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PROGRAMAÇÃO LINEAR 

A programação linear é uma "ferramenta" matemática 
que permite encontrar a solução ótima para um certo 
tipo de problemas.  

    A palavra programação, pressupõe o planeamento de 
atividades ou tarefas. 

 

Os primeiros conceitos da programação linear foram 
desenvolvidos, entre 1947 e 1949, durante a II Guerra 
Mundial, por George DANTZIG para serem aplicados a 
programas militares, desde a área da logística até à 
estratégia. 

 

Todo esse trabalho resultou num algoritmo chamado 
simplex que resolve de uma forma eficiente estes 
problemas. 



Aplicações 
  

    Entre os primeiros estudos não militares a serem concluídos, 
destaca-se a multinacional de restauração McDonald's, 
estudou a otimização dos horários de trabalho em quatro 
estabelecimentos e conseguiu uma mais eficiente utilização 
da mão-de-obra, em grande parte a tempo parcial, e com 
maior grau de satisfação por parte dos trabalhadores. 

 

    A companhia americana de petróleos TEXACO utilizou a 
programação linear para obter as condições ideais de 
tratamento do crude bruto permitindo um acréscimo de 30% 
dos lucros. 
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PROGRAMAÇÃO LINEAR  

Metodologia 
Definir um quadro síntese 

de todos os dados do problema 

Definir as 

variáveis de decisão 

Definir a 

Função Objectivo 

Definir as 

restrições às variáveis de decisão 

Construir graficamente 

a região admissível 

 

Método Gráfico Método Analítico 
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PROGRAMAÇÃO LINEAR 
As condições podem ser expressas por inequações lineares, isto é 
inequações do primeiro grau. 
 
Num problema de PL com duas variáveis x e y o que se 
pretende é maximizar (ou minimizar) uma forma linear 

z = A x + B y             A e B são constantes reais não nulas.  

 
 A forma linear traduz a função objetivo nas variáveis x e y.  
 
As variáveis x e y estão sujeitas a certas condições restritivas 
expressas por inequações lineares em x e y que traduzem as 
restrições do problema. 
 
Um problema de PL pode ser resolvido graficamente, 
representando as soluções de cada uma das inequações 
por um semiplano e em seguida procurando o ponto do 
polígono obtido que corresponde à solução ótima. 
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PROGRAMAÇÃO LINEAR  Método Gráfico 

 

Após representação das restrições 
 

1. Desenha-se em primeiro lugar a reta 
de nível 0  

2.  Em seguida com a ajuda da régua e 
esquadro desenha-se a reta de nível 
que interessa à solução.  

 

No caso de maximização interessa a 

reta de nível que toca a região admissível 

e tem maior ordenada na origem.  

 

No caso de minimização interessa  

reta de nível que toca a região admissível 
e tem menor ordenada na origem 



PROGRAMAÇÃO LINEAR  Método Gráfico 
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1. Determinar algebricamente as 

coordenadas dos vértices da região 

admissível  

 

2. Calcular o valor da função objetivo nos 

vértices da região admissível e indicar a 

solução ótima ou soluções ótimas. 

PROGRAMAÇÃO LINEAR  Método Analítico 
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Uma fábrica de confeções produz dois modelos de camisas 
de luxo. 
 

-Uma camisa do modelo A necessita de 1 metro de tecido, 
4 horas de trabalho e custa 120€. 
 
- Uma camisa do modelo B exige 1,5 metros de tecido, 3 
horas de trabalho e custa 160€. 

 
Sabendo que a fábrica dispõe diariamente de 150 metros de 
tecido, 360 horas de trabalho e que consegue vender tudo o 
que fabrica, quantas camisas de cada modelo será preciso 
fabricar para obter um rendimento máximo? 



1º Tabela com o registo dos dados 

Metros 
de 

tecido 

Horas 
de 

trabalho 

Preço  

(em euros) 

Modelo A 1 4 120 

Modelo B 1,5 3 160 

Disponibilidades 150 360 



2º Escolher as variáveis 

Uma fábrica de confeções produz dois modelos 
de camisas de luxo. 

   Quantas camisas de cada modelo será preciso 
fabricar…? 

 

x – nº de camisas de modelo A 

y – nº de camisas de modelo B 



3º Restrições do problema 

x 1,5y 150

4x 3y 360

x 0

y 0

 


 



 

• 4x é o nº de horas gastas a confecionar 
as camisas do modelo A 

• 3y é o nº de horas gastas a confecionar 
as camisas do modelo B 

• 360 é o nº total de horas de trabalho 
diário. 

O número de camisas de 
cada modelo tem de 
ser não negativo. 

• x é o nº de m de tecido gastos para 
confecionar as camisas do modelo A. 

• 1,5y é o nº de m de tecido gastos na 
confeção das camisas do modelo B. 

• 150 é o nº de metros de que a 
fábrica dispõe diariamente. 



4º Região admissível 
Polígono convexo definido pelas restrições do problema.  

2
y x 100

x 1,5y 150 3

4x 3y 360 4
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3x 0

x 0y 0

y 0
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5º Função objetivo 

• z = 120 x + 160 y 
 

 

 

 

• Maximizar z significa maximizar z/160 que é a ordenada na 
origem da reta. 

 

• Traçamos uma reta qualquer d com declive -3/4 , pode ser a reta 
de equação y = -3/4x. 

 

3 z
z 120x 160y y x

4 160
     



6º Resolução gráfica 
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Será preciso 

fabricar, por dia, 30 

camisas do modelo 

A e 80 do modelo B 

para que a fábrica 

tenha o máximo de 

rendimento. 

Traçamos uma reta qualquer d com declive -3/4 , pode ser a reta de equação  

y = -3/4x. 

 

Deslocamos uma reta paralelamente a d para encontrarmos uma reta que tenha 

pelo menos um ponto na região admissível e que corte Oy no ponto com maior 

ordenada possível. 



6º Resolução analítica 
Para resolvermos analiticamente temos de aceitar algumas 

regras: 

 
– Se um problema de programação linear tem uma solução, esta está 

localizada num dos vértices da região admissível. 

 

– Se um problema de programação linear tem múltiplas soluções, pelo 
menos uma delas está localizada num dos vértices da região 
admissível.  

 

– Em qualquer dos casos o valor correspondente da função objetivo é 
único. 
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A solução ótima será 

então   x = 30 e y = 80 

E o rendimento é 

16400€. 
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(0,100) z 120 0 160 100 16000

30,80 z 120 30 160 80 16400

90,0 z 120 90 160 0 10800

     

     

     

As coordenadas dos quatro vértices são: (0,0), (0,100), (30,80) e (90,0). 

 

Para cada um dos pares teremos de obter o valor da função objetivo, 

eliminamos o par (0,0). 

Resolução analítica 



Passos para a resolução de um 

problema de programação linear 

Organizar os dados 

Escolher as variáveis 

Escrever as restrições 

Representar graficamente as inequações e 
definir a região admissível. 

Definir a função objetivo e representar uma reta 
da família. 

Indicar a solução ótima ou soluções ótimas. 

Calcular o valor da função objetivo nos vértices 
da região admissível e confirmar a solução 
obtida graficamente. 


