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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os conceitos de Pesquisa Operacional e Programação Linear a 
fim de estudar e explorar o Método Simplex. Para realizar este estudo é utilizada a pesquisa 
bibliográfica para embasamento teórico. Os trabalhos utilizados como referência foram livros, 
dissertações e monografias. É realizada uma breve abordagem histórica acerca da Pesquisa 
Operacional a partir de sua utilização com cunho científico, a posterior criação da 
Programação Linear até a chegada do Método Simplex em 1947. São resolvidos alguns 
problemas analiticamente por meio dos quadros Simplex, soluções gráficas e discutidas suas 
interpretações. Como resultado conclui-se sobre a relevância do Método no processo de 
tomada de decisões.  
 
Palavras-chave: pesquisa operacional; programação linear; método Simplex. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

The present work presents the concepts of operational research and Linear Programation in 
order to explorer the Simplex Method. To realize this study is used the bibliograph research 
for theory embasement. The works used as reference were books, dissertations and 
monographs. A brief historical approach is carried out about the Operational Research from 
your use with scientific stamp, the posterior creation of Linear Programation until the arrive 
of the Simplex Method in 1947. Some problems are solved analytically through the Simplex 
frames, graphic solutions and discussed your interpretations. As result concludes about the 
relevance of the method in the process of take decisions.  
 
Key words: operational research; linear programation; Simplex method. 
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0 Motivação 

 

Ao longo de toda minha vida como estudante, principalmente a partir do Ensino 

Médio, sempre fui bastante questionador em relação à importância de estudar determinados 

assuntos matemáticos e me perguntei por diversas vezes se eles tinham alguma aplicação real 

no cotidiano. A partir do momento que ingressei no curso de Licenciatura em Matemática 

passei a perceber que a maioria deles estão mais presentes em nosso meio do que se imagina, 

porém ao serem socializados em sala de aula talvez sejam pouco explorados quanto as suas 

aplicações e a maneira sob a qual estão inseridos no contexto social dos discentes. Foi então 

que me propus a pensar como poderia por meio deste trabalho de conclusão de curso 

apresentar uma aplicação de algum conhecimento matemático muito útil socialmente, todavia 

que as pessoas desconhecem seu emprego mesmo ele estando tão próximo. 

Dialogando acerca disto com o orientador deste trabalho, fui apresentado ao Método 

Simplex, tema este que logo despertou meu interesse após perceber que se encaixava 

perfeitamente no que eu buscava pelo fato de influenciar bastante na tomada de decisões e 

distribuição de recursos de vários setores da sociedade e ainda mostrar uma íntima conexão 

entre a Matemática e a Computação, duas áreas que me identifico. 
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1 Introdução 

 

O processo de tomada de decisões é algo intrínseco e necessário à vida do ser 

humano, algumas são mais fáceis e triviais, outras nem tanto. Já parou para analisar que a 

todo o momento em sua vida está fazendo escolhas e que estas poderão impactar 

positivamente ou negativamente tanto no individual quanto no coletivo? Dentro deste 

processo a matemática como uma ciência exata pode contribuir bastante desde a maneira de 

organizar e pensar a situação ou até mesmo fornecendo soluções. Em um contexto 

matemático, proponha-se a fazer algumas reflexões: imagine-se em uma situação cotidiana 

em que possa se deparar com diversas alternativas, no entanto só possa escolher apenas uma, 

todavia todas satisfazem sua necessidade. Como determinaria a melhor dentre elas? É possível 

que utilizando apenas empirismo1 e raciocínio lógico consiga determinar de forma imediata a 

melhor solução. Entretanto, em outros momentos podem surgir problemas mais complexos de 

modo que se tenham muitas restrições, os quais exijam um procedimento mais organizado e 

consistente a fim de decidir pela melhor solução, aquela que atenda mais adequadamente os 

objetivos desejados. Neste caso, como resolveria? 

Talvez seja difícil visualizar o que foi questionado anteriormente sem que haja um 

exemplo, algo mais concreto. Pois bem, vamos lá então. Hoje em dia a sociedade tem se 

preocupado bastante em manter uma alimentação equilibrada, o que ajuda a ter uma boa saúde. 

Porém a realização desse processo nem sempre irá demandar apenas observação e 

conhecimento sobre os alimentos, isso dependerá das condições impostas. Em determinado 

período da história isso foi comprovado, quando cientistas, nos Estados Unidos da América, 

se propuseram a encontrar qual a forma de se alimentar mais econômica priorizando as 

necessidades nutritivas do ser humano. 

Deve estar se perguntando neste exato momento como fizeram isto, não é mesmo? 

Nos próximos capítulos conheceremos a técnica e o método utilizado para solucionar este e 

outros problemas semelhantes e o contexto no qual se desenvolveram esses estudos. 

Por enquanto, o que pode ser adiantado é que ao longo da história alguns 

acontecimentos marcantes foram evidenciando que realizar a gestão de recursos seja ele 

humano, material ou financeiro, ao que tange a tomada de decisões da forma mais acertada 

possível, quando se trabalha em nível complexo, não é uma tarefa fácil sem que haja métodos 

para auxiliar este processo. Neste contexto, por meio de estudos mais aprofundados, surgiu a 

 

1 Teoria a qual afirma que o conhecimento sobre o mundo provém das experiências. 
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Pesquisa Operacional (PO) tal qual se utiliza atualmente, uma abordagem científica para a 

tomada de decisões. Com o desenvolvimento da PO com um cunho científico, pensou-se em 

técnicas que ajudassem neste processo. Assim surge a Programação Linear (PL). Ela é uma 

das técnicas mais utilizadas pela PO e que recorre ao Método Simplex (um algoritmo) para 

alcançar soluções ótimas. Ainda sobre este tema é possível questionarmos: quais as 

contribuições do Método Simplex no processo de tomada de decisões em situações cotidianas? 

Este trabalho apresentará um estudo acerca do Método Simplex, por meio da 

modelagem e resolução de alguns problemas matemáticos de PL de forma analítica, 

contextualizando-os com possíveis situações do dia-a-dia. Realizará um levantamento 

bibliográfico, que explicite as principais características e conceitos envolvidos no Método 

Simplex e buscará identificar quais as contribuições do Método Simplex na tomada de decisão. 

Os conceitos apresentados brevemente nos parágrafos anteriores serão melhores 

explorados ao longo desta pesquisa.  Durante o decorrer dos capítulos serão apresentadas 

algumas definições da temática e de assuntos alusivos necessários para melhor compreensão 

do leitor e contextualização do texto. 

A maior parte do trabalho utiliza predominantemente a pesquisa bibliográfica, a qual 

segundo Amaral (2007, p. 1) “é uma etapa fundamental em todo trabalho científico que 

influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico 

em que se baseará o trabalho”. 

Para Fonseca (2002, p. 31) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento 

de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites”. Fonseca (2002) afirma ainda que esta 

metodologia permite ao pesquisador conhecer o que já foi estudado sobre o tema.  

Portanto, tomando como base o que versam estes autores acerca da pesquisa 

bibliográfica, o presente trabalho utilizará esta metodologia para estudar o tema em pauta, 

método Simplex. 

 

1.1 Organização e estrutura do trabalho 

 

A presente pesquisa está organizada e estruturada da seguinte maneira: 

No capítulo 0, o autor traz a sua motivação para elaboração e escolha do tema desta 

pesquisa. 

O capítulo 1, capítulo introdutório, apresenta a temática do trabalho, levanta alguns 

questionamentos a serem respondidos ao longo do texto e versa sobre a metodologia utilizada. 
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O capítulo 2 apresenta o conceito de Pesquisa Operacional, Programação Linear e 

Método Simplex, assim como a relação entre eles e o contexto histórico sobre o qual tiveram 

origem seus estudos. Também neste capítulo é estudada a caracterização de um problema PL, 

sua forma geral, forma padrão e forma matricial, além do entendimento inicial acerca do 

funcionamento do Método Simplex. 

No capítulo 3 são apresentados e resolvidos alguns problemas de PL por meio do 

algoritmo Simplex de forma manual. Nele também são discutidas e interpretadas as 

resoluções encontradas, além de apresentar outra alternativa de resolução para problemas de 

PL com até três variáveis, a resolução gráfica. 

No capítulo 4 o autor apresenta suas considerações finais acerca da temática e estudo 

realizado. 
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2 Pesquisa Operacional, Programação Linear e Método Simplex 

 

2.1 O que é Pesquisa Operacional? 

 

O termo Pesquisa Operacional surge no período da Segunda Guerra Mundial como 

afirmam Hillier e Lieberman (2006, p. 1): 

 

O início da atividade, assim denominada pesquisa operacional, geralmente é 
atribuído às atividades militares nos primórdios da Segunda Guerra Mundial. Em 
razão do empreendimento da guerra, havia uma necessidade premente de se alocar 
de forma eficiente os escassos recursos para as diversas operações militares e 
atividades internas a cada operação. 

 

Marins (2011) afirma que a PO é um procedimento organizado e consistente que 

auxilia na difícil tarefa de gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. E ainda que 

ela propõe uma abordagem científica na solução de problemas: observação, formulação do 

problema e construção de modelo científico (matemático ou de simulação). 

Meireles e Tiossi (2016) afirmam como a PO se apropria dos conhecimentos 

matemáticos. Eles asseguram que as ferramentas da PO geralmente são técnicas de modelos 

matemáticos que requerem conhecimentos de álgebra linear, programação, algoritmos, 

geometria, estatística e probabilidade, teoria da decisão e lógica.  

Segundo Souto-Maior (2014) pode-se conceituar a Pesquisa Operacional como sendo 

um método científico para tomada de decisões. E que essa metodologia utiliza várias técnicas 

e modelos matemáticos, entre as quais encontra-se a técnica da Programação Linear, o ramo 

mais conhecido e utilizado da Pesquisa Operacional. Souto-Maior (2014, p. 12) defende que 

“a Pesquisa Operacional busca encontrar a solução ótima, a melhor alternativa entre todas as 

opções disponíveis para um determinado problema. Os problemas de Pesquisa Operacional 

podem ser de maximização ou de minimização.” 

Souto-Maior (2014) trata ainda em sua obra sobre a utilidade da PO. Acerca disto ele 

apresenta a possibilidade de encontrar soluções para algumas situações sem a necessidade da 

utilização deste tipo de Pesquisa, todavia ele afirma que geralmente essas soluções não são 

soluções ótimas. 

A partir das ideias destes autores é possível sintetizar o que seria o conceito de PO. 

Um tipo de pesquisa científica que estuda o processo de tomada de decisões em diversas áreas 

da sociedade, objetivando por meio de um procedimento organizado avaliar as restrições 
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impostas pelo problema em questão, seja de maximização ou minimização, a fim de construir 

um modelo matemático e encontrar a solução ótima. 

  

2.2 O que é Programação Linear? 

 

Compreenda a Programação Linear como sendo um ramo da matemática, uma 

técnica utilizada pela Pesquisa Operacional e uma ferramenta para solução de problemas de 

otimização. Ao que se refere a literalidade do termo Programação Linear, a palavra 

Programação é empregada no sentido de projetar, planejar estratégias e procedimentos para a 

resolução de problemas e a palavra Linear aponta que ela somente atua com modelos 

matemáticos no campo da linearidade. 

Para Teixeira (2011) a Programação Linear é uma técnica que utiliza instrumentos 

matemáticos que permitem a otimização de situações, e é largamente utilizada na resolução de 

problemas que tenham seus modelos representados por expressões lineares. 

O conhecimento de PL tem sido utilizado em várias áreas, destacando-se, como 

afirma Almeida (2018): a alimentícia, petrolífera, transporte, investimentos de capitais, fluxo 

de redes entre outras. 

Acerca dos problemas de PL, Hillier e Lieberman (2006) afirmam que, de fato, 

qualquer problema cujo modelo matemático se encaixe no formato bem genérico para o 

modelo de programação linear é um problema de programação linear. O que possibilita deste 

modo, sua utilização em diversos setores econômicos.  

De forma descomplicada, a fim de facilitar ainda mais o entendimento sobre o que é 

um problema de PL, vale salientar que eles sempre objetivam encontrar soluções que atendam 

restrições impostas por determinado problema, entre as quais buscasse escolher apenas uma, a 

melhor possível dentre todas disponíveis. Entretanto, partindo para uma definição mais 

formal, Schneider (2013, p. 11) argumenta que: 

 

Um problema de programação linear é um problema de otimização onde a função 
que queremos otimizar (minimizar ou maximizar), chamada de função objetivo, é 
uma função linear e o conjunto das restrições (relações de interdependência entre as 
variáveis) são igualdades ou desigualdades lineares. 

 

Ao trabalhar com PL é imprescindível conhecer três conceitos básicos: variável de 

decisão, função objetivo e restrições. As variáveis de decisão são aquelas cujos valores se 

pretende conhecer e que atendem as restrições impostas. A função objetivo é a expressão 
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matemática que representa o problema o qual se deseja encontrar a solução. E as restrições 

são condições as quais as variáveis de decisão devem atender. 

Os conceitos mencionados acima serão melhores entendidos na prática, na próxima 

seção durante a modelagem e a resolução de um exemplo. 

 

2.3 O que é o Método Simplex? 

 

Nas duas seções anteriores foram apresentados os conceitos da PO, como área de 

pesquisa, e da PL, técnica utilizada pela PO. Mas o porquê de retomar estes assuntos nesta 

seção? Qual a relação entre PO, PL e Método Simplex?  

 

Dois eventos motivaram o rápido desenvolvimento da Pesquisa Operacional. O 
primeiro foi o desenvolvimento de um algoritmo simples para solucionar problemas 
de programação linear, denominado algoritmo simplex e proposto por George 
Dantzig em 1947. O segundo foi a proliferação dos microcomputadores e o rápido 
aumento em sua velocidade de processamento. (TEIXEIRA, 2011, p. 17). 

 

Como foi afirmado por Teixeira, o desenvolvimento do Método Simplex em 1947 

teve por objetivo a resolução de problemas de PL, isto possibilitou a redução do tempo para 

resolvê-los. 

Mas afinal o que é este Método? O Simplex é um algoritmo que utiliza processo 

iterativo para melhorar as soluções encontradas para os problemas de PL. Ele possui um início 

e um fim, uma sucessão finita de ações. Testa valores a fim de descobrir se estes atendem as 

restrições e a cada etapa ele avalia se o resultado encontrado é realmente o melhor até que 

haja um critério de parada. Conforme, Schneider (2013, p. 5): 

 

O algoritmo utiliza um critério na busca de forma que a solução seguinte seja 
sempre “melhor” do que a anterior. Como o conjunto possui um número finito de 
pontos extremos isso garante que o algoritmo termina em algum ponto, que será uma 
solução ótima do problema. 

 

Souto-Maior (2014) afirma que o Método Simplex utiliza conhecimentos de álgebra 

linear durante as etapas de sua execução, os conceitos de resolução de sistemas de equações 

lineares. Ele defende ainda que ao solucionar um problema de PL utilizando o Simplex, as 

restrições do modelo são inequações, porém o Método Simplex trabalha com equações. 

As grandes vantagens do Método Simplex sobre outros métodos de resolução é que 

este pode ser utilizado para qualquer que seja o problema de PL, ele independe do número de 
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variáveis, além de reduzir bastante o tempo para encontrar a solução ótima como já foi dito 

anteriormente. 

 

2.3.1 Caracterização geral de um problema de Programação Linear 

 

Um problema de PL tem como objetivo a otimização (minimização ou maximização) 

da situação posta em questão. Esta situação será expressa matematicamente por meio de uma 

função linear chamada, neste caso, de função objetivo. Além disso, o problema também 

possuirá restrições, as quais serão expressas por igualdades ou desigualdades lineares, ou seja, 

todo o problema estará no campo da linearidade. De forma geral representa-se da seguinte 

maneira: 
��
��� � = ���� + ���� + ⋯ + ����  ����� + ����� + ⋯ + ����� = �� ⋯ ����� + ����� + ⋯ + ����� ≤ �� ⋯ ����� + ����� + ⋯ + ����� ≥ �� ⋯ ��, ��, … , �� ≥ 0 
onde, � é a função objetivo; �� são as variáveis de decisão;  � � são os coeficientes das !-ésimas variáveis das �-ésimas restrições; �  são os termos independentes das restrições; �� são os coeficientes das !-ésimas variáveis da função objetivo. 

Observe que as restrições de um problema de PL em sua forma geral podem ser 

expressas por equações ou inequações lineares. 

 

2.3.2 Forma Padrão 

 

Para utilizar o Método Simplex na resolução de um problema de PL, ele deve estar 

no que se chama de forma padrão. Neste formato o problema obedecerá as seguintes 

condições:  �� Termos independentes maiores ou iguais a zero; ��� Restrições representadas por equações lineares; ���� Variáveis de decisão maiores ou iguais a zero. 
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A representação algébrica de um problema de PL na forma padrão ficará da seguinte 

maneira: 
��
��� � = ���� + ���� + ⋯ + ����  ����� + ����� + ⋯ + ����� = �� ⋯ �"��� + �"��� + ⋯ + �"��� = �" ⋯ ��, ��, … , �� ≥ 0 ��, … , �" ≥ 0 
 

onde, � é a função objetivo; �� são as variáveis de decisão;  � � são os coeficientes das !-ésimas variáveis das �-ésimas restrições; �  são os termos independentes das restrições; �� são os coeficientes das !-ésimas variáveis da função objetivo. 

 

Observe que nesta forma as restrições são expressas por equações lineares e esse 

conjunto de restrições na forma padrão do problema se comporta com as mesmas 

características de um sistema de equações lineares o que possibilita a utilização do conceito 

de resolução de sistemas de equações lineares no Simplex. 

Para transformar um problema de PL da forma geral para a forma padrão, 

desigualdades em igualdades, adicionam-se o que se chama de variável de folga, a qual terá a 

função de adicionar um valor ao lado esquerdo da equação mantendo a equidade em relação 

ao seu termo independente, e variável de excesso que funciona de modo análogo a variável de 

folga, todavia subtraindo. Para a conversão de inequações do tipo ≤ utiliza-se as de folga, para 

as do tipo ≥  aplica-se as de excesso. Este trabalho apenas abordará problemas de 

maximização do tipo ≤. 

 

2.3.3 Forma Matricial 

 

Conforme foi apresentado na seção 2.3.2 deste trabalho, as restrições de um 

problema de PL em sua forma padrão comportam-se como um sistema de equações lineares. 

No entanto este tipo de problema pode ainda ser representado de forma matricial, já que o 

Método Simplex também pode ser entendido como um procedimento matricial. Vejamos 

abaixo: 



16 

 
��
��� � = �� #� = � � ≥ 0 � ≥ 0 
em que, 

# = $�11 �12 ⋯ �1��21 �22 ⋯ �2�⋮ ⋮ ⋱ ⋮�
1 �
2 ⋯ �
�
) 

� = $�1�2⋮�

) 

� = $����⋮��
) 

� = *�1 �2 ⋯ ��+. 

 

2.3.4 Solução Básica 

 

O algoritmo Simplex trabalha com a ideia de variáveis básicas e variáveis não 

básicas. Essa nomenclatura deriva das variáveis que se encontram na base de cálculos durante 

a resolução do problema, nas quais as variáveis básicas são as que possuem valores atribuídos 

a elas e estão na base, enquanto as não básicas possuem valor zero e estão fora da base. Ao ser 

iniciado o Simplex parte do que se chama de solução básica, na qual zera-se as variáveis de 

decisão e dessa forma se encontra a solução inicial, chamada de solução básica viável inicial, 

a qual será analisada pelo critério de otimalidade a fim de identificar se dentro do conjunto de 

soluções viáveis aquela se enquadra como sendo a solução ótima do problema. Caso seja 

identificado que a solução encontrada ainda não é considerada ótima, o algoritmo realiza o 

processo de iteração e muda para o ponto extremo adjacente. Neste passo será considerada a 

variável não básica cujo coeficiente tenha maior impacto na função objetivo, e então este 

processo continua até que seja encontrado um critério de parada e consequentemente, a 

solução ótima do problema. 

 

2.3.5 Como funciona o algoritmo Simplex? 

 

Para iniciar o algoritmo Simplex o problema de PL deve estar na forma padrão. Nem 
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todos os problemas de PL aparecem neste formato. Logo, realizar a modelagem do problema é 

de fundamental importância no processo de resolução, pois será nela que identificaremos as 

restrições e quantidades de variáveis do problema e assim observar se é necessário realizar 

esta conversão para dar prosseguimento. 

 

Vejamos um exemplo para melhor compreensão: 

 

Exemplo 1: Um artesão possui 10 peças de madeira e tem disponível ao longo da 

semana 15h para trabalhar confeccionando peixes de madeira que ele vende na praia aos 

finais de semana. No último mês os peixes mais vendidos foram o tubarão e o robalo. Para 

esculpir um tubarão ele gasta 2 peças de madeira e 5h de trabalho. Para esculpir um robalo ele 

gasta apenas 1 peça de madeira e 3h de trabalho. O valor de venda do tubarão é R$ 100,00 e 

do robalo R$ 60,00. Ele deseja utilizar sua materia-prima e tempo disponíveis da melhor 

maneira, de forma a obter o maior faturamento possível. Quantas artes de cada peixe ele deve 

esculpir? 

Vamos lá! Façamos a análise do problema a fim de modelá-lo e solucioná-lo. Note 

que a finalidade do problema é maximizar o faturamento e que a quantidade produzida de 

tubarões e robalos podem variar. Deste modo pode-se atribuir duas variáveis ��  e ��, 
respectivamente, para representar estas quantidades. Neste caso, pode-se expressar a função 

objetivo indicada por �, como: � = 100�� + 60�� 

Com a função objetivo identificada, o próximo passo é observar as restrições que 

devem ser atendidas. Observe que o artesão possui duas limitações: a quantidade de matéria-

prima e a quantidade de horas disponíveis para trabalhar na produção. Assim, 

matematicamente pode-se representar tais restrições como inequações.  

Abaixo representa-se a restrição em que a soma das peças a serem produzidas não 

podem utilizar mais do que 10 peças de madeira. A inequação ficará expressa da seguinte 

maneira: 2�� + �� ≤ 10 

Abaixo representa-se a restrição em que que a soma de horas gastas para produzir as 

peças não podem ultrapassar 15h. A inequação ficará expressa da seguinte maneira: 5�� + 3�� ≤ 15 

Uma observação importante é que este problema não admite valores negativos já que 

não pode-se produzir quantidades negativas de artes de madeira.  
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Sendo assim, tem-se que: 
�� � = 100�� + 60�� 2�� + �� ≤ 10 5�� + 3�� ≤ 15 ��, �� ≥ 0 ��, ��  ≥ 0 

Identificada a função objetivo e as retrições, o próximo passo será transformar as 

inequações acima, que é do tipo ≤, em uma equação. Neste caso, utiliza-se variáveis de folga. 

Depois de adcionadas as respectivas variáveis de folga as restrições, a modelagem do 

problemas estará concluída. Ficará da seguinte maneira: 
�� � = 100�� + 60�� + 0/� + 0/� 2�� + �� + /� + 0/� = 10 5�� + 3�� + 0/� + /� = 15 ��, �� ≥ 0 ��, ��  ≥ 0 

Agora, com os dados preparados já pode-se construir um quadro (tabela) utilizado 

para organização das restrições do problema, chamado de tableau. Nele serão distribuidos os 

coeficientes que acompanham cada variável das respectivas equações. 

 

Quadro 1 - Organização dos dados 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima 2 1 1 0 10 
Restrição de horas 5 3 0 1 15 
Objetivo 100 60 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

O conjunto de restrições do problema possui duas equações, porém quatro variáveis. 

Para encontrar a solução inicial iremos admitir zerar �� e ��. Desse modo a igualar o número 

de equações e variáveis. Assim tem-se que: 

 �� = �� = 0 

Substituindo na primeira e na segunda restrição, tem-se: 
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2�� + �� + /� + 0/� = 10       0 + 0 + /� + 0 = 10 /� = 10 

 5�� + 3�� + 0/� + /� = 15 0 +  0 + 0 + /� = 15 /� = 15 

 

Quadro 2 - Solução básica inicial 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima 2 1 1 0 10 
Restrição de horas 5 3 0 1 15 
Objetivo 100 60 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Logo a solução básica inicial é: �� = 0 �� = 0 /� = 10 /� = 15 � = 0 

 

Esta ainda não é a solução ótima do problema, tendo em vista que o objetivo da 

função é maximização. No quadro 2, a última linha possui os valores dos coeficientes das 

variáveis �� e �� da função objetivo, estes coeficientes são positivos e ainda podem aumentar 

o valor � ao serem considerados. Observados os dois valores, escolheremos a variável que 

possui o maior coeficiente para entrar na base, neste caso ��. A coluna dos coeficientes de �� 

será chamada coluna pivô. Continuará sendo atribuído a variável �� o valor zero e deve-se 

escolher entre as variáveis /� e /� uma para ser anulada, removendo-a da base. Para realizar 

este processo faz-se, para cada restrição, o quociente entre cada valor da coluna � com o seu 

correspondente na coluna pivô, e o menor resultado positivo proveniente da divisão descrita, 
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indica a variável a ser removida da base. 

 

Quadro 3 - Variável que saíra e variável que entrará 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 234567897  
Restrição de 
matéria-prima 

2 1 1 0 10 102 = 5 
Restrição de horas 5 3 0 1 15 155 = 3 
Objetivo 100 60 0 0 0  

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

O maior coeficiente na linha objetivo é o da variável ��, valor 100. Desse modo esta 

é a variável que entrou na base. Por outro lado, a variável /� saiu da base por possuir o menor 

quociente na divisão entre o termo independente e seu respectivo na coluna pivô conforme 

mostra o quadro 3. 

Com o intuito de facilitar a visualização da nova matriz formada inverteremos a 

ordem no quadro 4 da coluna �� e ��. 

 

Quadro 4 - Número pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima 1 2 1 0 10 
Restrição de horas 3 5 0 1 15 
Objetivo 60 100 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

O número pivô será a base para os cálculos e é a interseção entre a coluna de entrada ��  (coluna pivô) e a linha de menor quociente conforme visto no quadro 3. A linha que 

contém o elemento pivô é chamada de linha pivô, de modo análogo também à coluna.  

Para encontrar a nova solução, o objetivo é transformar a matriz formada em algo 

parecido com uma matriz identidade. 
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Quadro 5 - Matriz formada pelos coeficientes das variáveis escolhidas 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima 1 2 1 0 10 
Restrição de horas 3 5 0 1 15 
Objetivo 60 100 0 0  

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Vamos multiplicar toda linha 2 (linha pivô) do quadro 5 pelo inverso do número pivô, 

com o intuito de transformar o elemento pivô em 1, como mostra o quadro 6. 

 

Quadro 6 - Divisão da linha 2 pelo número pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima 1 2 1 0 10 
Restrição de horas 

35 1 0 15 3 
Objetivo 60 100 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Realizaremos operações elementares sobre as linhas do quadro2 6 com objetivo de 

zerar os coeficientes acima e abaixo do número pivô. Sendo assim calcularemos as novas 

linhas a serem apresentadas no quadro 7 da seguinte maneira: 

 :;<� =��ℎ� 1 = =��ℎ� 1 − 2 × =��ℎ� 2� :;<� =��ℎ� 3 = =��ℎ� 3 − 100 × =��ℎ� 2� 

  

 

2 Operações elementares sobre as linhas do quadro são: 
i) multiplicação da �-ésima linha por um número real não nulo. 
ii) substituição da �-ésima linha pela �-ésima linha adicionada por A vezes !-ésima coluna. 
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Quadro 7 - Resultado das operações realizadas sobre as linhas do quadro 6 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de matéria-prima − 15 0 1 − 25 4 
Restrição de horas 

35 1 0 15 3 
Objetivo 0 0 0 −20 −300 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho.  

 

Esta é a solução ótima do problema, pois como o objetivo é a maximização de �, não 

se pode mais considerar os valores da linha objetivo por serem negativos ou nulos, desse 

modo � não pode mais ser aumentado. O valor máximo que a função objetivo pode assumir é 

300. Neste caso, há valores infinitos que �� e �� podem assumir. 

Uma solução ótima para problema seria: �� = 3 �� = 0 /� = 4 /� = 0 � = 300 

 

Neste caso, ao interpretar a solução ótima encontrada, observa-se que o mais viável 

seria utilizar o material e o tempo disponível para esculpir 3 tubarões e nenhum robalo, 

obtendo o faturamento máximo de R$ 300,00. 

No capítulo a seguir daremos continuidade a resolução de problemas de PL por meio 

do método Simplex aprofundando um pouco mais os estudos acerca do algoritmo e discutindo 

as soluções encontradas. 
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3 Resoluções Manuais de Problemas de PL por meio do quadro Simplex ou tableau 

 

Como foi visto no capítulo anterior deste trabalho, para auxiliar o processo de 

resolução de um problema de programação linear por meio do Simplex de forma manual, 

deve-se construir um quadro Simplex, o tableau. Neste capítulo veremos de forma algébrica 

como se representa um quadro Simplex e os passos realizados pelo algoritmo, e ainda a 

representação gráfica de alguns exemplos.  

 

3.1 Representação Algébrica de um Quadro Simplex 

 

No quadro Simplex ou tableau serão distribuídos os coeficientes que acompanham as 

variáveis e os termos independentes das 
 equações do problema em sua forma padrão. De 

modo geral dado o problema abaixo, seu tableau ficará da seguinte maneira: 

 
��
��� � = ���� + ���� + ⋯ + ����  ����� + ����� + ⋯ + ����� = �� ⋯ �"��� + �"��� + ⋯ + �"��� = �" ⋯ ��, ��, … , �� ≥ 0 ��, … , �" ≥ 0 
 

Quadro 8 - Modelo geral de programação linear na forma tabular do simplex 

nº de equações Coeficientes das variáveis Constante V �� �� … �� � 1 −�� −�� … −�� 0 � 0 ��� ��� … ��� �� � 0 ��� ��� … ��� �� ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ W 0 �"� �"� … �"� �" 
Fonte: Fávero e Belfiore (2012). 
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3.2 Etapas do algoritmo Simplex 

 

Um algoritmo possui um início, meio e fim. Sendo o Simplex um algoritmo ele 

segue o mesmo princípio. Nesta seção serão descritos os passos utilizados pelo Simplex para 

encontrar a solução ótima de um problema de PL, os quais terão como base o passo de 

inicialização, o passo de iteração e o critério de parada conforme descrito nas etapas abaixo. 

 

Passo 1:  Para encontrar a solução básica viável inicial é necessário identificar as variáveis de 

decisão e em seguida atribuir valor zero a elas. Serão inicialmente as variáveis não 

básicas do nosso problema. Note que estamos trabalhando apenas com problemas 

de maximização do tipo ≤, então teremos variáveis de folga e que por sua vez serão 

as variáveis básicas iniciais do problema, cujo valores corresponderão aos termos 

independentes de cada equação. 

 

Passo 2:  Será realizado o teste de otimalidade, no qual será avaliada a solução básica viável 

inicial. Este teste consiste, no caso da resolução por meio do tableau, observar os 

coeficientes da linha objetivo a fim de verificar se ainda existem valores negativos. 

Caso existam, constata-se que esta ainda não é a solução ótima do problema.  

 

Passo 3:  Analisaremos os coeficientes da linha objetivo que possui menor coeficiente, pois 

será o de maior impacto na função � e o colocaremos na base de cálculo. 

 

Passo 4:  Dividiremos os termos independentes �  pelos coeficientes �  correspondentes da 

mesma linha na coluna da variável que entrou na base. Em seguida observaremos o 

menor quociente, que indicará a variável que sair da base.  

 

Passo 5:  Para identificar a linha pivô basta observar a linha de menor quociente resultante do 

passo 4. 

 

Passo 6:  Para identificar o número pivô basta verificar a interseção entre a linha pivô e a 

coluna resultante dos coeficientes da variável que entrou na base, também chamada 

de coluna pivô. 

 

Passo 7:  Para calcular as novas linhas faremos: 
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:;<� =��ℎ� X�<ô = =��ℎ� X�<ô �Z[�\ × 1�ú
^_; X�<ô 

:;<� =��ℎ� = =��ℎ� �Z[�\ − �;^/���^�Z^ `� �;\[�� X�<ô `� =��ℎ� �Z[�\� × �;<� =��ℎ� X�<ô� 

 

Passo 8 (Critério de parada): Analisa-se os coeficientes da linha objetivo, se todos os 

coeficientes maior do que ou igual a zero (≥ 0), a solução é ótima, caso contrário retorna-se a 

etapa de iteração. 

 

Vejamos o fluxograma abaixo correspondente aos passos do Simplex: 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas do algoritmo Simplex 

 
Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

3.3 Resoluções de Problemas de PL por meio do Simplex 

 

Nesta seção serão resolvidos alguns problemas de PL. Para resolver estes problemas 

serão utilizados os passos do algoritmo descrito na seção 3.2 deste capítulo. Vamos aos 

exemplos e suas respectivas soluções:  

 

Exemplo 2: Uma jovem empreendedora produz e vende dois tipos de salgados: 

empada e coxinha. O lucro unitário da empada é R$ 3,00 e da coxinha também é R$ 3,00. 

Todavia, uma empada requer em sua produção 4 g de farinha de trigo e tempo de preparação 
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da massa 8 minutos, enquanto que uma coxinha requer em sua produção 6 g de farinha de 

trigo e tempo de preparação da massa 6 minutos. A jovem possui em seu estoque apenas 1,4 

kg de farinha de trigo. Ela recebeu uma encomenda com prazo de entrega de 36h40min e não 

terá mais tempo para comprar novos ingredientes. Quantos salgados de cada tipo ela deve 

produzir de forma a obter o maior lucro possível?  

 

Passo de inicialização. Identificar a função objetivo e as restrições e colocá-las na 

forma padrão.  � = 3�� + 3�� 4�� + 6�� ≤ 1400 8�� + 6�� ≤ 2200 ��, �� ≥ 0 

 

Sendo assim, tem-se que: � − 3�� − 3�� + 0/� + 0/� = 0 4�� + 6�� + /� + 0/� = 1400 8�� + 6�� + 0/� + /� = 2200 ��, �� ≥ 0 ��, �� ≥ 0 

 

Passo 1: Encontrar solução básica inicial. 

Variaveis não-básicas ��, ��: Terão valor zero.  

Variaveis básicas /�, /�: Terão valores atribuídos diferentes de zero.  

 

Quadro 9 - Solução básica inicial 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de quantidade 
de farinha de trigo 

4 6 1 0 1400 

Restrição de quantidade 
de tempo 

8 6 0 1 2200 

Objetivo −3 −3 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 
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Solução básica inicial: �� = 0 �� = 0 /� = 1400 /� = 2200 � = 0 

 

Passo 2: O problema é de maximização e na linha objetivo existem coeficientes 

negativos o que indica que esta não é uma solução ótima. 

 

Passo 3: Determinar a variável não-básica que entrará na base. 

A variável não-básica escolhida será sempre o menor coeficiente da função objetivo. 

Neste exemplo, os coeficientes das variáveis �� e �� são iguais. Por isso, pode-se escolher  �� 

ou ��. Escolheremos primeiramente �� como variável não-básica que entrará na base. 

 

Quadro 10 - Variável não-básica que entrará na base 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de quantidade 
de farinha de trigo 

4 6 1 0 1400 

Restrição de quantidade 
de tempo 

8 6 0 1 2200 

Objetivo −3 −3 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 4: Determinar a variável básica que sairá da base. 

Faz-se a divisão 
bcdc , em que �  é o valor do termo independente e �  o valor do 

coeficiente �� (variável não-básica que entrou na base) na sua respectiva linha. 
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Quadro 11 - Variável básica que sairá da base 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

4 6 1 0 1400 
14004 = 350 

Restrição de 
quantidade de 
tempo 

8 6 0 1 2200 
22008 = 275 

Objetivo −3 −3 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

A variável /� sairá da base, pois foi a que obtivemos menor quociente. 

 

Passo 5: Identificar linha pivô.  

A linha pivô será a de menor quociente 
bcdc resultante do passo 4.  

 

Quadro 12 - Linha pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

4 6 1 0 1400 
14004 = 350 

Restrição de 
quantidade de 
tempo 

8 6 0 1 2200 
22008 = 275 

Objetivo −3 −3 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 6: Identificar número pivô. 

O número pivô será a intersecção entre linha pivô e coluna pivô (variável não-básica 

que entrou na base). 
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Quadro 13 - Número pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

4 6 1 0 1400 
14004 = 350 

Restrição de 
quantidade de 
tempo 

8 6 0 1 2200 
22008 = 275 

Objetivo −3 −3 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 7: Calcular nova linha pivô e demais linhas. 

Calcula-se a nova linha pivô da seguinte maneira: 

:;<� =��ℎ� X�<ô = =��ℎ� X�<ô �Z[�\ × 1�ú
^_; X�<ô 

 

Quadro 14 - Nova linha pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de farinha 
de trigo 

4 6 1 0 1400 

Restrição de 
quantidade de tempo 

1 
68 0 

18 275 

Objetivo −3 −3 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Calcula-se as demais linhas da seguinte maneira: 

:;<� =��ℎ� = =��ℎ� �Z[�\ − �;^/���^�Z^ `� �;\[�� X�<ô `� =��ℎ� �Z[�\� × �;<� =��ℎ� X�<ô� 
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Quadro 15 - Demais linhas 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de farinha 
de trigo 

 0  3  1 − 12 300  
Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 68   0 18 275  
Objetivo 0 − 68 0 38 825 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Perceba que ainda não podemos aplicar o critério de parada, pois o problema é de 

maximização e na linha objetivo ainda existem valores negativos. Portanto retornaremos 

novamente ao passo de iteração. Desse modo teremos de determinar a variável básica que 

entrará na base. 

 

Quadro 16 - Variável básica que entrará na base 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de farinha 
de trigo 

 0  3  1 − 12 300  
Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 68   0 18 275  
Objetivo 0 − 68 0 38 825 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

A variável ��  entrou na base pois possui o maior coeficiente negativo na função 

objetivo e consequentemente os seus coeficientes formaram a nova coluna pivô. 

Agora encontraremos a nova linha pivô fazendo o quociente entre os termos 

independentes e os coeficientes respectivos na coluna pivô. O menor quociente representará a 

linha que será a pivô.  
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Quadro 17 - Linha pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

 0  3  1 − 12  300  3003 = 100 

Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 68   0 18 275  275 fg = 22006  

Objetivo 0 − 68 0 38 825  

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Faremos a intersecção entre a coluna pivô e a linha pivô para identificar o número 

pivô. 

 

Quadro 18 - Número pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

 0  3  1 − 12  300  
Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 68   0 18 275  
Objetivo 0 − 68 0 38 825 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Calcularemos a nova linha pivô e as demais linha da tabela. 
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Quadro 19 - Nova linha pivô 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de farinha 
de trigo 

 0  1 
13 − 16  0 100 

Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 
68   0 

18   0 275  
Objetivo 0 − 68 0 

38 0 825 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Calcula-se as demais linhas da seguinte maneira: 

:;<� =��ℎ� = =��ℎ� �Z[�\ − �;^/���^�Z^ `� �;\[�� X�<ô `� =��ℎ� �Z[�\� × �;<� =��ℎ� X�<ô� 
 

Quadro 20 - Demais linhas 

Variáveis 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de 
farinha de trigo 

 0  1 13 − 16 100 
Restrição de 
quantidade de tempo 

 1 0  − 14 14 200  
Objetivo 0 0 14 14 900 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 8: Critério de parada. 

Como todos os coeficientes da linha � ≥ 0, a solução é ótima. �� = 200 �� = 100 � = 900 

 

Por meio da solução encontrada é possível interpretar que diante das condições 

apresentadas, o mais é viável seria a jovem produzir 200 empadas e 100 coxinhas, obtendo 

lucro máximo de R$ 900,00. 
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A fim de melhor compreender o funcionamento do algoritmo e interpretar as 

soluções encontradas por meio do Simplex resolveremos outro exemplo a seguir. 

 

Exemplo 3: Um pequeno avicultor da região pretende comprar algumas galinhas de 

duas raças diferentes para sua granja: a Embrapa 051 e a Poedeira Negra. Uma Galinha 

Embrapa 051 consome em média 3 kg de ração por mês, além disso essa espécie necessita 1h 

de cuidados diários. Já a espécie das Galinhas Poedeiras Negras consome em média 2 kg de 

ração por mês e necessitam 2 h de cuidados diários. Em seu estoque de ração mensal o 

avicultor possui apenas 100 kg de ração e dispõe semanalmente de 60 h para cuidar dos 

animais. A Embrapa 051 é vendida por R$ 60,00 e a Poedeira Negra por R$ 50,00. Diante 

destas condições, quantas galinhas de cada espécie ele deve comprar e qual o maior 

faturamento possível ele poderá obter? 

 

Passo de inicialização.  

 � = 60�� + 50�� 3�� + 2�� ≤ 100 �� + 2�� ≤ 60 ��, �� ≥ 0 
 

Sendo assim, tem-se que: 

 � − 60�� − 50�� + 0/� + 0/� = 0 3�� + 2�� + /� + 0/� = 100 �� + 2�� + 0/� + /� = 60 ��, �� ≥ 0 ��, ��, �i ≥ 0 
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Passo 1:  

 

Quadro 21 - Solução básica inicial 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de quantidade 
de Ração 

3 2 1 0 100 

Restrição de horas 1 2 0 1 60 

Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Solução básica inicial. 

 �� = 0 �� = 0 /� = 100 /� = 60 � = 0 

 

Passo 2: O problema é de maximização e na linha objetivo existem coeficientes 

negativos o que indica que esta não é uma solução ótima. 

 

Passo 3:  

Quadro 22 - Variável não-básica que entrará na base 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de quantidade 
de Ração 

3 2 1 0 100 

Restrição de horas 1 2 0 1 60 

Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 
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Passo 4:  

Quadro 23 - Variável básica que sairá da base 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
Ração 

3 2 1 0 100 
1003 = 33,33 

Restrição de horas 1 2 0 1 60 
601 = 60 

Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 5: 

Quadro 24 - Linha pivô 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
Ração 

3 2 1 0 100 
100 3 = 33,33 

Restrição de horas 1 2 0 1 60 
601 = 60 

Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Passo 6:  

Quadro 25 - Número Pivô 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de 
Ração 

3 2 1 0 100 1003 = 33,33 
Restrição de horas 1 2 0 1 60 601 = 60 
Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 
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Passo 7:  

Quadro 26 - Nova linha pivô 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 
23 

13 0 
1003  

Restrição de horas 1 2 0 1 60 

Objetivo −60 −50 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

Quadro 27 - Novas linhas 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 23 13 0 1003  
Restrição de horas 0 43 − 13 1 803  
Objetivo 0 −10  20 0 2000 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

O critério de parada ainda não pode ser aplicado, pois ainda existem coeficientes 

negativos. Daremos continuidade às iterações. 

 

Quadro 28 - Variável que entrará na base 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 23 13 0 1003  
Restrição de horas 0 43 − 13 1 803  
Objetivo 0 −10 20 0 2000 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 
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Quadro 29 - Linha pivô 

 �� �� 0� 0� 1 234567897 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 23 13 0 1003  50 
Restrição de horas 0 43 − 13 1 803  20 
Objetivo 0 −10 20 0 2000  

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Quadro 30 - Número pivô 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 23 13 0 1003  
Restrição de horas 0 43 − 13 1 803  
Objetivo 0 −10 20 0 2000 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Quadro 31 - Nova linha pivô 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 23 13 0 1003  
Restrição de horas 0 1 − 14 34 20 
Objetivo 0 −10 20 0 2000 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Quadro 32 - Demais linhas 

 �� �� 0� 0� 1 

Restrição de 
quantidade de Ração 

1 0 12 −12  20 
Restrição de horas 0 1 −14  34 20 
Objetivo 0 0 352  152  2200 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 
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Passo 8: Critério de Parada. 

Como todos os coeficientes da linha � ≥ 0, a solução é ótima. 

 �� = 20 �� = 20 � = 2200 

 

Por meio da solução encontrada é possível interpretar que diante das condições 

apresentadas o número máximo de galinhas que o avicultor poderá comprar é 40 galinhas, 

sendo 20 de cada espécie e o faturamento máximo que ele conseguirá obter com a venda dos 

animais é R$ 2200,00. 

 

3.4 Solução Gráfica 

 

A solução gráfica é um tanto que limitada, por estar sujeita a não ultrapassar um 

valor máximo de variáveis, e de certa forma isto é uma desvantagem, todavia ela em muito 

ajuda o processo de interpretação e visualização de soluções de um problema de PL, quando 

possibilitada sua construção. 

Para entendermos o que é a solução gráfica e quando pode ser utilizada, retomaremos 

ao exemplo 2 deste trabalho. Ele possui função objetivo com apenas duas variáveis de 

decisão, e portanto permite que encontremos uma solução gráfica, já que dessa forma 

trabalhamos no plano. Se houvessem três variáveis também seria possível, porém é um 

trabalho complexo e pouco utilizado, pois iríamos trabalhar no espaço tridimensional. Para 

problemas com quatro variáveis ou mais não é possível encontrar uma solução gráfica, tendo 

em vista que graficamente apenas conseguisse esboçar no máximo três dimensões. 

Para esboçar graficamente um problema de PL realizasse três passos bem simples: 

i) Identificar os eixos coordenados do plano cartesiano, ou seja, relacionar as 

variáveis de decisão com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. 

ii) Representar no plano cartesiano as regiões determinadas pelas restrições do 

problema. 

iii) Determinar a região viável definida pela interseção das regiões geradas pelas 

restrições do problema.  
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iv) Calcular a curva de nível que passa pela região viável, a curva mais distante da 

origem, quando o problema for de maximização e a curva mais próxima da origem quando de 

minimização. 

 

Resolveremos graficamente o exemplo 4 que foi resolvido pelo Método Simplex na 

seção anterior, no exemplo 3. Vejamos: 

 

Exemplo 4 (Exemplo 3 – solução gráfica): Um pequeno avicultor da região pretende 

comprar algumas galinhas de duas raças diferentes para sua granja: a Embrapa 051 e a 

Poedeira Negra. Uma Galinha Embrapa 051 consome em média 3 kg de ração por mês, além 

disso essa espécie necessita 1h de cuidados diários. Já a espécie das Galinhas Poedeiras 

Negras consomem em média 2 kg de ração por mês e necessitam 2 h de cuidados diários. Em 

seu estoque de ração mensal o avicultor possui apenas 100 kg de ração e dispõe semanalmente 

de 60 h para cuidar dos animais. A Embrapa 051 é vendida por R$ 60,00 e a Poedeira Negra 

por R$ 50,00. Diante destas condições, quantas galinhas de cada espécie ele deve comprar e 

qual o maior faturamento possível ele poderá obter? 

Modelando o problema teremos: 

 � = 60�� + 50�� 3�� + 2�� ≤ 100 �� + 2�� ≤ 60 ��, �� ≥ 0  
Para encontrar a solução graficamente, o primeiro passo será relacionar a cada um 

dos eixos coordenados a respectiva variável de decisão, conforme figura abaixo. 
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Figura 2 - Eixos coordenados identificados com variáveis de decisão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Após esta etapa iremos representar as restrições do problema no gráfico. Cada 

restrição determinará uma região no plano. 

Primeiramente, vamos representar as restrições de não negatividade das variáveis de 

decisão.  

Restrição 1: 

Figura 3 - Região determinada por �� ≥ 0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 
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Restrição 2: 

 

Figura 4 - Região determinada por �� ≥ 0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Para esboçar a região determinada pela restrição 3�� + 2�� ≤ 100 vamos representar 

a reta de equação 3�� + 2�� = 100 . Essa reta divide o plano em dois semi-planos. 

Calculando os pontos de interseção com os eixos coordenados é possível realizar o esboço da 

reta. Conforme realizado abaixo: 

Restrição 3: 3�� + 2�� = 100 

 �� = 0 → �� = 50 �� = 0 → �� =  �kki  

 0, 50� l�kki , 0m 
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Figura 5 - Região determinada por 3�� + 2�� = 100  

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Analogamente, as regiões determinadas pelas restrições �� + 2�� ≤ 60, �� ≥ 0  e �� ≥ 0 estão representadas nos gráficos abaixo. 

 

Restrição 4:  �� + 2�� = 60 

 �� = 0 → �� = 30 �� = 0 → �� = 60 

 0, 30� 60, 0� 
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Figura 6 - Região determinada por �� + 2�� = 60 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

No caso das restrições 3 e 4 a região utilizada será formada pela região “abaixo” das 

retas (região hachurada em cor azul), já que temos desigualdades do tipo menor do que (≤). 

A interseção de todas as regiões determinadas pelas restrições é a região viável do 

problema, ou seja, qualquer ponto da região viável atende simultaneamente todas as 

restrições. 
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Figura 7 - Região viável 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Após determinar a região viável, o último passo será encontrar a curva de nível 

dentro da região viável que possui a solução ótima do problema, esta será a mais distante da 

origem, pois o objetivo é maximizar �. � = 60�� + 50�� � = o o[_<� `^ �í<^\: /��, ��� = o 

As curvas de níveis pertecentes a nossa função objetivo podem ser encontradas 

manualmente atribuindo valores árbitrarios para � de modo que ��  e ��  estejam dentro da 

região viável. À medida que isto acontece obteremas retas paralelas e buscaremos a mais 

distante da origem que intersecte ao menos um ponto das soluções possíveis. 
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Figura 8 - Curvas de nível na região viável 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Observando o gráfico acima é possível perceber que os pontos candidatos para 

encontrarmos a solução ótima do problema serão os pontos extremos da região viável. # 0,0�, r100/3, 0�, o0, 30� e t20, 20�. 

Testando os pontos candidatos: 

 

Para #0, 0� � = 60�� + 50��  → � = 0 

 

Para r100/3, 0� � = 60�� + 50��  → � = 2000 

 

Para o0, 30� � = 60�� + 50��  → � = 1500 

 

Para t20, 20� � = 60�� + 50��  → � = 2200 
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Figura 9 - Solução ótima 

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Como o objetivo é maximizar �, a solução ótima será dada pelo ponto candidato que 

proporcionar o maior valor possível para �  na região viável. Logo a solução ótima do 

problema é: �� = 20 �� = 20 � = 2200 
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Figura 10 - Interseção das restrições e da curva de nível  

 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Neste exemplo o ponto mais distante da origem dentro da região viável coincidiu 

com o ponto de intersecção das retas, o que permitiria um outro caminho para encontrar a 

solução ótima, o qual seria calcular o ponto de intersecção entre as retas das restrições 3 e 4 e 

a curva de nível. 

Por fim, utilizando o método gráfico, a solução ótima encontrada é igual a 

anteriormente determinada por meio do Simplex. Todavia nem todos os problemas de PL irão 

possibilitar essa resolução gráfica. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho foi motivado por uma inquietação do autor em apresentar uma 

aplicação de conhecimento matemático, que muitas vezes, ao ser ensinado, é pouco explorado 

quanto as suas aplicações práticas, mesmo sendo útil em diversos setores da sociedade, 

todavia desconhecido pela maioria. 

O trabalho em questão realizou um estudo conceitual e analítico acerca do Método 

Simplex, algoritmo utilizado para resolver problemas de Programação Linear área da Pesquisa 

Operacional. O algoritmo funciona utilizando conceitos matemáticos como Sistemas de 

Equações Lineares e Matrizes. 

A Programação Linear, de modo geral, tem como objetivo principal otimizar 

situações geradas pela escassez de recursos. Por sua vez o Método Simplex é o método mais 

eficiente para solucionar problemas deste tipo, pois sua utilização independe de quantidade 

máxima de variáveis do problema, além de sua celeridade devido à possibilidade de utilização 

de processos computacionais. Influenciando positivamente no processo de tomada de 

decisões. 

O Método Simplex, originado na Segunda Guerra Mundial, ainda é utilizado 

atualmente. No entanto, ainda existem poucos trabalhos que versam sobre seu funcionamento 

e utilização, assim como a disseminação de suas importantes contribuições no processo de 

tomada de decisão. 

O processo de ensino-aprendizagem por meio da atribuição de significado ao que 

está sendo socializado pode gerar mais motivação e facilitar a compreensão do discente. Ao 

que tange o Ensino de Matemática, esta ideia também pode e deve ser aplicada, desse modo o 

professor faz com que o estudante amplie a visão sobre determinados conhecimentos, indo 

além do mero contexto matemático, explorando suas importâncias e aplicações.  

Portanto, partindo desses pressupostos, a inquietação do autor é pertinente e este 

trabalho cumpre com a sua finalidade à medida que consegue realizar um estudo acerca do 

Método Simplex, apresentando uma aplicação de conhecimentos matemáticos por meio de um 

algoritmo que tanto pode contribuir socialmente. 
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