrômetros de uma empresa de saneamento. A 

metodologia utilizada foi composta de etapas, incluindo uma pesquisa de campo, cadastramento 

dos dados, determinação de medianas e designação. As medianas foram determinadas pelo 

algoritmo de Teitz e Bart Modificado por CADP , que servem como ponto de referência para a 

formação das áreas de atendimento dos leituristas, o que é feito através do algoritmo de 

designação de Gillet e Johnson adaptado ao problema. Neste contexto tem-se como objetivo obter 

uma distribuição das zonas de atendimento para cada leiturista dentro da região em estudo de 

maneira que as áreas atendidas dentro de uma região sejam disseminadas de forma, 

aproximadamente, igualitária. Com base na qualidade da solução, mostrou-se a eficiência das 

heurísticas utilizadas para a resolução de um problema real. 

Palavras-chave: p-medianas; métodos heurísticos; leitura de hidrômetros. 

Abstract 

This study focuses on the work of the water meter reading of a sanitation company. The 

methodology used was composed of steps, including a field survey, registration data, determination 

of medians and designation. The medians were determined by Teitz and Bart Modified for CADP 

algorithm, which serve as reference point for the formation of large areas of the service meter 

readers, which is done by the algorithm name of Gillet and Johnson adapted to the problem. In this 

context it has been aimed at obtaining a distribution of service areas for each meter reader within 

the study area so that the areas served within a region is disseminated so approximately equal. 

Based on the quality of the solution showed the efficiency of the heuristics used to solve an actual 

problem. 

Keywords: p-median; heuristic methods; meter reading. 

 

1. Introdução 
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Os serviços de saneamento têm despertado maior atenção, desde o século passado, 

relacionados à qualidade de água. Essa atenção foi aumentando à medida que cientistas constataram 

em suas pesquisas que muitas doenças eram causadas através da transmissão de agentes físicos, 

químicos e biológicos contidos na água. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controlador sobre todos 

os fatores que podem surtir efeitos nocivos sobre o homem em seu bem estar tanto físico e mental 

como social. Segundo Guimarães; Carvalho e Silva (2007), o saneamento caracteriza o conjunto de 

ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental. 

Dentro do serviço de saneamento existe o setor de faturamento que toma como base a leitura 

de hidrômetros instalados na maior parte das residências. Funcionários denominados leituristas são 

encarregados de deslocarem-se até as residências, identificarem os hidrômetros das mesmas e 

utilizarem um microcomputador para emitir a fatura. Essa tarefa é realizada através da caminhada, 

podendo gerar um desgaste físico e de tempo ocasionando impactos na qualidade do serviço 

prestado. 

Diante deste contexto os problemas de localização de facilidades, bem como problemas de 

p- medianas podem contribuir para melhorias em problemas reais. Os Problemas de p-medianas 

procuram minimizar o custo médio de uma facilidade (por exemplo, empresas, escolas, entre 

outros) aos pontos de demanda (correspondem aos locais que utilizam-se de serviços das 

facilidades). 

Os problemas de p-medianas podem ser classificados como capacitado ou não capacitado. 

No primeiro há um limite de capacidade em cada mediana, o que não permite à mediana atender 

outros pontos de demanda além de sua capacidade. Quando este limite é infinito significa que não 

existe alcance atribuído à mediana, nesse caso denomina-se problema das p-medianas não-

capacitado. 

Segundo Garey e Johnson (1979), os problemas de p-medianas são problemas de otimização 

combinatória, classificados como NP- difícil. Estes problemas são um dos mais conhecidos, 

segundo e aplicados em diversos problemas reais, como por exemplo, localização de depósitos de 

distribuição de mercadorias, localização de cabines telefônicas, localização de escolas, localização 

de unidades de correio (HAKIMI,1965, REVELLE,1970 e ROSA, 1996).  

 O estudo dos problemas de p-medianas é destacado por alguns pesquisadores. Hakmi 

(1964), utilizou o conceito de p-medianas de um grafo ponderado para múltiplas medianas. Seu 

estudo teve como objetivo obter um número mínimo de postos policiais distribuídos a uma rede 

viária para que a separação entre os postos obedecesse a uma distância pré-estabelecida. Teitz e 

Bart (1968) propuseram um método aproximado para se encontrar a mediana de um grafo 
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ponderado. Este método procura determinar uma melhor solução através de uma solução inicial. 

Sampaio (1999) utilizou para um problema de p-medianas os Algoritmos Genéticos e Simulated 

Annealing. O objetivo da autora foi de contribuir para o problema de localização de escolas no 

município de Curitiba/ PR, de maneira a minimizar a distância entre a escola e as residências dos 

alunos.  

Neste trabalho será apresentado um modelo heurístico aplicado aos problemas de p-

medianas. Para isso se utilizará de um problema real relacionado aos serviços de leitura de 

hidrômetros, efetuado pela Companhia Riograndense de Saneamento- CORSAN, no município de 

Rio Grande, RS. (CORSAN, 2009) Tal modelo tem como finalidade a redistribuição de subsetores 

de atendimento percorridos atualmente pelos leituristas, de maneira que as áreas atendidas em cada 

subsetor sejam disseminadas de forma aproximadamente igualitária, levando em consideração o 

problema real.  

 

2. Descrição do problema real 

 

Para a realização dos serviços de leitura de hidrômetros a CORSAN atualmente têm oito 

funcionários que recebem o nome de leituristas. Estes, também recebem outras funções, que são as 

de conferir dados do logradouro, verificar as condições de instalação da ligação predial de água e 

prestar informações diversas. Para que os leituristas efetuem a marcação do consumo de água 

registrada nos hidrômetros são necessários alguns procedimentos básicos relatados a seguir. 

Cada um dos oito funcionários tem a responsabilidade de percorrer uma rota por dia, sendo 

que poderá concluí-la em até três dias úteis. Cada rota define uma zona de atendimento dentro de 

um setor. Essas rotas são determinadas pelo sistema comercial integrado (SCI), que é um programa 

implementado especificamente para serviço da CORSAN em geral.  

Tendo sua rota estabelecida, o funcionário dirige-se ao local determinado e dá início as 

marcações. No decorrer da rota, o leiturista deve identificar o hidrômetro instalado na residência, 

fazer a leitura e digitar os dados em um microcomputador, pertencente a própria empresa, emitir a 

fatura no local e entregar ao cliente. Em geral, o serviço de leitura é realizado todos os dias, tendo 

como meta concluir todas as ligações da cidade em aproximadamente 20 dias úteis. 

Nos serviços oferecidos pela CORSAN, o mapa da cidade é dividido em dez setores, sendo 

que estes não são utilizados para o serviço de leitura e sim apenas para localização. Para fins de 

estudo, considerou-se apenas um dentre os demais setores. Escolheu-se o setor oito por apresentar 

mais características gerais, englobando centro e bairros. Como a COSRAN não possui a 

visualização dos setores através de mapas, utilizou-se um mapa georeferenciado da cidade de Rio 
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Grande e nele identificou-se o setor oito, o qual está sublinhado em vermelho, conforme figura 1. 

Este setor possui 8.016 ligações num total de 24 rotas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagem de satélite, em destaque o setor oito 

Fonte: FURG (2011) 

4.Metodologia proposta 

 

Visando a melhoria do serviço de leitura, o modelo apresentado está dividido em três etapas. 

A primeira etapa refere-se à pesquisa de campo bem como a organização dos dados coletados sobre 

o funcionamento atual dos serviços de leitura. A segunda etapa está relacionada ao cadastramento 

de pontos dentro do mapa da região em estudo. Por fim, a terceira etapa trata da definição das 

medianas necessárias para o problema e designação das mesmas aos demais pontos de demanda, 

obtidos na etapa anterior. A designação terá como resultado os subsetores dentro do setor oito. 

Estabelecendo assim, a área de atuação de cada leiturista. 

 

4.1. Primeira etapa – Organização dos dados 

 

Por meio da pesquisa de campo foram coletadas informações sobre a atual situação dos 

serviços de leitura, sendo estas organizadas e analisadas. Através dos dados disponibilizados pelo 

SCI determinou-se o número de ligações e de hidrômetros contidos nas 24 rotas que compõem o 

setor oito, conforme a tabela 1. 

Tabela 1 - Número de ligações e de hidrômetros no setor oito 

Rota Nº Ligações N° Hidrômetros Rota Nº Ligações N° Hidrômetros 

142 376 313 156 294 158 

143 313 228 157 338 273 

144 401 318 158 393 314 

145 317 261 161 360 205 

146 346 270 162 308 143 

147 375 319 163 345 299 

148 317 208 164 314 266 

151 339 290 165 343 277 

152 265 234 166 402 359 

153 294 308 167 256 200 

154 342 274 168 338 263 

155 353 284 171 287 242 

   Total 8.016 6.306 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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 De acordo com as informações contidas na tabela 1 tem-se 24 rotas, contendo 8.016 ligações, 

onde 6.306 delas possuem hidrômetros. A diferença entre número de hidrômetros e número de 

ligações é devido à existência ou não do aparelho na residência, o que não interfere no serviço de 

leitura, pois cada funcionário tem a tarefa de inspecionar todos os endereços que constam na rota, 

possuindo ou não hidrômetro. 

 

4.2. Segunda etapa-Cadastramento dos pontos 

 

Nessa etapa definiu-se área total atendida pelos leituristas dentro do setor em estudo. Para 

efetuar as leituras o funcionário deve percorrer ruas referentes à sua rota. Em cada uma dessas ruas 

existem trechos de quadra, denominação dada aos pedaços de rua que começam e terminam na 

intersecção de duas ruas transversais. Assim, cada trecho que possui ligações é considerado como 

trecho produtivo. 

 Para definir a área total e procurar a melhor diferenciação dos trechos produtivos foi 

necessário estabelecer um mapa inicial representando o setor oito. Dentro deste mapa foi 

introduzido um ponto médio em cada trecho de quadra e nas interseções de ruas. Todos os pontos 

introduzidos determinam os pontos de parada, que contemplam todos os endereços dentro de cada 

trecho de quadra.  

As coordenadas de cada um dos pontos que delimitaram cada trecho também precisaram ser 

determinadas. Para esse fim teve-se o auxílio do Laboratório de Gerenciamento Costeiro do 

Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, que disponibilizou um mapa 

georeferenciado em coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), (ROBINSON, 1995).  

Para determinar os pontos médios e das interseções de ruas no mapa da região pesquisada 

(setor oito) e suas respectivas coordenadas, utilizou-se o software Autodesk ® AutoCAD ® Map 3D 

que permite o acesso a dados dos Sistemas de Informações Geográficas (GIS) e o mapeamento para 

auxiliar o planejamento, projeto e gerenciamento de dados.  

Totalizaram-se 1691 pontos sendo que os que caracterizam os trechos de quadra foram 1236 

e os 455 restantes representaram os pontos das interseções de ruas. A figura 2 contém a 

representação dos 1691 pontos cadastrados no mapa. Nesta etapa determinou-se as distâncias a cada 

dois pontos médios dos trechos de quadra, utilizando os pontos das interseções de ruas para ligá-los, 

pelo fato de as distâncias serem reais.  

 Em vermelho estão representados os pontos médios de cada trecho de quadra e em azul os 

pontos das interseções de ruas.  
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Figura 2 – Pontos cadastrados no mapa do setor oito 

Fonte: FURG (2011) 

 

4.3. Terceira etapa-Determinação das medianas e designação 

 

Nesta etapa, determinou-se 24 medianas, o que formou posteriormente 24 subsetores 

(clusters) de atendimento. Escolheu-se 24 medianas por existirem atualmente 24 subsetores no setor 

oito, dessa forma os resultados desta pesquisa não modificará a estrutura existente nos serviços de 

leitura, mantendo 24 subsetores de atendimento. Para isso utilizou-se o algoritmo de TeB 

modificado por Centralidade de Autovetor Dominante Distância-Peso (CADP), mencionado nessa 

pesquisa como método das regiões ( FREITAS, 2012). A solução inicial aponta para os vértices 

mais centrais e o algoritmo de forma genérica é descrito a seguir: 

Passo 1: Divida a região  em  regiões, de modo que  

Passo 2: Aplique o método das potências em cada uma das  regiões, determinando assim os 

autovetores dominantes de cada uma das regiões. 

Passo 3: Para cada vetor , com , forme conjuntos  com os vértices correspondentes 

às componentes de  ordenadas em ordem crescente. 

Passo 4: Considere um percentual do total de elementos de . Para cada conjunto do passo 3, 

forme subconjuntos ordenados  com os  primeiros elementos de . Denote esses subconjuntos 

por:   

Passo 5: Forme o conjunto , chamado solução inicial do problema, através de  

. Calcule o valor da Função Objetivo para o conjunto . 

Passo 6: Rotule os vértices de , como não testados. 

Passo 7: Para algum , selecione o elemento não testado, mais próximo de  

de acordo com a ordenação de .  

Passo 8: Compute a "redução"  no número de transmissão, da substituição de  por , isto é, 

compute:                                     

a)  Se  rotule o vértice   como testado e volte ao passo 7; 

b)  Se  efetuar  , rotular  como testado e volte ao passo 7. 
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Passo 9: Repetir os passos 7 e 8 até que todos os vértices dos subconjuntos estejam rotulados 

como "testados". Este procedimento é referido como ciclo. Se, durante o último ciclo nenhuma 

substituição foi feita no passo 8(ii), vá ao passo 10. Caso contrário, rotule todos os vértices como 

"não testados" e retorne ao passo 7. 

Passo 10: Pare. O conjunto  atual é o conjunto de p-medianas .  

No algoritmo de Teitz e Bart modificado CADP percebe-se que buscando em cada uma das 

regiões somente uma mediana, o vértice não-testado de maior centralidade que será analisado, será 

substituído apenas pelo vértice pertencente ao conjunto solução vigente que se encontra na mesma 

região que ele. As modificações propostas reduzem significativamente o número de iterações do 

algoritmo. Este método está fundamentado na Álgebra Linear e na Teoria Espectral.  

Neste trabalho o algoritmo de Teitz e Bart modificado CADP dividiu a área total do mapa 

inicial em 24 áreas menores. Partindo disso, encontrou-se para cada área, uma mediana inicial, 

totalizando 24 medianas de maneira que a soma das distâncias de cada ponto do mapa à mediana 

mais próxima fosse a mínima possível. Dessa forma definiu-se as 24 medianas que serviram como 

sementes para a formação dos subsetores. 

Ainda na terceira e última fase, após a obtenção das 24 medianas foi necessário designar os 1667 

pontos restantes. A designação foi necessária para que as medianas tivessem aproximadamente o 

mesmo número de pontos designados às mesmas. Nessa fase foi utilizado o algoritmo proposto por 

Gillet e Johnson apud (BODIN et al, 1983), sendo adaptado ao problema em estudo.  

Considerou-se inicialmente o grafo contendo 1691 pontos, ainda sem designação. Sendo i o 

número de pontos, foram determinados 24 medianas (M24). Sendo que para cada um dos 1667 

pontos ainda não designados, representou-se M1(i) como primeira mediana mais próxima de i e M2(i) 

como segunda mediana mais próxima de i. 

 Para cada um dos 1667 pontos foi calculado a razão entre M1(i) e M2(i) sendo:   

Após calcular a razão para todos os 1667 pontos, estes foram distribuídos em ordem 

crescente de designação respeitando os valores determinados por ri. O processo de designação 

começou pelos pontos que obtiveram menor razão ri. O cálculo da razão ri foi realizado para se 

perceber a “urgência” de cada ponto para designação, ou seja, quanto menor o valor de ri maior 

seria a urgência. Estabelecida esta ordem de urgência foi designado desde o primeiro até o último 

ponto a sua primeira mediana mais próxima. 

 

5. Implementação e resultados 
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 Para determinar as 24 medianas e designá-las aos demais pontos cadastrados na segunda 

etapa desenvolveu-se um aplicativo denominado “Cobertura de Arcos”. Os algoritmos foram 

implementados e desenvolvidos em linguagem "Object Pascal" (programação gráfica orientada a 

objetos), 

  O aplicativo desenvolvido trata da Modelagem Computacional do Problema de Cobertura de 

Arcos aplicado a um estudo de caso e oferece certa flexibilidade de ações, pois sua interface gráfica 

permite ao usuário escolher as opções de cálculo para o problema das p-medianas, a elaboração de 

mapas dos subsetores; também permite inclusão de novos setores de acordo com cada problema. A 

figura 3 apresenta a interface de trabalho do aplicativo juntamente com suas funções básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Interface de Trabalho 

Fonte: Autoria própria (2012) 

Através do aplicativo pode-se determinar as 24-medianas e designá-las aos demais pontos, 

formando 24 subsetores de atendimento. Em seguida são apresentados os resultados de algumas 

simulações executadas. 

Na tabela 3 estão disponibilizados os resultados de cinco simulações para determinação das 

medianas. Para cada simulação é fornecido o valor da função objetivo inicial (obtida pelo método 

das regiões), o número de reduções, o total de iterações, o valor da função objetivo final e seu 

avanço em relação a função objetivo inicial. 

Tabela 3 - Resultados utilizando a solução inicial pelo método das regiões 

Simulação Função 

Objetivo Inicial 

(m) 

Número de 

Reduções 

Total de 

Iterações 

Função 

Objetivo Final 

(m) 

Avanço na 

Função objetivo 

(%) 

1 306529,80 145 1797936 258879,87 84,46 

2 305893,54 139 1758312 260495,96 85,16 

3 302612,66 119 1843200 259919,74 85,89 

4 294387,19 129 1777488 259537,14 88,16 

5 299698,43 112 1591320 259167,85 86,48 

Fonte: Autoria própria (2012) 

Analisando a tabela 3 percebe-se que a “simulação um” foi a que obteve o menor valor da 

função objetivo. Portanto, neste trabalho são apresentados os subsetores gerados através da solução 
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inicial da simulação um. Na figura 4 estão destacadas as 24 medianas geradas pela solução 

escolhida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Destaque das 24 - Medianas aos demais pontos de parada  

Fonte: Autoria própria (2012) 

 

Observa-se que as medianas ficaram bem distribuídas em relação aos demais pontos. 

Destaca-se o fato que nas demais simulações realizadas também houve uma coerência na 

distribuição dos setores. As medianas determinadas foram associadas a depósitos fictícios. A cada 

depósito foi associado um leiturista, com o objetivo de que cada um percorra aproximadamente a 

mesma distância. 

A designação dos demais pontos a cada uma das 24 medianas originou a formação dos 24 

subsetores de atendimento. O número de pontos designados para cada mediana varia de 35 a 95. 

Essa diferença se dá pelo fato de certos locais possuírem quadras mais extensas, e como são os 

pontos que demarcam esses locais, tem-se essa discrepância, porém a área a ser percorrida em cada 

subsetor pelo leituirsta é praticamente a mesma. 

A figura 5 apresenta a visualização da designação dos 1667 pontos às 24 medianas da 

melhor solução obtida anteriormente dentro do setor oito. Esta designação origina os 24 subsetores 

de atendimento pelos leituristas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Visualização da designação no setor oito 

Fonte: Autoria própria (2012) 

 

6. Considerações finais 
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 Neste artigo é apresentado um modelo composto por alguns métodos heurísticos para o 

problema de p-medianas. A elaboração deste modelo tem por finalidade redistribuir 

harmonicamente subsetores de atendimento dentro de um setor. 

Para realização desta pesquisa desenvolveu-se um aplicativo a partir da implementação dos 

algoritmos e que apresenta uma interface gráfica, possibilitando ações do usuário na elaboração de 

mapas dos subsetores assim como relatórios para que os leituristas tenham um referencial ao 

deslocarem-se nos subsetores de atendimento. 

Analisando os resultados obtidos, observou-se que o TeB Modificado por CADP gerou boas 

soluções na determinação das 24 medianas, fazendo com que o número de iterações fosse reduzido, 

possibilitando sua aplicação em redes de médio porte. O algoritmo de Gillet e Johnson distribuiu os 

1667 pontos à 24 medianas formando 24 subsetores, os quais mantiveram-se uma distribuição 

aproximadamente igualitária, sempre levando em consideração que o estudo aborda um problema 

real e que muitas vezes torna-se difícil obter soluções de qualidade em um tempo computacional 

razoável.  
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