
2. Uma Câmara Municipal elaborou um contrato com a empresa FUTUROLIMPO, empresa especializada na

recolha selectiva de resíduos.

Na figura, apresenta-se um «mapa» de uma zona residencial desse município, que possui oito espaços

de recolha selectiva de resíduos (ecopontos). Os oito ecopontos estão representados por E1, E2, E3, E4,

E5, E6, E7 e E8.

Designa-se por «troço de rua» a ligação entre dois ecopontos adjacentes, isto é, o percurso que se

efectua para ir de um desses ecopontos ao outro sem passar por mais nenhum.

2.1. Considere que o camião de recolha selectiva de resíduos que passa por essa zona residencial inicia

o seu percurso no ecoponto E4 e que o termina no ecoponto E2.

Admita que, em cada troço de rua, o camião pode estacionar junto de cada ecoponto, indepen-

dentemente do sentido de circulação.

Indique um percurso, de E4 a E2, para que o camião possa recolher os resíduos de todos os

ecopontos, passando por cada um deles uma única vez.

Apresente o percurso na forma de uma sequência, utilizando as designações dos ecopontos.

2.2. Os moradores da mesma zona residencial reclamaram das condições de alguns troços de rua de

acesso aos ecopontos. A Câmara Municipal decidiu enviar um funcionário especializado, para

inspeccionar as condições dos mesmos.

Admita que o funcionário decidiu iniciar e terminar as suas inspecções junto do mesmo ecoponto. No

entanto, ao analisar o «mapa» da zona em causa, concluiu que, para concretizar essa decisão, não

tinha possibilidade de inspeccionar todos os troços de rua, passando por cada um deles uma única

vez. Por isso, de forma a rendibilizar o tempo da inspecção, procurou encontrar um percurso cujo

número de troços de rua a percorrer fosse o menor possível, garantindo o início e o fim da inspecção

junto do mesmo ecoponto.

Num pequeno texto:

• indique, justificando, a razão que levou o funcionário a concluir da impossibilidade de inspeccionar

todos os troços de rua, passando por cada um deles uma única vez, tendo em conta que ele

pretende iniciar e terminar a inspecção junto do mesmo ecoponto;

• indique, ainda, um percurso que se inicie e termine no ecoponto E2 e que permita ao funcionário

inspeccionar todos os troços de rua, sendo o número de troços de rua a percorrer o menor possível.

Apresente o percurso na forma de uma sequência, utilizando as designações dos ecopontos.

Comece, obrigatoriamente, por modelar, através de um grafo, o «mapa» da zona residencial

apresentado, considerando que os vértices representam os ecopontos e que as arestas representam

os troços de rua.
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2. 
2.1.  Um percurso possível será : E4 E5 E6 E1 E7 E8 E3 E2 
 

2.2.  

 

 

Legenda: 

 ‐ Vértices – Ecopontos; 

 ‐ Arestas – Troços de rua. 

 
 
 
 
 

 O funcionário concluiu a  impossibilidade de  inspeccionar todos os troços de rua, passando ape‐
nas uma vez por cada um deles, começando e terminando no mesmo ecoponto, porque isso cor‐
responderia a percorrer todas as arestas do grafo que modela a situação, uma única vez, come‐
çando e terminando no mesmo vértice.  Isso significaria que se teria que encontrar no grafo um 
circuito de Euler. Para  tal  seria necessário que  todos os  vértices  tivessem grau par, o que não 
acontece (os vértices E2 e E8 têm grau 3). 
 
Para que o funcionário rendibilize o tempo de  inspecção terá então que repetir alguns troços de 
rua (arestas do grafo). A melhor forma de o fazer é repetir dois troços, por exemplo, o troço E5E8 e 
o E2 E5,  como indicado, a tracejado, na figura seguinte. 
 



 

 

Um percurso que inicia e termina no ecoponto E2, percorrendo todos os troços de rua e repetindo 
o mínimo possível, é:    E2 E5 E4 E2 E3 E7 E1 E6 E5 E8 E7 E3 E8 E5 E2  
 
 


