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Problemas e transporte e transbordo 

1. 

 

Resposta: Custo ótimo = 

$ 350,00 

 

2. 

 

 

3. 

 

Resposta: Custo mínimo= 

R$ 4300,00 
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4. 

 

Resposta: Garagem A = 1 

carro de α e 1 carro de δ; 

Garagem B = 1 carro de α; 

Garagem C = 1 carro de δ  

Ou Garagem A = 2 carro 

de δ; Garagem B = 1 carro 

de α; Garagem C = 1 carro 

de γ 

5. 

 

 

 

6. 
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Problemas de alocação 

1. 

 

Resposta:  Estilo A: 

Jullie; Estilo B: Robin; 

Estilo C: Truddy; Estilo 

D: Mary 

 

2. 
 

3. 
Resposta: Aluno R: 

Escopa; Aluno G: Pife-

pafe; Aluno L: Canastra; 

Aluno D: Truco; Aluno 

A: Pôquer 
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4. 
Resposta: Colaborador  

1: Tarefa 2; Colaborador  

2: Tarefa 1; Colaborador  

3: Tarefa 5; Colaborador  

4: Tarefa 4; Colaborador  

5: Tarefa 3;  

Problema de caminho mais curto de redes 

1. 

 

Resposta: 7 -6 -5 – 3 - 1 

 

2. 

 

Resposta: New York - St. 

Lois – Phoenix – Los 

Angeles 

 

3. 

 

Resposta: Caminhos: 

12-10-8-5-3-1 

12-10-8-5-3-2-1 

12-11-10-8-5-3-1 

12-11-10-8-5-3-2-1 
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4. 

 

 

5. 
O banco Premiere está realizando cabeamento para conectar os 

computadores de cada um de seus escritórios, ao escritório central. As linhas 

não precisam estar conectadas diretamente ao escritório central. Elas podem 

ser conectadas indiretamente, sendo conectadas a outro escritório que está 

conectado (direto ou indiretamente). A exigência é de que cada escritório 

deverá estar conectado através de alguma rota ao escritório principal. 

O custo é definido por km de cabo utilizado. As distâncias em km entre cada 

par de escritórios é apresentado na tabela. 

 
Os gestores desejam determinar quais pares de escritórios devem ser 

diretamente conectados por estes cabos de modo a conectar todos os 

escritórios (direto ou indiretamente) ao escritório principal em um custo 

total mínimo. 

 (a) Represente na forma de rede 

(b) Use o algoritmo para resolver o problema 

 

Programação inteira e binária 

Formulação 

1. 
A empresa Peterson e Johnson, está considerando cinco projetos de desenvolvimento possíveis. A 

tabela seguinte mostra o retorno a longo prazo estimado (valor presente líquido) que cada produto 

pode gerar, tal como a quantidade de investimentos requeridos para executar cada projeto, em 

unidades de milhões de dólares. 
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Os proprietários da empresa possuem 20 milhões de capital para investir nestes projetos. Eles 

precisam selecionar a combinação de projetos que irá maximizar seu retorno estimado a longo prazo 

(valor presente líquido) sem investir mais do que 20 milhões. Formule a programação inteira binária 

para este problema. 

2. 
The board of directors of General Wheels Co. is considering seven large capital investments. Each 

investment can be made only once. These investments differ in the estimated long-run profit (net 

present value) that they will generate as well as in the amount of capital required, as shown by the 

following table (in units of millions of dollars): 

 

The total amount of capital available for these investments is $100 million. Investment opportunities 1 

and 2 are mutually exclusive, and so are 3 and 4. Furthermore, neither 3 nor 4 can be undertaken 

unless one of the first two opportunities is undertaken. There are no such restrictions on investment 

opportunities 5, 6, and 7. The objective is to select the combination of capital investments that will 

maximize the total estimated long-run profit (net present value). 

(a) Formulate a BIP model for this problem 

3. 
Vincent Cardoza is the owner and manager of a machine shop that does custom order work. This 

Wednesday afternoon, He has received calls from two customers who would like to place rush orders. 

One is a trailer hitch company which would like some custom-made heavy-duty tow bars. The other is 

a mini-car-carrier company which needs some customized stabilizer bars. Both customers would like 

as many as possible by the end of the week (two working days). Since both products would require the 

use of the same two machines, Vincent needs to decide and inform the customers this afternoon 

about how many of each product he will agree to make over the next two days. 

Each tow bar requires 3.2 hours on machine 1 and 2 hours on machine 2. Each stabilizer bar requires 

2.4 hours on machine 1 and 3 hours on machine 2. Machine 1 will be available for 16 hours over the 

next two days and machine 2 will be available for 15 hours.  

The profit for each tow bar produced would be $130 and the profit for each stabilizer bar produced 

would be $150. Vincent now wants to determine the mix of these production quantities that will 

maximize the total profit. 

Formulate an IP model for this problem. 

4. 
Pawtucket University is planning to buy new copier machines for its library. Three members of its 

Operations Research Department are analyzing what to buy. They are considering two different 

models: Model A, a high-speed copier, and Model B, a lower-speed but less expensive copier. Model A 

can handle 20,000 copies a day, and costs $6,000. Model B can handle 10,000 copies a day, but costs 

only $4,000. They would like to have at least six copiers so that they can spread them throughout the 

library. They also would like to have at least one high-speed copier. Finally, the copiers need to be able 

to handle a capacity of at least 75,000 copies per day. The objective is to determine the mix of these 

two copiers which will handle all these requirements at minimum cost. 

Formulate an IP model for this problem. 
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Introdução a método branch-and-bound 

1. 
Considere o seguinte problema de programação inteira 

 

a) Resolva este problema graficamente. 

b) Resolva o problema linear correspondente (relaxado em suas restrições de não fracionaridade) 

graficamente. Arredonde este valor para a solução inteira mais próxima e observe se é viável. 

Então, enumere todas as soluções inteiras possíveis de se obter por arredondamento da solução 

do problema linear (arredondamento para número inteiro maior e menor).  Para cada solução 

arredondada, avalie viabilidade, e, se viável, calcule Z. Uma destas soluções arredondadas é a 

solução ótima do problema de programação inteira? 

2. 
Considere o seguinte problema de programação inteira 

 
a) Resolva este problema graficamente. 

b) Resolva o problema linear correspondente (relaxado em suas restrições de não fracionaridade) 

graficamente. Arredonde este valor para a solução inteira mais próxima e observe se é viável. 

Então, enumere todas as soluções inteiras possíveis de se obter por arredondamento da solução 

do problema linear (arredondamento para número inteiro maior e menor).  Para cada solução 

arredondada, avalie viabilidade, e, se viável, calcule Z. Uma destas soluções arredondadas é a 

solução ótima do problema de programação inteira? 

3. 
Considere o seguinte problema de programação binária 

 
a) Resolva este problema graficamente. 

b) Resolva o problema linear correspondente (relaxado em suas restrições de não fracionaridade) 

graficamente. Arredonde este valor para a solução inteira mais próxima e observe se é viável. 

Então, enumere todas as soluções inteiras possíveis de se obter por arredondamento da solução 

do problema linear (arredondamento para número inteiro maior e menor).  Para cada solução 

arredondada, avalie viabilidade, e, se viável, calcule Z. Uma destas soluções arredondadas é a 

solução ótima do problema de programação inteira? 

4. 
Considere o seguinte problema de programação binária 
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a) Resolva este problema graficamente. 

b) Resolva o problema linear correspondente (relaxado em suas restrições de não fracionaridade) 

graficamente. Arredonde este valor para a solução inteira mais próxima e observe se é viável. 

Então, enumere todas as soluções inteiras possíveis de se obter por arredondamento da solução 

do problema linear (arredondamento para número inteiro maior e menor).  Para cada solução 

arredondada, avalie viabilidade, e, se viável, calcule Z. Uma destas soluções arredondadas é a 

solução ótima do problema de programação inteira? 

5. 
Considere seguintes afirmações sobre qualquer problema de programação inteira pura (na forma 

maximização) e o problema linear correspondente (relaxado em suas restrições de não 

fracionaridade). Marque se verdadeiro ou falso e justifique sua resposta. 

(    ) a solução viável do problema linear correspondente é um subgrupo da solução viável do 

problema de programação inteira. 

(    ) se uma solução ótima do problema linear correspondente  é uma solução inteira, então o valor 

ótimo da função objetivo é o mesmo em ambos os problemas 

(    ) se uma solução não inteira é viável para o problema linear correspondente, então a solução 

inteira mais próxima (arredondando valor de cada variável para o valor inteiro mais próximo) é uma 

solução viável para o problema de programação inteira. 

Método branch-and-bound 

1. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando método 

gráfico 

 

2. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando tableau 

do Simplex 

 

Z = 10,33 

3. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando método 

gráfico 
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4. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando método 

gráfico 

5. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando solver 

6. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando solver 

7. 

 

Dica: resolva os 

subproblemas (com 

relaxação) 

utilizando solver 

 

Exercícios retirados de: 

HILLER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introduction to Operations Research. Mc Graw Hill. 7ª Edição. 2001 

E outros 


