
 

 1

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

PROGRAMAÇÃO LINEAR FUZZY PARA PROBLEMAS DE MISTURA 
 
 

André Alves Gandolpho1, 
Departamento de Engenharia Elétrica 
Universidade Católica de Petrópolis, 

Rua Barão do Amazonas 124,Centro, Petrópolis, RJ, Brasil 
andre.gandolpho@ucp.br 

 
 Marley Maria R. Vellasco, 

Ricardo Tanscheit 

1ICA: Laboratório de Inteligência Computacional, 
Departamento de Engenharia Elétrica, PUC-Rio 

R. Marques de S. Vicente 225, Gávea, Rio de Janeiro, CEP 22453-900, RJ, Brazil 
{marley, ricardo}@ele.puc-rio.br 

 
Nélio D. Pizzolato 

Departamento de Engenharia Industrial, PUC-Rio 
R. Marques de S. Vicente 225, Gávea, Rio de Janeiro, CEP 22453-900, RJ, Brazil 

Programa de Mestrado em Engenharia Civil, UFF 
ndp@ind.puc-rio.br 

 
 

RESUMO 
 Este artigo apresenta uma aplicação de programação linear fuzzy para o problema de mistura 
de carvões para siderúrgicas a coque. A lógica fuzzy permite modelar conceitos vagos e imprecisos, 
inerentes ao problema de misturas. A programação linear fuzzy é utilizada tanto para transformar a 
função objetivo como as restrições fuzzy em funções determinísticas, podendo assim ser tratadas por 
métodos tradicionais de programação matemática. O resultado obtido mostra o potencial de utilização 
desta metodologia para problemas de misturas. 
Palavras chaves: Programação Linear, Lógica Fuzzy, Modelo de Misturas. 
 

ABSTRACT 
 This article presents an application of fuzzy linear programming to the coal blending problem 
in steel industries. The fuzzy logic allows to model the vague and ambiguity data information, usual in 
the blending problems. The fuzzy linear programming is used to transform both the objective and the 
inequalities in deterministic functions, allowing the problem to be be treated by traditional methods of 
mathematical programming. The results show the possibility of utilization of this methodology in 
blending problems. 
Key Words: Linear Programming, Fuzzy Logic, Blending Model 
 
 

1-INTRODUÇÃO: 
O problema de misturas modelado em termos de um problema de programação linear é 

descrito em Williams (1979) e Schrage (1997). Nos problemas de mistura existem dois ou mais 
componentes, que podem ser um conjunto de matérias-primas, uma ou mais qualidades de cada um 
destes componentes, e um ou mais produtos a serem produzidos, de tal forma que certas necessidades 
sejam satisfeitas. Em geral, nesse tipo de problema, pode-se dizer que a qualidade do produto final é 
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uma média ponderada das qualidades dos produtos usados na mistura. Na Tabela 1 estão listados 
alguns tipos de produtos advindos de misturas de componentes e as qualidades normalmente exigidas. 

 
Produto 

Final 
Qualidades Matérias-Primas 

Alimento quantidade de proteína, carboidrato, 
gordura, etc. 

milho, soja, aveia 

Metais conteúdo de carbono, manganês e 
cromo 

minério de ferro (ou metais), refugo de 
metais e metais usados 

Coque teor de cinza, enxofre, umidade, 
matéria volátil, etc. 

carvões vindos de diferentes minas 
espalhadas pelo mundo 

Tabela 1 - Exemplos de produtos provenientes de mistura 
 

Neste artigo será abordada a parte conceitual e a utilização de um modelo de programação 
linear fuzzy aplicado a problemas de mistura. A aplicação no caso do carvão é mostrada a fim de 
ilustrar o seu uso.  

Na seção 2 é apresentado o modelo de programação linear para problemas de mistura e a 
estrutura geral do problema. Na seção 3 descrevem-se o modelo do carvão, sua estrutura básica e as 
simplificações feitas para tornar o seu uso mais prático. Na seção seguinte são utilizados dados reais 
para resolver um exemplo simples de mistura de carvões. Na seção 5 é abordado o modelo de 
programação matemática fuzzy, sendo descritos também o modelo utilizado em programação linear 
fuzzy e a programação possibilística. Na seção 6 é definida uma formulação em termos de 
programação linear fuzzy e são apresentados os tratamentos das restrições e da função objetivos, 
terminando com a apresentação do modelo proposto e uma solução factível. Por último, são 
apresentadas conclusões do trabalho e as referências utilizadas durante o artigo. 

2-ESTRUTURA GERAL DO PROBLEMA DE MISTURAS 
Considere-se inicialmente que se deseja misturar n componentes, as matérias-primas, cada 

qual com suas características determinadas por teores, que podem estar em termos porcentuais e com 
seus custos determinados pelo mercado. O produto final deve estar entre níveis aceitáveis de cada uma 
das m qualidades exigidas, menor custo final e ser produzido em lotes de quantidade X. 

Desse modo, o problema pode ser equacionado da seguinte forma: 
Cada componente de entrada i, i=1,2,...,n é usado na quantidade xi, e tem custo unitário ci. 

Além disso, cada componente i tem um conjunto de qualidades j, nas proporções aij, onde j=1,2,...,m. 
O objetivo do problema é obter um produto em quantidade X, resultado de uma mistura de 

custo mínimo atendendo às restrições de qualidade. 
O processo produtivo é de misturas sem perdas de quantidade de tal modo que: X x

i
i =∑ , 

enquanto que as diversas qualidades são também ponderadamente aditivas. Portanto, o modelo 
consiste em: 

Minimizar  ∑
i

 ii  xc  

sujeito a 

ji
i

ijj LS xa  LI ≤≤∑ , para j = 1, 2,...,m 

X x
i

i =∑  

n1,...,i  0, xi =≥  
onde:  LIj = limite inferior da qualidade j; 
 LSj = limite superior da qualidade j; 
 

(1) 
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Essa formulação constitui uma estrutura típica de um modelo de misturas em programação 
linear. Embora existam outras vertentes, inclusive certos modelos não lineares, esse é o que mais se 
adapta à realidade das siderúrgicas. Na próxima seção é apresentado o modelo do carvão, utilizado ao 
longo deste trabalho.  

3-O MODELO DO CARVÃO 
Em face da relevância econômica do carvão no preço final do coque nas usinas siderúrgicas e, 

em conseqüência, no valor e na qualidade do aço e do ferro gusa (cerca de 50% do custo do ferro gusa 
e 20% do custo do aço), a negociação do carvão requer uma grande atenção por parte da gerência de 
suprimento dos carvões. Nas companhias siderúrgicas brasileiras, a utilização de programação 
matemática para a seleção de carvões foi fortemente influenciada pelo projeto conduzido pela 
SIDERBRÁS (Yazaki, 1992) em colaboração com a siderúrgica espanhola ENSIDESA. O modelo 
SIDERBRÁS tem sido utilizado nos níveis tático (negociação dos contratos anuais de fornecimento) e 
operacional (programação das misturas de carvões) (Yazaki, 1992)). 
 A partir desse projeto, as principais companhias siderúrgicas nacionais adotaram este modelo 
para a otimização das suas misturas, sendo sempre referenciado neste texto como o modelo do carvão. 
Portanto, o modelo do carvão é um modelo de programação matemática que possui como entradas 
diversos componentes (carvões) e espera na saída um produto final (coque) que é a mistura dos 
componentes de entrada, de tal forma que atendam a certos limites de qualidade exigidos pelos 
técnicos da área. Essas qualidades exigidas servem para garantir a integridade dos alto-fornos e 
permitir uma boa qualidade do produto final, que é o aço. O modelo que será utilizado durante todo 
este texto é um modelo linear simplificado mas, apesar disso, os resultados obtidos neste modelo de 
“prova” são aceitáveis e suficientes para a orientação dos técnicos da área de compra. 

O modelo utilizado (Gandolpho, 1996) considera N variáveis (i = 1, ..., N), que neste caso são 
os carvões, e que devem ser comprados em quantidades não negativas (qi ≥ 0), e M restrições de 
qualidade (respondendo pelo índice j). Cada carvão utilizado possui um custo estimado (ci) e um teor, 
ou proporção, de cada qualidade (pij). Como o produto final desta mistura deve estar entre valores 
aceitáveis para cada qualidade, são necessárias restrições de qualidade (que devem ser no máximo 
2M). Estas restrições são limitadas superiormente por LSj e inferiormente por LIj.  

Pelo fato do problema utilizado ser um problema de minimização, é necessário o uso de uma 
restrição de quantidade mínima de mistura. Como os coeficientes utilizados para os teores são dados 
em termos percentuais, utiliza-se preferencialmente como quantidades mínimas 1t. ou 100t. de modo a 
se ter resultados de mais facil interpretação. 

A partir do exposto acima pode-se montar o seguinte modelo de programação linear: 

∑
N

1=i
ii q C  = TOTAL CUSTOMinimizar  

sujeito a 

j  , LS  q p  LI jj

N

1=i
ijj ∀≤≤∑      Restrições de qualidade 

∑
=

≥
N

i 1
i D  q        Restrição de Balanço 

i  0,  qi ∀≥        Quantidades não negativas 

4-EXEMPLO: 
 Para tornar mais clara a explicação anterior, serão utilizados alguns dados reais 

fornecidos por uma companhia siderúrgica.  
Para ilustrar o modelo acima foram apenas observadas quatro propriedades dos carvões para 

se fazer a mistura do coque, a saber: o teor de enxofre, de matéria volátil, reflectância e cinza. Com 
isso, montaram-se as inequações (2), enquanto a última inequação diz respeito à quantidade total a ser 
produzida, ou seja, 100 %. 

MIN  61,35 X1 + 62,05 X2 + 60 X3 + 55,13 X4 
SUJEITO A 

(2) 
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LIMSUPEN)   0,45 X1 +   0,76 X2+    0,87 X3 +   1,42 X4 <=  0,85 
LIMSUPVO) 23,31 X1 + 22,20 X2 + 33,77 X3 + 28,61 X4 <=  30,8 
LIMSUPRE)     1,2 X1 +     1,2 X2 +   0,94 X3 +   0,73 X4 <=    1,2 
LIMSUPCZ) 10,88 X1 + 15,53 X2 +   7,98 X3 +   8,23 X4 <=  16,5 
LIMINFEN)   0,45 X1 +   0,76 X2 +   0,87 X3 +   1,42 X4 >=       0 
LIMINFVO)  23,31 X1 + 22,20 X2 + 33,77 X3 + 28,61 X4 >=     25 
LIMINFRE)     1,2 X1 +     1,2 X2 +   0,94 X3 +   0,73 X4 >=    1,1 
LIMINFCZ) 10,88 X1 + 15,53 X2 +   7,98 X3 +   8,23 X4 >=    8,5 
QNT)            X1 +           X2 +           X3 +           X4 >=        1 
END 
 
 Este problema foi resolvido com o LINDO (Schrage 1996). Na Tabela 2 pode-se observar os 
resultados. 

ÓTIMO ENCONTRADO NA ITERAÇÃO 9 
VALOR DA FUNÇÃO OBJETIVO: 60,18278 

VARIÁVEL VALOR CUSTO REDUZIDO 
X1 0,753858 0,000000 
X2 0,000000 1,008290 
X3 0,074699 0,000000 
X4 0,171443 0,000000 

Tabela 2 – resultados da otimização do problema (3) 

5-MODELO DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA FUZZY 
 O problema de programação linear abordado no item anterior é, na realidade, apenas uma 
aproximação de um problema real. Os dados utilizados para se resolver esse problema são estimados e 
serão determinados em negociação futura. Portanto, os valores dos teores e preços de cada carvão 
apresentam, na verdade, uma imprecisão. A programação matemática fuzzy, em particular a 
programação linear fuzzy, é uma ferramenta que permite a inclusão de conceitos vagos e imprecisos 
no modelo do problema.  

5.1- PROGRAMAÇÃO LINEAR FUZZY 
 A programação linear fuzzy pode ser classificada em três categorias distintas, de acordo com o 
tipo de incerteza a ser tratada por cada método (Inuiguchi, 1997): 
 Programação linear fuzzy com imprecisões; 

Trata o problema de tomada de decisão sob metas e restrições fuzzy, que representam, 
respectivamente, a flexibilidade dos valores da função objetivo e a elasticidade das restrições. 
Dessa forma, a programação matemática fuzzy é chamada de programação flexível. 
 Programação linear fuzzy com ambiguidades; 

Trabalha com os coeficientes ambíguos da função objetivo e das restrições, mas não lida com 
metas e restrições fuzzy. Os conjuntos fuzzy podem ser considerados como distribuições de 
possibilidades sobre os valores dos coeficientes; este tipo de programação matemática fuzzy é 
chamado de programação possibilística. 
 Programação linear fuzzy com imprecisões e ambiguidades; 

Trata os coeficientes ambíguos das funções objetivos e restrições bem como a preferência vaga do 
tomador de decisão. Através de funções e operadores fuzzy, todas as variáveis relacionadas ao 
problema são combinadas e o resultado encontrado por meio deste artifício é o grau de pertinência 
dessa solução ao conjunto fuzzy satisfação. Este tipo de programação linear fuzzy é chamada de 
programação robusta. 

5.2- PROGRAMAÇÃO POSSIBILÍSTICA, UMA FORMULAÇÃO: 
 Para refletir a ambiguidade dos valores estimados do exemplo, estes serão expressos em 
termos de números fuzzy. Suponha um teor, por exemplo, o teor de cinza de um determinado carvão, 

(3) 
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sendo descrito em termos de expressão linguística como no entorno de 15,53, pode ser reescrito por 
um número fuzzy A1 com uma função de pertinência (µA1). A Figura 1 mostra o valor 15,53 como um 
valor mais plausível para a1, µA1 = máximo. 
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 Note-se que os demais teores, assim como o custo, também podem ser descritos como sendo 
números fuzzy triangulares simétricos: 

>
ia

c
ii  w;a< = A  

onde o primeiro termo representa o número central e o outro representa a largura da faixa de variação. 
Deste modo, representam-se os teores e os custos de cada carvão como na Tabela 3. Os carvões são os 
mesmos do modelo anterior, acrescidos de faixas de variação estimadas para ilustrar o procedimento. 
 

CARVÃO 1 2 3 4 
ENXOFRE <0,45;0,1> <0,76;0,1> <0,87;0,1> <1,42;0,1> 

VOLATILIDADE <23,31;1,0> <22,2;1,0> <33,77;1,0> <28,61;1,0> 
REFLECTÂNCIA <1,2;0,1> <1,2;0,1> <0,94;0,1> <0,73;0,1> 

CINZA <10,88;1,0> <15,53;1,0> <7,98;1,0> <8,23;1,0> 
CUSTO <61,35;1,0> <62,05;1,0> <60,0;1,0> <55,13;1,0> 

Tabela 3 – Números Fuzzy Triangulares Simétricos 
 

 O problema original pode ser formulado como o seguinte problema de programação linear 
possibilística: 
MIN  C1 X1 + C2 X2 + C3 X3 + C4 X4 
SUJEITO A 
LIMSUPEN) a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 <=   0,85 
LIMSUPVO) a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + d2 X4 <=   30,8 
LIMSUPRE) a3 X1 + b3 X2 +c3 X3 + d3 X4 <=     1,2 
LIMSUPCZ) a4 X1 + b4 X2 + c4 X3 + d4 X4 <=  16,5 
LIMINFEN) a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 >=       0 
LIMINFVO) a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + d2 X4 >=   25 
LIMINFRE) a3 X1 + b3 X2 +c3 X3 + d3 X4 >=   1,1 
LIMINFCZ) a4 X1 + b4 X2 + c4 X3 + d4 X4 >=   8,5 
QNT)      X1 +      X2 +      X3 +      X4 >=     1 
END 
 Note-se que o problema acima incluiu funções lineares de X1, X2, X3 e X4, cujos coeficientes 
são variáveis possibilísticas. Tal função é chamada de função linear possibilística. Como os 
coeficientes das variáveis possibilísticas possuem parâmetros ambíguos, o valor de cada função linear 
possibilística resulta em um número fuzzy, pois os coeficientes das variáveis possibilísticas estão 
restritos por números fuzzy, enquanto que o lado direito das restrições é dado por números crisp. O 
número fuzzy que representa o valor da função linear possibilística é definido pelo princípio da 
extensão. Aplicando-se este princípio, por exemplo, para a função objetivo desse problema, tem-se: 
 

fo(X1, X2, X3, X4) = C1 X1 + C2 X2 + C3 X3 + C4 X4, 
 
o número fuzzy Fo(X1, X2, X3 e X4) que restringe fo(X1, X2, X3 e X4) é definido pela seguinte 
função de pertinência: 

14,53 15,53 16,53 

µA1 

Figura 1 – número fuzzy triangular simétrico 

(4) 
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) )(pµ ),(pµ ),(pµ),(pmin( µ = (r)µ 4c43c32c21c1

p4x4+p3x3+p2x2+p1x1 =r 
p4p3,p2,p1,

F supX4) X3, X2, o(X1,

   (5) 

 
 Levando em conta que C1, C2, C3 e C4 são números fuzzy triangulares simétricos, o número 
fuzzy Fo(X1, X2, X3, X4) torna-se também um número fuzzy triangular simétrico. Assim: 
 
Fo(X1, X2, X3, X4) = <61,35X1+62,05X2+60,0X3+55,13X4; 0,1|X1|+0,1|X2|+0,1|X3|+0,1|X4|> 
= <61,35X1+62,05X2+60,0X3+55,13X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>       (6) 
 
onde a segunda parte da expressão é devido a não negatividade das variáveis do problema. 
 
 Dado Fi(X1, X2, X3, X4) ser o número fuzzy que restringe o valor do lado esquerdo das 
equações de (4), fi(X1, X2, X3, X4) = C1 X1 + C2 X2 + C3 X3 + C4 X4. Como os números fuzzy Ai, 
Bi, Ci, Di são números fuzzy simétricos, como mostrados na Tabela 3, Fi (X1, X2, X3, X4) também é 
um número fuzzy triangular simétrico. Considerando as restrições de não-negatividade das variáveis 
X1, X2, X3, X4, tem-se: 
 
F1(X1; X2; X3; X4) = <0,45X1+0,76X2+0,87X3+1,42X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>      (7) 
F2(X1; X2; X3; X4) = <23,31X1+22,2X2+33,77X3+28,61X4; 1,0X1+1,0X2+1,0X3+1,0X4>   (8) 
F3(X1; X2; X3; X4) = <1,2X1+1,2X2+0,94X3+0,73X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>    (9) 
F4(X1; X2; X3; X4) = <10,88X1+15,53X2+7,98X3+8,23X4; 1,0X1+1,0X2+1,0X3+1,0X4>          (10) 
F5(X1; X2; X3; X4) = <0,45X1+0,76X2+0,87X3+1,42X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>     (11) 
F6(X1; X2; X3; X4) = <23,31X1+22,2X2+33,77X3+28,61X4; 1,0X1+1,0X2+1,0X3+1,0X4>    (12) 
F7(X1; X2; X3; X4) <1,2X1+1,2X2+0,94X3+0,73X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>      (13) 
F8(X1; X2; X3; X4) = <10,88X1+15,53X2+7,98X3+8,23X4; 1,0X1+1,0X2+1,0X3+1,0X4>     (14) 
 

5.3- ÍNDICES DEFINIDOS PELAS MEDIDAS DE POSSIBILIDADE E NECESSIDADE 
 Um valor de uma função linear possibilística não pode ser determinado unicamente, desde que 
os seus coeficientes são ambíguos, isto é, não são determinísticos. Portanto, minimizar uma função 
possibilística sujeita as restrições de desigualdade não faz sentido. Para tornar isto claro, tem-se que 
introduzir uma interpretação específica para este problema.  
 Sobre uma distribuição de possibilidade µA de uma variável possibilística α, as medidas de 
possibilidade e necessidade de um evento que α está num conjunto fuzzy B são definidos como: 
 

) (r) (r), -max(1 inf = B)(

) (r) (r), min( sup = B)(

BArA

BA
r

A

µµ

µµ

N

Π
 

onde µB é a função de pertinência do conjunto fuzzy. ΠA(B) calcula com que extensão é possível que a 
variável possibilística α restrita pela distribuição de possibilidade µA está no conjunto fuzzy B. Por 
outro lado, NA(B) calcula qual a extensão com a qual é certo que a variável possibilística α restrita 
pela distribuição de possibilidade µA está num conjunto fuzzy B. 
 Dados α (uma variável possibilística real calculada) e B = (-∞;g] (o conjunto de números reais 
que não é maior do que g) obtém-se os seguintes índices para medidas de possibilidade e necessidade 
definidos por (15) e (16): 

g}r (r) { sup - 1 = )],(( = g)( Nes

g}r (r) { sup = )],(( = g)(

AA

AA

>−∞≤

≤−∞Π≤

µα

µα

gN

gPos
 

 Note-se que (17) e (18) mostram os graus de possibilidade e certeza com o qual α não é maior 
do que g. 
 De modo similar, dado B = [g; +∞), obtém-se os seguintes dois índices: 

(15) 
 
(16) 

(17) 
 
(18) 
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g}r (r) { sup - 1 = )),([ = g)( Nes

g}r (r) { sup = )),([ = g)(

AA

AA

<∞≥

≥∞Π≥

µα

µα

gN

gPos
 

 As equações (19) e (20) apresentam os graus de possibilidade e certeza com que α não é maior 
do que g. 
 Desde que um valor da função linear possibilística fi(X1, X2, X3, X4) é uma variável 
possibilística restrita por Fi(X1, X2, X3, X4), pode-se substituir fi(X1, X2, X3, X4) por α e Fi(X1, X2, 
X3, X4) por A em (17) a (20). Então, pode-se usar os graus de possibilidade e certeza para o que a 
extensão (ou grau) da função linear possibilística não seja maior (menor) do que um dado valor real. 

6-FORMULAÇÃO 
 Nesta seção é apresentado o tratamento das restrições e da função objetivo possibilísticas, 
transformando-as em um problema de programação linear na sua forma tradicional, onde algoritmos 
conhecidos podem ser utilizados para se encontrar uma solução. 

6.1- TRATAMENTO DAS RESTRIÇÕES 
 Note-se que é interessante que as restrições do problema (4) sejam satisfeitas com um alto 
grau de certeza. Portanto, se um tomador de decisões admite que um grau de certeza de 0,8 é 
suficientemente grande, as restrições do problema (4) podem ser tratadas como: 
Nes( a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 <=  0,85) ≥ 0,8 
Nes( a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + d2 X4 <=  30,8) ≥ 0,8 
Nes( a3 X1 + b3 X2 +c3 X3 + d3 X4 <=     1,2) ≥ 0,8 
Nes( a4 X1 + b4 X2 + c4 X3 + d4 X4 <=  16,5) ≥ 0,8 
Nes( a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 >=       0) ≥ 0,8 
Nes( a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + d2 X4 >=     25) ≥ 0,8 
Nes( a3 X1 + b3 X2 +c3 X3 + d3 X4 >=     1,1) ≥ 0,8 
Nes( a4 X1 + b4 X2 + c4 X3 + d4 X4 >=    8,5) ≥ 0,8  

  X1 +      X2 +      X3 +      X4 >=    1 
onde:  X1, X2, X3, X4  ≥ 0 
 
 Considerem-se as condições apresentadas em (21) para cada restrição. Analisando, 

por exemplo, a 1a equação Nes( a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 <= 0,85) ≥ 0,8. De (8), o número 
fuzzy que restringe f1(X1, X2, X3, X4) =  a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 é uma número fuzzy 
triangular 

<0,45X1+0,76X2+0,87X3+1,42X4; 0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4>, 
que seria equivalente a dizer: 

Nes( a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + d1 X4 <= 0,85) ≥ 0,8 
 
 

(0,45X1+0,76X2+0,87X3+1,42X4) + 0,8 (0,1X1+0,1X2+0,1X3+0,1X4) <= 0,85 
 Analisando as condições das outras restrições de (21), de modo semelhante, tem-se as 
seguintes restrições equivalentes: 
0,53   X1 +   0,84 X2 +   0,95 X3 +   1,50 X4 <=  0,85 
24,11 X1 +   23,0 X2 + 34,57 X3 + 29,41 X4 <=  30,8 
1,28   X1 +   1,28 X2 +   1,02 X3 +   0,81 X4 <=    1,2 
11,68 X1 + 16,33 X2 +   8,78 X3 +   9,03 X4 <=   16,5 
0,53   X1 +   0,84 X2 +   0,95 X3 +   1,50 X4 >=     0,0 
24,11 X1 +   23,0 X2 + 34,57 X3 + 29,41 X4 >=      25 
    1,2 X1 +     1,2 X2 +     ,94 X3 +   0,73 X4 >=     1,1 
11,68 X1 + 16,33 X2 +   8,78 X3 +   9,03 X4 >=     8,5 
          X1 +           X2 +           X3 +           X4 >=     1,0 

(21) 

(22) 

(19) 
 
(20) 
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6.2- MODELO DE OTIMIZAÇÃO “FRACTILE” 
Como é definido em estatística, o valor p-fractile é o valor u que satisfaz 

Prob(X ≤ u) = p, 
onde X é uma variável aleatória. 
 Note-se que nesta definição, o p-fractile não está definido para todo p ∈ (0,1). Para modificar 
a definição, define-se p-fractile como o menor valor de u que satisfaz: 

Prob(X ≤ u) ≥ p.  
 Do ponto de vista da Teoria da Evidência, sabe-se que Pos(X ≤ u) e Nes(X ≤ u) pode ser 
lembrado como os limites superior e inferior de Prob(X ≤ u). Neste sentido, define-se a p-
possibilidade fractile como o menor valor de u que satisfaz: 

Pos(X ≤ u) ≥ p,  
e a p-necessidade fractile como o menor valor de u que satisfaz: 

Nes(X ≤ u) ≥ p,  
 De volta ao problema, assuma que o interesse é ter um menor custo. Se o tomador de decisão 
admite que 0,8 de certeza é suficiente, a função objetivo do problema em questão pode ser tratado 
como: 
 
MIN u  
SUJEITO A       

Nes(c1x1 + c2x2 + c3x3 + c4x4 ≤ u) ≥ 0,8             (27) 
Que é equivalente a  
 
MIN u 
SUJEITO A  
 61,99x1 + 62,69x2 + 60,64x3 + 55,77x4 ≥ u 
 
Este problema é equivalente a 
MIN 61,99x1 + 62,69x2 + 60,64x3 + 55,77x4 

6.3- MODELO FUZZY E RESULTADOS 
 Adicionando o conjunto de restrições (22), o problema (4) passa a ser formulado como o 
seguinte problema de programação linear: 
 
MIN  61,99 X1 + 62,69 X2 + 60,64 X3 + 55,77 X4 
SUJEITO A 
LIMSUPEN)    0,53 X1 +   0,84 X2 +   0,95 X3 +   1,50 X4 <=  0,85 
LIMSUPVO) 24,11 X1 +   23,0 X2 + 34,57 X3 + 29,41 X4 <=  30,8 
LIMSUPRE)   1,28 X1 +   1,28 X2 +   1,02 X3 +   0,81 X4 <=    1,2 
LIMSUPCZ) 11,68 X1 + 16,33 X2 +   8,78 X3 +   9,03 X4 <=  16,5 
LIMINFEN)   0,53 X1 +   0,84 X2 +   0,95 X3 +   1,50 X4 >=       0 
LIMINFVO) 24,11 X1 +   23,0 X2 + 34,57 X3 + 29,41 X4 >=     25 
LIMINFRE)     1,2 X1 +     1,2 X2 +     ,94 X3 +   0,73 X4 >=    1,1 
LIMINFCZ) 11,68 X1 + 16,33 X2 +   8,78 X3 +   9,03 X4 >=    8,5 
QNT)            X1 +           X2 +           X3 +           X4 >=    1,0 
END 

A seguir será apresentado, em forma de tabela, o resultado da otimização do problema 
proposto. 

Utilizando o modelo equivalente apresentado no item 6.2, obtem-se, utilizando o LINDO, os 
seguintes resultados: 

 
 
 

(28) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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ÓTIMO ENCONTRADO NA ITERAÇÃO 7 
VALOR DA FUNÇÃO OBJETIVO: 60,66660 

VARIÁVEL VALOR CUSTO 
REDUZIDO 

X1 0,787234 0,000000 
X2 0,000000 0,699998 
X3 0,000000 2,090851 
X4 0, 212766 0,000000 

Tabela 3 – resultados da otimização do problema fuzzy (28) 

 O problema exemplo utilizou-se de incertezas, que foram atribuídas a cada um dos 
coeficientes da função objetivo e das restrições do problema definido em (3). Por motivos de 
simplicidade, estes coeficientes foram modelados como números fuzzy triangulares, o que não 
inviabiliza a aplicação de programação linear fuzzy ao modelo de misturas. 
 Comparando as Tabelas 2 e 3, que apresentam os resultados da otimização dos problemas (3) 
e (28), respectivamente, tem-se as seguintes observações: 
 
1) 

VARIÁVEL VARIAÇÃO 
PERCENTUAL (%) 

X1 4,24 
X2 0 
X3 100 
X4 19,42 

VALOR DA FUNÇÃO OBJETIVO 0,798 
Tabela 4 – Comparativo de resultados 

 
2)A incerteza tornou o carvão X3 menos utilizado, reduzindo a zero a sua participação na mistura; 
 
3)O aumento da quantidade de X1 e X4 deveu-se a saída de X3 da mistura final; 
 
4)Apesar das incertezas introduzidas no modelo, o valor final da função objetivo teve um acréscimo de 
aproximadamente 0,80%. 

8-CONCLUSÕES 
A aplicação de lógica fuzzy para a modelagem de informações imprecisas em problemas de 

programação linear permite a resolução de problemas que normalmente não podem ser tratados pela 
programação matemática tradicional. Neste trabalho é desenvolvida uma aplicação direta da 
programação linear fuzzy num problema onde os coeficientes são imprecisos, que é o modelo de 
mistura de carvões para obtenção do coque para siderúrgicas. Esse modelo é tratado como um 
problema de programação linear e otimizado, em seguida o mesmo problema é resolvido 
considerando-se as imprecisões nos seus coeficientes, obtendo-se também uma solução. 

Embora o estudo de caso apresentado tenha se baseado num exemplo de pequeno porte é 
possível observar que a metodologia fuzzy pode ser utilizada em termos práticos, não sendo grande o 
esforço computacional adicional. 

Os resultados obtidos refletem que, mesmo tendo sido colocadas incertezas tanto nos 
coeficientes da função objetivo quanto nos coeficientes das restrições, houve um pequeno acréscimo 
no valor total da mistura, cerca de 0,80%, evidenciando que a imprecisão nos coeficientes foi 
responsável por um pequeno aumento do custo total da mistura. 
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