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Resumo 
 
Este artigo aborda a metodologia da resolução de problemas, partindo de 
situações que envolvam a otimização através da programação linear. O relato 
desta experiência tem por objetivo principal descrever a abordagem utilizada na 
implementação realizada a partir desses problemas. O projeto foi desenvolvido 
no primeiro semestre de 2008, com uma turma de 35 alunos do terceiro ano do 
ensino médio, do Colégio Estadual D. Pedro I – EFMPeN, localizado no 
município de Pitanga-PR. A natureza dos problemas de otimização, em que 
inúmeras soluções são possíveis, despertou o interesse e contribuiu para uma 
participação mais ativa nas aulas de matemática. A partir da discussão desses 
problemas e das soluções apresentadas pelos alunos, foram sistematizadas 
abordagens da programação linear, tais como a solução gráfica e o método 
simplex. Essa experiência mostrou que houve maior dedicação às atividades 
de aprendizagem, nas quais os estudantes puderam identificar o potencial de 
aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos estudados. O método gráfico 
mostrou-se como de maior possibilidade de aplicação de conceitos para o nível 
médio e de melhor assimilação pelos estudantes.  
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Abstract  
 

 
This article discusses the methodology of problem-solving, from situations 
involving the optimization through linear programming.. The report of this 
experiment aims to describe the approach used in implementing this project. 
The project was developed in the first half of 2008 with a class of 35 students 
the third year of high school, of Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPeN, located 
in Pitanga-PR. The nature of the problems of optimization, where many 
solutions are possible, aroused the interest and contributed to a more active 
participation in class for math. From the discussion of these problems and the 
solutions presented by the students were systematized approach to the linear 
programming, such as the graphic solution and simplex method. This study 
showed that there was greater dedication to the learning activities in which 
students were able to identify the potential applicability of mathematical study. 
The graphic method proved to be of greater possibility of applying concepts to 
high school and better assimilation by students. 
 
Keywords: Mathematical Education. Problem-solving. Linear programming. 
Optimization. 
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Introdução 
 

 As diretrizes curriculares de Matemática para a educação básica 

do Estado do Paraná, de 1996, destacam a importância da resolução de 

problemas como uma das metodologias a serem adotadas visando à melhoria 

do ensino-aprendizagem da disciplina. Apesar de ser recomendada, 

aparentemente há uma insegurança de grande parte dos professores em 

relação ao seu uso. Isto pode estar relacionado a vários fatores. Um deles 

pode ser a falta de leituras mais aprofundadas sobre o uso da resolução de 

problemas. Uma leitura superficial pode levar o professor a ter idéias erradas 

sobre o tema, dificultando que ele torne a resolução de problemas uma prática 

freqüente em suas aulas. Outro fator que pode limitar o uso desta metodologia 

é a sensação que o professor pode ter de que está perdendo tempo. Pois 

facilmente pode-se ocupar o espaço de uma aula inteira apenas para a 

discussão e compreensão de um problema. Quanto à questão do tempo em 

sala de aula deve-se considerar a afirmação de Polya (2006, p. v): 
 

Um professor de Matemática tem, assim, uma grande 
oportunidade. Se ele preenche o tempo que lhe é concedido a 
exercitar seus alunos em operações rotineiras, aniquila o 
interesse e tolhe o desenvolvimento intelectual dos estudantes, 
desperdiçando, dessa maneira, a sua oportunidade.  Mas se 
ele desafia a curiosidade dos alunos, apresentando-lhes 
problemas compatíveis com os conhecimentos destes e 
auxiliando-os por meio de indagações estimulantes, poderá 
incutir-lhes o gosto pelo raciocínio independente e 
proporcionar-lhes certos meios para alcançar este objetivo.  

 

Não é tarefa fácil para o professor, neste contexto em que o aluno 

possui tanto acesso à informação, tornar a Matemática interessante e 

desafiadora.  Utilizar problemas estimulantes, que desafiem sua curiosidade e 

sua capacidade de raciocínio pode ser uma forma de aumentar o interesse pela 

aprendizagem em Matemática.  

É difícil tratar do assunto “resolução de problemas” sem referir-se a 

George Polya. De forma mais específica, referenciando sua obra clássica, “A 

arte de resolver problemas”. Esta obra é um marco para o ensino de 

Matemática. Traz à tona a discussão de heurísticas para a solução de 

problemas e evidencia sua preocupação com o ensino de Matemática. Isso fica 

claro quando se observa a divisão do livro. A primeira parte denomina-se “Em 
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aula”. Nesta parte da obra, o autor descreve estratégias e atitudes desejáveis 

ao professor, de forma a desenvolver no aluno operações mentais úteis ao seu 

aprendizado. 

O autor sugere um esquema de como resolver um problema. As etapas 

descritas são as seguintes: Compreensão do problema, estabelecimento de um 

plano, execução do plano e retrospecto (POLYA, 2006).  O autor frisa que não 

se deve eliminar qualquer uma dessas fases.  Cada momento tem sua 

importância para o desenvolvimento de operações mentais que tornarão o 

aluno um bom solucionador de problemas. O seu método de resolução de 

problemas sugere que o professor deve auxiliar o estudante, porém não deve 

dar a ele as respostas dos problemas (POLYA, 2006). Seu método está 

fundamentado na elaboração de perguntas que levem o estudante à resolução 

do problema. O autor destaca que deve caber ao estudante “uma parcela 

razoável do trabalho” (POLYA, 2006, p.1).  O método de questionar do 

professor deve levar o aluno a uma maior compreensão do problema e ao 

estabelecimento de um plano para a resolução.  Porém, de um modo geral, não 

é possível conduzir o aluno à solução do problema se este estiver muito acima 

de sua capacidade de resolução. Portanto, a escolha de bons problemas para 

o ensino de matemática é fundamental para o sucesso dessa metodologia. 

Polya destaca a obrigação do professor em estabelecer a classe correta de 

problemas para os seus alunos: 
 

Primeiro, ele deveria estabelecer a classe certa de problemas 
para os seus alunos: não muito difíceis, nem fáceis demais, 
naturais e interessantes, que desafiem sua curiosidade, 
adequados a seu conhecimento. Ele deveria também se 
permitir algum tempo para apresentar o problema 
apropriadamente, de modo que apareça sob o ângulo correto. 
Depois, o professor deveria ajudar seus alunos 
convenientemente. Não muito pouco, senão não há progresso. 
Não demais, senão o aluno não terá o que fazer. (POLYA, 
1997, p.3) 
 

 A escolha de bons problemas para o ensino de Matemática é uma tarefa 

fundamental para o sucesso do uso da resolução de problemas em sala de 

aula. As características de um bom problema, segundo Pereira (2002), são as 

que seguem: 

• Ter enunciado acessível e de fácil compreensão; 

• Exercitar o pensar matemático do aluno; 
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• Exigir criatividade na resolução; 

• Deve ser útil para a introdução ou consolidação de idéias e/ou 

conceitos matemáticos; 

• Não deve ser muito fácil ou muito difícil e sim natural e interessante. 

Pode-se perceber a metodologia proposta por Polya (2006) nas 

características elencadas por Pereira (2002). Verifica-se pelo exposto acima, 

que a resolução de problemas deve ser planejada de forma a que os alunos 

obtenham sucesso.  Não é oportuno propor problemas que seus alunos não 

tenham condições de resolver, pois fracassos sucessivos farão com que o 

aluno desista de buscar a compreensão do problema.  Iniciar com problemas 

muito difíceis poderá levar os alunos a uma posição passiva de esperar que o 

professor os resolva. No entanto, os problemas devem evoluir para níveis de 

maior dificuldade, conforme os alunos evoluem em suas habilidades de 

resolução. Não se deve deixar de lado o fato de que problemas fáceis demais 

também desestimulam os alunos, tanto quanto os problemas difíceis demais. 

Então, cabe ao professor determinar qual é a classe de problemas ideal ao 

desenvolvimento de seus alunos. 

Ao utilizar a resolução de problemas como metodologia de ensino, o 

professor precisa manter uma postura de interatividade em sala de aula. A 

resolução de problemas está pautada na interação entre professor e alunos.  O 

professor não dá as respostas, mas sim responde às perguntas dos alunos 

com novas perguntas que o levem por si só à resolução do problema. As 

perguntas devem auxiliar “discretamente, apenas indicando a direção geral, 

deixando muito para o estudante fazer” (POLYA, 2006, p. 3).   

 O trabalho do professor deve ter como objetivo levar os alunos a pensar 

matematicamente (SCHOENFELD, 1996). Portanto, quanto maior for o 

conhecimento do professor sobre resolução de problemas, mais coerentes e 

eficazes serão suas escolhas. O sucesso dessa metodologia está intimamente 

ligado à boa escolha do problema, feita pelo educador.  Segundo Schoenfeld 

(1996), bons problemas deveriam servir como introdução ao pensamento 

matemático. Ele destaca quatro propriedades que um bom problema deve ter: 

a) ser acessível, não deve requerer excesso de vocabulário ou 

ferramentas para progressos na resolução; 

 b) propiciar resoluções por vários caminhos (maneiras); 
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 c) servir como introdução a idéias matemáticas importantes; 

d) ser extensível e generalizável (um bom problema conduz a novos 

problemas). 

 Como se pode perceber, a boa escolha de problemas aliada a um 

trabalho bem planejado pelo professor, pode contribuir significativamente para 

mostrar aos alunos o que a Matemática realmente é. Levar o aluno a 

descobertas matemáticas deve ser um dos principais objetivos do ensino dessa 

disciplina, conforme Polya destaca em seu livro “A arte de resolver problemas”: 
 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há 
sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer 
problema. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a 
curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o 
resolver por seus próprios meios experimentará a tensão e 
gozará o triunfo da descoberta. Experiências tais, numa idade 
susceptível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e 
deixar, por toda a vida, a sua marca na mente e no caráter 
(POLYA, 2006, p. v). 
 

 Cabe à escola, desafio posto, enfrentá-lo. Propor problemas 

interessantes que desafiem os alunos e instiguem sua curiosidade, levando-os 

a pensar matematicamente.  Esta é uma tarefa difícil, mas que pode ser útil 

para a melhoria do ensino-aprendizagem em Matemática. Não se quer com 

isso afirmar que essa é a única ou a melhor metodologia para o ensino da 

disciplina. Independentemente da metodologia que seja utilizada, deve-se 

sempre ter como objetivo levar o aluno a pensar matematicamente. Essa é a 

grande contribuição que uma boa escola pode dar aos seus alunos. 

 Resolução de problemas é um tema geral, não restrito simplesmente à 

Matemática. Em uma simples pesquisa com uma ferramenta de busca via web, 

pode-se perceber que a terminologia “resolução de problemas” não é 

específica da Matemática. Este é um tópico presente em campos de estudo 

como as engenharias, informática, administração, economia, física, química, 

biologia, medicina, dentre outros. Muitos dos problemas abordados nessas 

áreas de conhecimento podem ser readequados para uma abordagem no 

ensino médio, pois se tratam de problemas bem contextualizados e com origem 

em situações concretas.  Essa abordagem pode ser utilizada para introduzir o 

estudo de novos tópicos, despertando a curiosidade e o interesse pela 

matemática. A proposta de conteúdos para a disciplina de matemática, ensino 
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médio, reafirma a necessidade da integração com outras áreas do 

conhecimento. 
 

Em relação às abordagens, destacam-se a análise e 
interpretação crítica para a resolução de problemas, não 
somente pertinentes à ciência matemática mas como nas 
demais ciências que, em determinados momentos fazem uso 
da matemática. (PARANÁ, 2008, p. 6) 

 

 Um dos ramos da matemática que se ocupa em resolver problemas de 

grande aplicabilidade em situações concretas é a pesquisa operacional. Nesse 

trabalho, a programação linear será priorizada por ser um dos ramos mais 

utilizados da pesquisa operacional, além de propiciar a análise de situações 

compatíveis com o nível de complexidade admissível para o ensino médio. A 

grande vantagem do uso de problemas que podem ser abordados através dos 

métodos da programação linear, é a simplicidade dos conceitos básicos 

necessários. Temas como solução de desigualdades do primeiro grau, matrizes 

e determinantes já são tradicionalmente abordados no ensino médio. 

 Apesar do tema programação linear não estar contemplado 

especificamente dentre os conteúdos básicos para o ensino médio, a sua 

aplicabilidade e a possibilidade de uso na introdução ou complementação de 

outros conceitos justifica a sua introdução nesse nível de ensino. Problemas 

oriundos da programação linear podem ser utilizados no estudo das 

inequações lineares, funções, matrizes, determinantes e geometria analítica. 

Assim, problemas desse tipo podem levar o aluno a perceber as interconexões 

existentes entre os diversos conceitos tratados pela matemática.  

 A pesquisa operacional é um ramo bastante recente da matemática. 

Seus primeiros estudos, de forma sistematizada, ocorreram durante a segunda 

guerra mundial. Vários pesquisadores foram contratados pelos governos da 

Inglaterra e dos EUA para buscar soluções a problemas de otimização das 

operações militares. Porém, 1947 é considerado como o ano de início da 

programação linear. Esse fato deve-se à divulgação do “Método Simplex” para 

a resolução de problemas de programação linear, por Georg Dantzig, que 

liderava um grupo de pesquisadores da SCOOP (Scientific Computation of 

Optimum Programs). A partir daí esse ramo da matemática desenvolveu-se 

rapidamente, sendo utilizado para solucionar problemas de otimização nas 
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mais diversas áreas do conhecimento. 

 Problemas de otimização despertam a curiosidade e desafiam os jovens 

a buscar soluções para situações de relevante importância para a sociedade 

moderna. Estimula-se assim o gosto pelo estudo e pela compreensão da 

matemática. Assim, conforme a concepção de ensino de matemática do 

currículo básico,  

aprender Matemática é mais do que manejar fórmulas, saber 
fazer contas ou marcar x nas respostas: é interpretar, criar 
significados, construir seus próprios instrumentos para resolver 
problemas, estar preparado para perceber estes mesmos 
problemas, desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de 
conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível 
(PARANÁ, 1990, p. 66). 

 

 O uso de problemas de otimização no ensino médio, além de estimular o 

estudo e aprofundamento dos conhecimentos de matemática, pode contribuir 

significativamente para a formação do educando. Possibilita uma postura mais 

crítica frente a muitos problemas que enfrentará em sua vida adulta, 

independentemente do ramo de atividade que venha seguir.  

 

 

Desenvolvimento 

 

 O ensino de matemática é habitualmente realizado seguindo o modelo: 

definição, exemplos e exercícios de fixação. O uso de problemas de aplicação, 

quando ocorre, é realizado ao final do capítulo estudado. Dessa forma, esses 

problemas servem apenas como uma maneira de apresentar algumas 

aplicações práticas dos conceitos abordados. Mostrar algumas aplicações do 

conteúdo estudado é extremamente importante, portanto não deveria estar 

restrito ao final de cada capítulo de estudo. Um problema pode ser utilizado 

como fato desencadeador da necessidade de se aprender matemática. “Se 

todo conteúdo a ser aprendido for iniciado numa situação de aprendizagem, 

através de um problema desafio, ocorrerá uma construção interiorizada do 

conhecimento a ser adquirido” (GAZIRE, 1988, p.124). 

 O ensino médio reflete de forma bastante direta as mudanças que vêm 

ocorrendo na sociedade. Houve época em que o aluno buscava o aprendizado 

de matemática porque necessitava daquele conhecimento para ser aprovado 
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no vestibular. O número de vagas oferecidas nas instituições públicas de 

ensino superior era insuficiente para atender a demanda. Os cursos disponíveis 

nas instituições particulares eram poucos e bastante caros. Porém, hoje a 

oferta de vagas em cursos superiores, e até mesmo em cursos de formação 

subseqüente profissionalizante, aumentou muito. Portanto, o aprendizado de 

matemática focado exclusivamente no vestibular perde parte de sua relevância. 

Assim os alunos do ensino médio passam a ter outros interesses e a cobrar 

mais significado nos conteúdos estudados. Percebe-se que o aluno já não dá 

importância aos conteúdos que ele julga não possuírem aplicações úteis ao 

seu futuro escolar ou profissional. Parte dos professores também vem 

percebendo esse fato e sentindo a necessidade de relacionar mais claramente 

a matemática escolar com suas aplicações. 

 A insatisfação com a prática tradicional de ensino de matemática atinge 

grande parte dos professores. Porém, romper com as práticas enraizadas, com 

a segurança do trabalho habitual não é tarefa fácil. Tal inquietação, caso 

levada adiante, pode ser o ponto de partida para a mudança de postura quanto 

ao ensino da disciplina. No entanto, se o professor não contar com o apoio de 

um grupo comprometido e o suporte teórico necessário, ele tende a retornar ao 

ensino tradicional, onde se sente mais seguro. Isso ocorre porque grande parte 

dos profissionais da educação também recebeu uma formação tradicional, 

portanto possui inúmeros referenciais que lhe dão segurança. O 

desenvolvimento de atividades alternativas deve ser gradativo e bem planejado 

pelo educador. Ele não pode ser inconseqüente ao escolher suas práticas 

pedagógicas. Por isso é necessário fundamentar adequadamente suas 

escolhas. 

 A escolha da abordagem adequada para o trabalho com a resolução de 

problemas no ensino médio foi tema de vários encontros de orientação no 

PDE. O estudo de problemas de otimização no ensino médio se configurou 

como uma grande oportunidade trabalho. Assim, estaria sendo contemplado o 

tema do plano de trabalho, elaborado no primeiro semestre de 2007, e ao 

mesmo tempo introduzidas idéias atuais e extremamente importantes da 

matemática aplicada. A abordagem de problemas de programação linear tem o 

potencial de levar o aluno a pensar matematicamente. Propicia também uma 

possibilidade ímpar de aplicações em várias áreas do conhecimento humano, 
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promovendo assim uma boa chance de se realizar atividades interdisciplinares. 

 Iniciar um trabalho utilizando problemas como ponto de partida para o 

aprendizado de matemática é sempre um desafio. Há diversos tipos de 

problemas, cada tipo com suas características próprias e enfoques de 

abordagem específicos. Um problema para iniciar um tema de estudo deve ser 

abrangente e propiciar uma discussão ampla sobre sua compreensão e 

posterior solução. A escolha de problemas de otimização contribui com a 

perspectiva de promover um enfoque mais contextualizado das idéias 

matemáticas estudadas. Problemas dessa natureza possuem uma grande 

aplicabilidade em situações concretas, vivenciadas no quotidiano da sociedade 

em que vivemos. Reduzir custos, maximizar lucros, obter a melhor distribuição 

de rotas em uma empresa de transportes, distribuir adequadamente os 

alimentos em uma dieta alimentar com o menor custo, são alguns exemplos de 

situações que podem ser utilizadas. A programação linear aborda problemas 

das mais diversas áreas do conhecimento, estabelecendo conexões entre a 

matemática e outros ramos, tais como a física, a biologia, as engenharias, 

administração, economia, dentre outras. Essa variedade de problemas 

possibilita um tratamento interdisciplinar a partir do trabalho com uma ou mais 

dessas questões. Cabe destacar também que se podem explorar inúmeros 

conceitos básicos estudados no ensino médio, tendo como ponto de partida um 

problema de otimização. 

 A implementação do trabalho com problemas de otimização foi iniciada 

após o encerramento do estudo dos determinantes. As atividades foram 

realizadas como introdução de um novo conteúdo, porém sem utilizar-se da 

forma tradicional em que o título dá pistas sobre o que será estudado. Dessa 

forma os alunos não sabiam o assunto que iriam aprender. Optou-se, para a 

primeira atividade, dividir a turma em grupos de no máximo quatro alunos. 

Cada um desses grupos recebeu um problema, que deveria ser resolvido e a 

solução deveria ser apresentada à turma. Foi sugerido a cada grupo que 

usasse os conhecimentos de matemática adquiridos em sua vivência escolar. 

Como era de se esperar, todos os grupos buscaram soluções aritméticas, 

encontrando mais de uma solução para os problemas abordados. Porém dessa 

forma nenhum grupo chegou à solução ótima, como também já era esperado. 

Apesar de se tratar de alunos do último ano do ensino médio, não houve 
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nenhuma tentativa de solução algébrica dos problemas apresentados. 

Percebe-se nesse fato o distanciamento entre a matemática escolar e a 

matemática utilizada pelos alunos em seu quotidiano. Na escola estuda-se 

muita álgebra, mas o aluno não a usa como ferramenta para resolver 

problemas que não se pareçam com os escolares. As questões apresentadas 

estavam fundamentadas em situações concretas que o aluno poderia vir a 

encontrar em seu quotidiano. Todas exigiam uma tomada de posição e a busca 

da melhor solução produziria um maior lucro, uma maior economia ou ainda 

uma racionalização do uso de materiais. Essas características estimularam 

muito o trabalho na tentativa de solucionar o problema. 

 A escolha dessa forma de trabalho foi bastante útil, pois o fato de não se 

sugerir uma forma de resolução forçou os grupos a buscarem sua própria 

estratégia. Vários grupos na busca da melhor solução questionaram o 

professor sobre a correção da resposta encontrada. Queriam saber se a 

solução que o grupo encontrou era a correta. Buscou-se esclarecer que as 

soluções encontradas eram corretas, apenas não sabíamos se era a solução 

ótima. É importante lembrar que problemas de otimização, em geral, admitem 

inúmeras soluções. Sua melhor solução, quando existe, é a solução ótima. 

 Durante o trabalho inicial, a participação do professor foi coadjuvante no 

processo de resolução dos problemas apresentados. Coube aos grupos de 

alunos pensar livremente no modo de buscar a solução. Alguns grupos 

demoraram bastante a compreender adequadamente o problema recebido. 

Para alguns grupos foi necessária a intervenção do professor de forma a 

questionar-lhes a respeito de aspectos do problema. Essa intervenção teve 

como regra responder às perguntas dos alunos com novos questionamentos a 

respeito do problema, e em muitos casos com a sugestão de uma nova leitura 

para esclarecimento de dúvidas. Dessa forma alguns grupos demoraram mais 

para alcançar a compreensão, fase essa em que há grande dificuldade por 

parte de nossos alunos.  

 Não houve preparação prévia para a apresentação dos problemas. Não 

foram apresentadas informações além das que já estavam expressas no 

problema distribuído ao grupo. Os alunos não foram induzidos a seguir um 

determinado caminho, tal como, use as funções, faça gráfico, utilize as 

matrizes. Portanto, os problemas realmente eram desafiantes para os alunos. 
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Eles desconheciam as estratégias que deveriam utilizar para chegar à solução. 

Por isso, principalmente os alunos mais condicionados a sempre responder 

como o professor espera, ficaram bastante inseguros no princípio da atividade, 

pois não possuíam um modelo para utilizar como referencial. É importante 

destacar que dentre os que se destacaram nessa primeira atividade estavam 

alunos já inseridos no mercado de trabalho. Principalmente em atividades em 

que é necessária a tomada de medidas e decisão quanto à quantidade e preço, 

tais como marcenarias e vidraçarias.  

 A participação, de um modo geral, foi bastante grande nessa atividade. 

Como os alunos não tinham que seguir um procedimento matemático mostrado 

pelo professor, percebeu-se que eles pensaram livremente. Alguns chegando a 

boas conclusões e a várias das soluções possíveis. Outros encontraram 

dificuldades para encontrar uma única solução, que, na maioria dos casos, 

ficou distante da solução ótima. Porém, percebeu-se que todos participaram 

ativamente nas discussões internas de cada grupo. A troca de idéias foi intensa 

e a intervenção do professor foi necessária apenas para esclarecer que os 

problemas poderiam apresentar mais de uma solução e que caberia ao grupo 

decidir sobre sua escolha. 

 Dentre os problemas apresentados, destacaram-se as discussões 

observadas em dois grupos de alunos. Nesses grupos houve intensa discussão 

e análise de possibilidades que revelou um potencial de pensamento 

matemático não observado antes nesses alunos. Abaixo estão transcritas as 

situações-problema recebidas por esses grupos: 

 Problema 1: 

“Um fabricante deseja maximizar a receita bruta. A tabela ilustra as 

composições das ligas, seus preços e as limitações na disponibilidade de 

matéria-prima. 

 Liga A (x 1) Liga B (x 2) Matéria – prima disponível 
Cobre 2 1 16 
Zinco 1 2 11 

Chumbo 1 3 15 
Preço unitário de 

venda 
R$ 30,00 R$ 50,00  

 Deseja-se saber qual quantidade produzir da LIGA A e da LIGA B, de 

modo que a receita obtida seja máxima.” 
 

 Problema 2: 
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“Uma empresa é contratada para fornecer alimentação a alunos da rede 

pública de ensino. Um dos pratos a ser servido é polenta com molho de carne 

moída. A empresa tem por objetivo obter o maior lucro possível, porém, 

cumprindo as exigências do contrato com a Secretaria de Educação. Segundo 

este contrato, cada porção servida aos alunos deve conter um mínimo de 400 

kcal de energia, 65 gramas de carboidratos e 15 gramas de proteínas e não 

pode conter menos que 60 gramas de carne. Cada 100 gramas de farinha de 

milho (“fubá”) fornece 350 kcal de energia, 80 gramas de carboidratos e 6 

gramas de proteínas. A carne moída refogada fornece a cada 100 gramas, 170 

kcal de energia, 9 gramas de carboidratos e 15g de proteínas. Considerando 

que 100 gramas de fubá custam R$ 0,20 e que 100 gramas de carne custam 

R$ 1,00, determinar a quantidade de cada alimento para que a empresa 

obtenha o menor custo sem descumprir o contrato.” 

 A busca pela solução destes problemas produziu discussões bastante 

interessantes, que serão reproduzidas a seguir com o máximo de fidelidade 

possível quanto ao que foi observado nos trabalhos dos grupos. Portanto, a 

partir daqui fica convencionado que quando se fizer referência ao problema 1 

trata-se do problema das ligas metálicas. Quando se fizer referência ao 

problema 2, trata-se do problema da merenda escolar. 

 Após a formação dos grupos e recebimento da folha com a situação 

problema, cada grupo deveria buscar a compreensão e elaborar uma estratégia 

para a resolução da questão proposta. No primeiro momento percebeu-se uma 

certa desorientação na maioria dos grupos. Estavam sem a segurança de 

seguir um exemplo já resolvido pelo professor. Portanto nos primeiros minutos 

pareciam imobilizados pela dificuldade em seguir seus próprios passos. Na 

verdade muitos postergaram o início da tentativa de resolução na esperança 

que o professor resolvesse uma questão como exemplo. No decorrer da aula, 

percebendo que isso não ocorreria, cada grupo passou a trabalhar na busca de 

uma solução para o problema recebido. 

 O grupo que recebeu o problema das ligas metálicas, após os instantes 

de indecisão inicial, buscou a compreensão da questão e passou a elaborar 

hipóteses que serão descritas a seguir. A primeira hipótese proposta pelos 

integrantes do grupo foi a de que se deveria fabricar apenas a liga metálica B, 

pois possuía um maior preço unitário. O argumento utilizado foi de que por 
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possuir um custo unitário maior, resultaria numa maior receita. Foi sugerido ao 

grupo que verificasse, caso fosse produzida apenas uma das duas ligas, 

quantas unidades de cada liga seria possível produzir com a matéria prima 

disponível. 

 Após alguns cálculos, chegaram à conclusão de que seria possível 

produzir no máximo oito unidades da liga A, porém restariam três unidades de 

zinco e sete unidades de chumbo. Caso fosse produzida apenas a liga B, seria 

possível produzir no máximo 5 unidades, com uma sobra de uma unidade de 

zinco e onze unidades de cobre. Rapidamente concluíram que oito unidades da 

liga A resultariam em R$ 240,00 e que cinco unidades da liga B resultariam em 

R$ 250,00. Isso confirmava a hipótese inicial do grupo, apesar de não ser a 

solução ótima do problema. Sugeriu-se ao grupo que verificasse outras 

possibilidades, produzindo as duas ligas de forma a minimizar a sobra de 

matéria prima. Foi proposto ao grupo que utilizasse tabelas para registrar as 

hipóteses testadas. As tabelas elaboradas estão transcritas abaixo: 

Hipótese 1: Uma unidade da liga A e 4 unidades da liga B. 

 Liga A (x 1) Liga B (x 2) 
Unidades 1 4 

Matéria – prima  
disponível 

Matéria – prima 
utilizada 

Sobra de 
matéria-prima 

Cobre 2 1 16 6 10 
Zinco 1 2 11 9 2 

Chumbo 1 3 15 13 2 
Preço unitário 

de venda R$ 30,00 R$ 50,00 

Preço total R$ 30,00 R$ 200,00 
Receita R$ 230,00 

 

Hipótese 2: Duas unidades da liga A e 4 unidades da liga B. 

 Liga A (x 1) Liga B (x 2) 
Unidades 2 4 

Matéria – prima 
disponível 

Matéria – prima 
utilizada 

Sobra de 
matéria-prima 

Cobre 2 1 16 8 8 
Zinco 1 2 11 10 1 

Chumbo 1 3 15 14 1 
Preço unitário 

de venda 
R$ 30,00 R$ 50,00 

Preço total R$ 60,00 R$ 200,00 
Receita R$ 260,00 

 

Hipótese 3: Três unidades da liga A e quatro unidades da liga B. 

 Liga A (x 1) Liga B (x 2) 
Unidades 3 4 

Matéria–prima 
disponível 

Matéria–prima 
utilizada 

Sobra de 
matéria-prima 

Cobre 2 1 16 10 6 
Zinco 1 2 11 11 0 

Chumbo 1 3 15 15 0 
Preço unitário 

de venda 
R$ 30,00 R$ 50,00 
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Preço total R$ 90,00 R$ 200,00 
Receita R$ 290,00 

 

Hipótese 4:  

 Liga A (x 1) Liga B (x 2) 
Unidades 4 3 

Matéria–prima 
disponível 

Matéria–prima 
utilizada 

Sobra de 
matéria-prima 

Cobre 2 1 16 11 5 
Zinco 1 2 11 10 1 

Chumbo 1 3 15 13 2 
Preço 

unitário de 
venda 

R$ 30,00 R$ 50,00 

Preço total R$ 120,00 R$ 150,00 
Receita R$ 270,00 

 

 A partir da análise dos resultados obtidos o grupo concluiu que a melhor 

alternativa seria produzir três unidades da liga A e quatro unidades da liga B. 

Isso resultaria numa receita de R$ 290,00. Portanto, a hipótese inicial de se 

produzir apenas a liga de maior valor unitário não era a melhor solução. Este 

grupo não buscou elaborar equações para resolver o problema. A solução 

acima descrita foi apresentada à turma pelo grupo, como a melhor solução 

para a questão das ligas metálicas. 

 O problema 2, da merenda escolar, foi o que apresentou maior 

dificuldade de compreensão e elaboração de estratégias para a resolução. A 

princípio os integrantes do grupo tiveram muita dificuldade em compreender e 

relacionar as variáveis da questão proposta. Com este grupo houve a 

necessidade de intervenção do professor para o entendimento inicial e 

identificação das variáveis. Essa fase tomou bastante tempo do grupo e de 

certa forma o imobilizou. Portanto, nesse caso a interferência do professor foi 

fundamental para a continuidade do trabalho. Essa intervenção foi realizada a 

partir da elaboração de questões que conduziram o grupo a uma melhor 

compreensão do problema. Abaixo estão transcritas algumas das questões 

dirigidas aos alunos, com o objetivo de ajudá-los a compreender o problema e 

a elaborar um plano de resolução para o mesmo: 

 “Qual é o objetivo da empresa?” 

 “Quais são as exigências da Secretaria de Educação?” 

 “Que produtos compõem o prato servido na merenda escolar?” 

“Qual a quantidade de nutrientes por 100 gramas de cada alimento que 

compõe o prato da merenda escolar?” 
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 “Quais são as grandezas que podem variar nesse problema?” 

 Seguido um longo debate, com erros e acertos, o grupo conseguiu 

identificar que os macro-nutrientes, a energia e o custo por porção eram 

dependentes das quantidades de fubá e de carne. Portanto estavam 

identificadas as variáveis. Agora o grupo deveria elaborar um plano para a 

resolução do problema. Assim como ocorreu no grupo anterior, não houve uma 

tentativa de elaborar equações que descrevessem a situação apresentada. 

Novamente percebemos o quanto a álgebra está distante do quotidiano dos 

alunos. Nessa fase os integrantes do grupo pautaram todo o trabalho no 

método de tentativa e erro. Propunham um valor aleatório para um tipo de 

alimento e determinavam um valor correspondente do outro, de forma a 

atender as exigências propostas. Abaixo estão transcritas em forma de tabela 

algumas das tentativas realizadas pelo grupo: 

Primeira tentativa: 

Alimento 
Quantidade 

(gramas) 

Carboidratos 

(gramas) 

Proteínas 

(gramas) 

Energia 

(kcal) 

Custo 

(R$) 

Farinha de 

milho (fubá) 
100 80 6 350 0,20 

Carne 100 9 15 170 1,00 

Total 200 89 21 520 1,20 

 

Segunda tentativa: 

Alimento 
Quantidade 

(gramas) 

Carboidratos 

(gramas) 

Proteínas 

(gramas) 

Energia 

(kcal) 

Custo 

(R$) 

Farinha de 

milho (fubá) 
80 64 4,8 280 0,16 

Carne 80 7,2 12 136 0,80 

Total 160 71,2 16,8 416 0,96 

 

Terceira tentativa: 

Alimento 
Quantidade 

(gramas) 

Carboidratos 

(gramas) 

Proteínas 

(gramas) 

Energia 

(kcal) 

Custo 

(R$) 

Farinha de 

milho (fubá) 
90 72 5,4 315 0,18 

Carne 60 5,4 9 102 0,60 

Total 150 77,4 14,4 417 0,78 
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Quarta tentativa: 

Alimento 
Quantidade 

(gramas) 

Carboidratos 

(gramas) 

Proteínas 

(gramas) 

Energia 

(kcal) 

Custo 

(R$) 

Farinha de 

milho (fubá) 
85 68 5,1 297,5 0,17 

Carne 65 5,85 9,75 110,5 0,65 

Total 150 73,85 14,85 408 0,82 

 

Quinta tentativa: 

Alimento 
Quantidade 

(gramas) 

Carboidratos 

(gramas) 

Proteínas 

(gramas) 

Energia 

(kcal) 

Custo 

(R$) 

Farinha de 

milho (fubá) 
82 65,6 4,92 287 0,164 

Carne 68 6,12 10,2 115,6 0,680 

Total 150 71,72 15,12 402,6 0,844 

 

 Aqui foram descritas apenas algumas das tentativas realizadas pelo 

grupo. Foram escolhidas algumas que evidenciavam o caminho seguido na 

busca pela aproximação da melhor solução. Houve uma certa demora em 

encaminhar o trabalho com esse grupo. Somente após algumas tentativas é 

que o grupo percebeu que qualquer resultado que fosse superior aos requisitos 

básicos seria uma solução possível. Perceberam então que deveriam buscar, 

dentre esses resultados possíveis, aquele que mais se aproximasse das 

condições mínimas e que gerasse o menor custo. Esse nível de compreensão 

apresentado pelos integrantes do grupo foi bastante satisfatório e importante 

para a compreensão posterior dos métodos de solução através da 

programação linear. 

 Na seqüência desse trabalho, cada grupo apresentou o seu problema ao 

restante da turma, procurando evidenciar seus procedimentos de compreensão 

e de resolução do problema. Alguns grupos, diferentemente dos descritos 

acima, não se empenharam na busca da melhor solução. Encontraram uma 

única solução e a consideraram como a melhor solução possível. Para esses 

grupos a sistematização, posteriormente realizada através do método gráfico e 

do método simplex, foi bastante surpreendente. Perceberam, então, a 

discrepância entre os resultados encontrados e a solução ótima obtida. 

 A partir desse momento, em que todos os grupos já estavam 
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ambientados com os problemas de otimização, foi iniciada a sistematização do 

conteúdo utilizando-se os quatro passos sugeridos por Polya (2006), para a 

resolução de problemas: 

(1) compreensão;  

(2) elaboração de um plano; 

(3) execução do plano;  

(4) avaliação dos resultados obtidos. 

 Cumpre destacar que em cada passo a participação do professor é de 

grande importância, pois apesar de não dar as respostas finais para solução do 

problema, ele deve formular perguntas que contribuam para que o aluno seja 

encaminhado a resolver o problema proposto. 

 Para a sistematização da resolução de problemas de programação linear 

através do método gráfico foi escolhido o problema 2. Por apresentar apenas 

duas variáveis, as quantidades de fubá e carne, sua representação gráfica era 

de fácil visualização e compreensão para a classe. Outro fator que justificou 

essa escolha foi o fato de se tratar de um problema em que se deveria 

minimizar o custo, o que exige uma adaptação do método simplex. Assim o 

processo de resolução foi iniciado, agora de forma expositiva, porém com a 

participação ativa dos alunos através de questionamentos enunciados durante 

a explanação. 

 Primeiro passo (compreensão do problema): 

 A compreensão do problema 2, referente à merenda escolar, foi 

realizada a partir de questionamentos semelhantes aos realizados no trabalho 

com o grupo, descritos anteriormente. Buscou-se através desses 

questionamentos identificar as variáveis e as restrições apresentadas no 

enunciado do problema. Essas restrições foram primeiramente enunciadas 

pelos alunos de forma oral e, quando necessário, a partir de novos 

questionamentos, reestruturadas de forma a manter a fidelidade com o que o 

problema havia proposto. Somente após a completa compreensão é que se 

passou a registrar no quadro de giz as variáveis e as condicionantes 

encontradas, buscando traduzi-las em linguagem matemática. Abaixo estão 

transcritos os registros realizados: 

 Variáveis:  x1 = quantidade de fubá em hectogramas (100 g) 

   x2 = quantidade de carne moída em hectogramas (100 g) 
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 Custo da porção de merenda (minimizar):  Z = 0,20.x1 + 1,00.x2 

 Sujeito a:  6.x1 + 15.x2 ≥ 15 (restrição de proteínas) 

   80.x1 + 9.x2 ≥ 65 (restrição de carboidratos) 

   350.x1 + 170.x2 ≥ 400 (restrição de energia) 

   x2 ≥ 0,6 

   x1; x2 ≥ 0 

 

Segundo passo (elaboração de um plano): 

 Com o problema devidamente compreendido e equacionado, passou-se 

à elaboração de um plano para sua resolução. Este problema poderia ser 

resolvido de várias formas. Como primeira forma de solução foi escolhido o 

método gráfico, através do qual foi possível explorar importantes conceitos 

básicos da Matemática do Ensino Médio. Usando este método, foram 

retomadas as idéias de desigualdades, função do primeiro grau, representação 

gráfica de funções e desigualdades, domínio e imagem de uma função. Todos 

estes assuntos já haviam sido abordados no primeiro ano do ensino médio, 

porém de forma descontextualizada. A contextualização desses assuntos, a 

partir do problema 2, propiciou uma ampliação da compreensão desses 

conceitos. O tratamento do problema em termos de equação da reta, posições 

relativas entre retas e a intersecção de retas, deram significado aos 

conhecimentos dos alunos. Ainda pode-se destacar a importância da análise 

do gráfico para a obtenção da melhor solução possível, de acordo com as 

condições impostas pelo problema. 

 

Terceiro passo (execução do plano): 

 Escolhido o método gráfico para a resolução do problema, passou-se à 

representação de cada uma das restrições representadas pelas inequações e 

posterior interpretação dos resultados obtidos.  

 Foi tomada para cada desigualdade a equação da reta correspondente: 

  6.x1 + 15.x2 ≥ 15   → 6.x1 + 15.x2 = 15 

  80.x1 + 9.x2 ≥ 65   → 80.x1 + 9.x2 = 65 

  350.x1 + 170.x2 ≥ 400  → 350.x1 + 170.x2 = 400 

  x2 ≥ 0,6   → x2 = 0,6 
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 A figura 1 mostra a representação gráfica da reta 6.x1 + 15.x2 = 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reta 6.x1 + 15.x2 = 15 

 

 Os resultados possíveis para a desigualdade 6.x1 + 15.x2 ≥ 15 é 

representada pelo semi-plano formado por todos os pontos da reta e dos 

pontos localizados acima da reta 6.x1 + 15.x2 = 15. Sua representação gráfica 

fica da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Semi-plano da desigualdade 6.x1 + 15.x2 ≥ 15 

 

 A seguir são mostradas, em três figuras, as representações gráficas das 

desigualdades referentes às restrições de carboidratos, energia e quantidade 

mínima de carne. É importante ressaltar que somente são úteis para a solução 

desse problema os valores positivos para as variáveis x1 e x2. Portanto 

somente foram considerados como soluções possíveis os valores pertencentes 

ao primeiro quadrante. 
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Figura 3. Semi-plano da desigualdade   Figura 4. Semi-plano da desigualdade 

   80.x1 + 9.x2 ≥ 65    350.x1 + 170.x2 ≥ 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semi-plano da desigualdade 

 x ≥ 0,6 

 

 Representando os quatro semi-planos em apenas um sistema de 

coordenadas cartesianas, pode-se identificar a região que contempla todas as 

soluções viáveis do problema 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Região das possíveis soluções para o problema 2. 

 

6.x1 + 15.x2 = 15 

80.x1 + 9.x2 = 65 

350.x1 + 170.x2 = 400 

Soluções 
viáveis 

x2 = 0,6 
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 A área em azul, limitada pelas retas 6.x1 + 15.x2 = 15,  80.x1 + 9.x2 = 65, 

350.x1 + 170.x2 = 400,  x2 = 0,6 e eixo 0x2, representa a região que contém 

todas as soluções viáveis do problema 2. Porém, como se pode observar na 

figura, esse problema apresenta infinitas soluções.  

 A partir dessa figura foram realizados questionamentos aos alunos sobre 

o método que seria usado para encontrar a melhor solução do problema. 

Usaríamos novamente o método de tentativa e erro, como o grupo já havia feito 

anteriormente? Caso essa fosse a escolha, então qual seria a utilidade do 

método gráfico? Serviria apenas para excluir os valores improváveis? Haveria 

algo ainda a representar graficamente? 

 A princípio os alunos da turma não conseguiram vislumbrar outra forma 

de resolver o problema que não fosse por tentativa e erro. Ao questionar se 

ainda havia algo não representado na figura, foi sugerido que os alunos 

voltassem ao passo de compreensão do problema. Deveriam verificar se ainda 

havia alguma equação não utilizada. Logo perceberam que a equação do custo 

z = 0,20.x1 + 1,00.x2 não fora utilizada em nenhum momento. Foi sugerido à 

turma que fizesse a representação gráfica para a reta que representa o custo 

igual a zero, ou seja, 0,20.x1 + 1,00.x2 = 0. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reta 0,20.x1 + 1,00.x2 = 0 

 

 Neste ponto foram relembrados os conceitos de coeficiente angular e de 

coeficiente linear de uma reta. Após essa revisão, os alunos foram 

questionados a respeito do que representava o custo (z) na equação z = 

0,20.x1 + 1,00.x2, caso isolássemos uma das variáveis. Feito esse 

desenvolvimento algébrico no quadro de giz, alguns alunos rapidamente 
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concluíram que o valor de z dividido por um dos coeficientes representava o 

coeficiente linear da reta dada. Também foram realizados questionamentos a 

respeito do que ocorreria com o coeficiente linear, caso fosse alterado o valor 

de z. Substituindo alguns valores para z, a turma percebeu que o coeficiente 

angular não sofria alterações quando o custo (z) era modificado. Assim foi 

possível conduzi-los à conclusão de que o custo poderia ser representado por 

qualquer reta que estivesse acima da reta 0,20.x1 + 1,00.x2 = 0. 

 Essa conclusão permitiu a proposição de que a melhor solução seria 

representada pelo primeiro ponto de tangência entre região viável e uma reta 

paralela à reta 0,20.x1 + 1,00.x2 = 0. Alguns alunos, pela observação da figura, 

propuseram que o ponto de menor custo seria um dos vértices da região viável. 

Essa proposição foi sistematizada através da apresentação do teorema: 

 “Se existir uma única solução que maximiza ou minimiza uma função 

objetiva linear, então esta solução deve corresponder a um vértice (ou ponto 

extremo) do polígono de soluções viáveis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. As linhas tracejadas representam as curvas de nível para a função custo (z). 

 

 Como o objetivo era obter o menor custo possível, atendendo as 

restrições estabelecidas, então o primeiro vértice da região viável que 

interceptasse uma curva de nível representaria o custo mínimo, ou seja, a 

Solução ótima do problema 
- primeiro ponto da região 
viável a interceptar uma 
paralela à função objetivo 
(minimização). 
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solução ótima para o problema. Neste caso essa solução era representada 

pela intersecção entre as retas x2 = 0,6 e 6.x1 + 15.x2 = 15. 
 

 Resolvendo o sistema: 

  6.x1 + 15.x2 = 15 

  x2 = 0,6 
 

 Obtém-se como solução:  x1 = 1,0 

     x2 = 0,6 

 Portanto o menor custo possível foi igual a: 

  z = 0,20.1,0 + 1,00.0,6 

  z = 0,80 

 O último passo consiste em avaliar os resultados obtidos. Foi sugerido à 

turma que refletisse sobre o problema, buscando verificar a validade da 

solução. O resultado obtido foi comparado com os encontrados durante o 

trabalho em grupo e pôde-se perceber que ambos foram bastante próximos. 

Também foi realizada a verificação substituindo-se as coordenadas de outros 

vértices da região viável, de modo a comprovar que o resultado obtido 

realmente representava a solução ótima.  

 O problema 1 foi utilizado para a sistematização da resolução de 

questões de programação linear através do método simplex. O método simplex 

possibilitou uma abordagem significativa de alguns conceitos relativos a 

matrizes, determinantes e sistemas lineares a partir da contextualização do 

problema. Como o nome sugere, este método simplifica bastante a solução de 

problemas de otimização, porém quando o problema abordado apresenta um 

número excessivo de variáveis, a quantidade de cálculos pode tornar-se muito 

grande para ser realizada de forma manual. Caso se trabalhe com problemas 

que envolvam muitas variáveis deve-se introduzir o uso de uma planilha 

eletrônica para que o aluno efetue sua própria programação, operando com as 

linhas da matriz. Neste trabalho não foram utilizados problemas com mais que 

três variáveis e os cálculos foram realizados sem o uso de planilhas ou 

programas para a solução de problemas de programação linear. Apenas foram 

utilizadas calculadoras de modo a agilizar os cálculos necessários. 

 O desenvolvimento do trabalho com o método simplex foi realizado 
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tendo como base os passos propostos por Polya (2006). Primeiramente 

procedeu-se à compreensão do problema, com a respectiva representação 

matemática da função objetivo e das restrições, conforme se pode observar 

abaixo. 

 Função objetivo:  maximizar  Z = 30.x1 + 50.x2  

    sujeito a 2.x1 + 1.x2 ≤ 16 (restrição de cobre) 

      1.x1 + 2.x2 ≤ 11 (restrição de zinco) 

      1.x1 + 3.x2 ≤ 15 (restrição de chumbo) 

      x1;.x2 ≥ 0 (positividade das variáveis) 

 Diferentemente do método gráfico, em que toda a solução depende da 

solução gráfica e de sua correta interpretação, o método simplex não é visual e 

depende da inclusão de variáveis de folga. Antes de executar a inclusão das 

variáveis de folga, foi retomada a solução do problema um, realizada pelo 

grupo de alunos. Isso foi necessário para que a turma observasse que em 

várias das hipóteses testadas pelo grupo havia sobra de matéria prima. Assim 

tornou-se mais fácil justificar a inclusão das variáveis de folga nas restrições 

acima enumeradas. Com a inclusão das variáveis de folga a formulação do 

problema ficou: 
 

 Maximizar  Z = 30.x1 + 50.x2  
 

 sujeito a 2.x1 + 1.x2 + f1 ≤ 16 (restrição de cobre) 

   1.x1 + 2.x2 + f2≤ 11 (restrição de zinco) 

   1.x1 + 3.x2 + f3≤ 15 (restrição de chumbo) 

   x1;.x2 ; f1; f2; f3≥ 0 (positividade das variáveis) 
 

 Concluída a compreensão do problema, passou-se à elaboração de um 

plano de resolução, que neste caso consistiu na escolha do método simplex 

para solucionar o problema. Neste momento foi realizado um rápido resgate 

histórico sobre a criação e desenvolvimento desse método de resolução de 

problemas de programação linear. 

 A execução do plano foi realizada juntamente com a explanação e 

resolução do problema de forma detalhada, utilizando o algoritmo do método 

simplex. Esse método consiste numa sistemática para a solução de sistemas 

de equações de forma a encontrar a solução ótima de um problema de 
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programação linear. O método consiste em testar os pontos extremos da região 

de valores possíveis, através de um algoritmo prático. 

 Primeiramente foi construída uma tabela com os coeficientes das 

equações referentes às restrições do problema. A última coluna corresponde 

aos termos independentes de cada equação. A última linha é formada pelos 

coeficientes da função objetivo transformada, ou seja, z - 30.x1 - 50.x2 = 0. 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 2 1 1 0 0 16 

f2 1 2 0 1 0 11 

f3 1 3 0 0 1 15 

z - 30 - 50 0 0 0 0 

 

 A solução inicial apresentada pela tabela acima corresponde a 

considerar x1 = 0; x2 = 0; f1 = 16; f2 = 11 e f3 = 15. É evidente que essa não é a 

melhor solução, pois resulta na sobra de toda a matéria prima e receita igual a 

zero. Portanto devem-se realizar operações entre as linhas da tabela de modo 

a encontrar uma solução melhor. Pode-se observar que a variável x2 é a que 

mais contribui para a receita, pois possui um valor unitário maior na última linha 

(maior valor negativo). Então, essa deve ser a variável a entrar na coluna base. 

Para que a variável x2 possa entrar na coluna base, faz-se necessário que 

outra variável saia da base. A variável a sair da base deve ser a que possuir o 

menor quociente entre a última coluna e a coluna da variável que irá entrar na 

base. Convém destacar que somente serão considerados para essa operação 

os valores positivos da coluna da variável a entrar na base. 

 A partir dessa primeira tabela, devem-se realizar operações adequadas 

entre as linhas da tabela, de modo a obter para a variável que entrou na base o 

vetor identidade referente a essa variável. Nesse caso x2 deve entrar na base e 

f3 deve sair da base (menor quociente entre a última coluna e a coluna de x2). A 

linha da variável que entrou na base deve receber operações matemáticas de 

modo que o elemento de intersecção de linhas e colunas de mesmo nome 

tenha coeficiente 1(um).  

 

 

 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 2 1 1 0 0 16 
f2 1 2 0 1 0 11 
x2 0,333333 1 0 0 0,333333 5 
 z - 30 - 50 0 0 0 0 

3
3L←
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 A partir dessa tabela devem-se realizar operações entre as linhas de 

modo a zerar os demais coeficientes da coluna x2. As operações realizadas 

com cada linha estão indicadas ao lado da tabela abaixo. 

 

L1←L1 – L3 

L2←L2–2.L3 

 

L4←L4+50.L3 

 

 A solução ótima somente é encontrada quando todos os valores da 

última linha são positivos ou nulos. Portanto há a necessidade de incluirmos a 

variável x1 na coluna base, pois apresenta agora é a que apresenta o maior 

valor negativo em módulo na última linha. A variável que deve sair da base é f2, 

pois apresenta o menor quociente entre a última coluna e a coluna da variável 

x1. Novamente deve-se realizar operações entre as linhas, de modo a zerar os 

elementos da coluna x1, que não correspondam à linha de x1 na base. 

 

 

←3.L2 

 

 
 

 Em seguida devem-se realizar as operações entre as linhas 1, 3 e 4 com 

a linha 2, de modo a obter o vetor unitário para a variável x1 na sua respectiva 

coluna. Abaixo estão representadas as operações realizadas. 

 

L1←L1–(5/3).L2 

 

 

L3←L3–L3/3 

L4←L4–(40/3).L2 

 

 Enquanto existirem elementos negativos na última linha, significa que 

ainda não encontramos a solução ótima do problema. Portanto devem-se 

repetir os procedimentos já utilizados anteriormente. Agora a variável a entrar 

na base é f3 (valor negativo na última linha). A variável a sair da base é f1, pois 

possui a menor razão entre o elemento da última coluna e o elemento da 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 1,666667 0 1 0 -0,33333 11 
f2 0,333333 0 0 1 -0,66667 1 
x2 0,333333 1 0 0 0,333333 5 
 z 

-13,3333 0 0 0 16,66667 250 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 1,666667 0 1 0 -0,33333 11 
x1 1 0 0 3 -2 3 
x2 0,333333 1 0 0 0,333333 5 
 z 

-13,3333 0 0 0 16,66667 250 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 0 0 1 -5 3 6 
x1 1 0 0 3 -2 3 
x2 0 1 0 -1 1 4 
 z 

0 0 0 40 -10 290 
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2.x1 + 1.x2 = 16 

1.x1 + 3.x2 = 15 

1.x1 + 2.x2 = 11 

30.x1 + 50.x2 = 0 

Região viável  A  B 
C 
  D 

coluna f3. Portanto a última iteração fica: 

 

←L1/3 
L2←L2-2.L1 

L3←L3–L1 

L4←L4+10.L1 

 

 Quando a última linha apresenta apenas valores iguais a zero ou 

positivos, significa que a solução ótima foi encontrada. Nesse caso a melhor 

solução para o problema foi produzir 7 unidades da liga A e 2 unidades da liga 

B. Isso resultou em uma receita de R$ 310,00.  

 Concluído esse processo de resolução do problema das ligas metálicas, 

através do método simplex, procedeu-se à análise dos resultados. 

Primeiramente comparando a solução ótima obtida através desse algoritmo 

com a melhor solução encontrada pelo grupo. O melhor resultado obtido foi 

uma receita de R$ 290,00 utilizando o método de tentativa e erro. Também foi 

discutida com a turma a limitação do uso da tentativa e erro, principalmente se 

o número de variáveis for maior. Para melhorar a análise dos resultados e 

possibilitar a visualização do significado da aplicação do algoritmo simplex, 

procedeu-se à construção da representação gráfica das restrições do 

problema. A partir da intersecção das restrições determinou-se a região viável, 

conforme ilustra a figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Representação gráfica do problema das ligas metálicas. 

 

 A interpretação dessa representação gráfica tornou mais clara a relação 

entre o método gráfico e o método simplex. Observando a figura, pode-se 

perceber que a solução ótima deveria ser um dos vértices da região viável, 

Base x1 x2 f1 f2 f3 b 

f1 0 0 0,333333 -1,66667 1 2 

x1 1 0 0,666667 -0,33333 0 7 

x2 0 1 -0,33333 0,666667 0 2 

z 0 0 3,333333 23,33333 0 310 
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representados pelos pontos A, B, C e D. Assim foi possível mostrar que o 

método simplex consiste em um algoritmo que permite testar cada um desses 

pontos e verificar qual deles representa a solução ótima. Nesse caso, 

observando as curvas de nível (linhas tracejadas) foi possível perceber que a 

solução ótima era representada pelo ponto C. Esse ponto representa a maior 

receita porque é o último da região viável a interceptar uma curva de nível 

paralela à função objetivo (linha vermelha). Também foi discutida com a turma, 

a diferença de interpretação entre os problemas um (maximização) e dois 

(minimização). 

 A última fase desse trabalho consistiu na devolução dos problemas aos 

grupos. Nessa fase cada grupo utilizou um dos métodos apresentados para 

obter a solução ótima de sua questão e finalmente entregar ao professor, como 

forma de avaliação, um relatório com todas as soluções encontradas e a 

análise dos resultados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho possibilitou uma aplicação da resolução de problemas a 

partir dos problemas de otimização. Este tipo específico de problema despertou 

o interesse e promoveu uma participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem. A divisão da turma em grupos e o desafio de apresentar uma 

solução a problemas usando apenas seus próprios conhecimentos, sem ter 

que seguir regras pré-estabelecidas pelo professor os conduziu a perceber a 

necessidade de compreender adequadamente o problema. A partir dessa 

compreensão, cada grupo teve que trabalhar cooperativamente para elaborar 

um plano de resolução e executá-lo de modo a obter a melhor solução. 

 O método de tentativa e erro, pouco utilizado no quotidiano do ensino de 

matemática, foi o que os alunos mais utilizaram em seus trabalhos. Durante a 

primeira fase, em que houve a busca da solução pelos alunos, sem um 

conhecimento prévio, pode-se perceber a importância do erro no processo de 

aprendizagem. Nesse caso, a função do professor foi questionar cada grupo de 

forma a levá-los a perceber os erros cometidos. Erros de interpretação e erros 

em cálculos não foram apontados diretamente. Foram realizados 
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questionamentos de forma a contribuir com a identificação do mesmo pelo 

próprio grupo. A possibilidade de encontrar seus próprios erros e corrigi-los 

propiciou uma experiência ímpar de aprendizagem. O erro pôde ser encarado 

como parte importante no processo de aprendizagem. 

 A experiência com esse projeto mostrou ser conveniente iniciar o 

trabalho com problemas de apenas duas variáveis, pois isso facilita bastante a 

sua representação gráfica. O método gráfico para problemas de otimização 

mostrou-se muito eficaz para problemas com duas variáveis. Este método 

contribuiu significativamente para a compreensão e contextualização de 

assuntos que já haviam sido estudados no ensino médio. A possibilidade de 

contextualização do estudo de funções, desigualdades e sua representação 

gráfica, permitem que problemas de otimização sejam utilizados como ponto de 

partida para o estudo desses conceitos desde a primeira série do ensino 

médio.  

 A introdução do método simplex após o método gráfico foi bastante 

produtiva, pois foi possível justificar os passos do algoritmo a partir da 

representação gráfica do problema. Contudo, por ser um algoritmo, não oferece 

a possibilidade de visualização que o método gráfico proporciona. Assim, 

percebeu-se que para o ensino médio, o método simplex não deve ser 

apresentado sem o suporte do método gráfico. A extrapolação para mais de 

duas variáveis, somente deve ser realizada após a compreensão da resolução 

de problemas com duas variáveis. Para problemas com três ou mais variáveis 

o método simplex passa a ser uma ferramenta fundamental, pois nesses casos 

a representação gráfica torna mais difícil a visualização do problema. Porém, 

para o trabalho com o ensino médio, problemas com apenas duas variáveis 

são suficientes para explorar uma gama bastante grande de conceitos 

matemáticos. 

 Por fim, é importante ressaltar que a participação e o compromisso da 

maioria dos alunos com as atividades desenvolvidas foram bastante positivos. 

Foi possível perceber que quando desafiado convenientemente, o estudante 

responde, melhorando seu desempenho nas atividades propostas. 
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