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Resumo 

 
A Universidade Federal de Viçosa oferece três disciplinas de Pesquisa Operacional na graduação e 
várias na pós-graduação, com destaque para o tópico Programação Linear e suas aplicações. Com isso, 
torna-se imprescindível o uso de ferramentas computacionais nesta área, sendo muito desejável o 
acesso a tais ferramentas por meio da rede interna.  Para um melhor aproveitamento do estudante 
nessas disciplinas, são desejáveis ferramentas bem documentadas e de fácil acesso. Neste contexto,  
encaixa-se o PROLIN (Sistema para PROgramação LINear), desenvolvido para a resolução de 
problemas genéricos de Programação Linear. Implementado em 1987 na Universidade Federal de 
Viçosa, utiliza o Simplex Revisado como algoritmo-base. Visando o aproveitamento do código 
desenvolvido em FORTRAN e da eficiência demonstrada pelo PROLIN, criou-se, neste trabalho, uma 
interface para o seu uso via Internet, utilizando-se a linguagem de programação PHP. Com o mínimo 
possível de alterações em seu código original, o PROLIN está acessível via Internet, configurado para 
problemas de Programação Linear com até cinquenta restrições e cem variáveis nesta versão. 
Juntamente a esta adaptação, um site completo foi desenvolvido com o intuito de facilitar o uso do 
PROLIN como reforço ao processo de ensino-aprendizagem, dentro do contexto acadêmico. 
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Abstract 
 

The Federal University of Viçosa offers three graduate and several post-graduate courses based on 
Operations Research, with emphasis on Linear Programming topics and their applications. Therefore 
the use of computational tools is indispensable, being even more desirable the access of such tools 
over a network. For the student to take greater advantage of these courses, we need tools that are well 
documented and easy to use. In this context, we have the PROLIN (LINear PROgramming) tool, 
developed for the resolution of generic linear programming problems. It was coded back in 1987 in 
this university, using the revised simplex method as its base algorithm. Taking advantage of the 
software already developed in FORTRAN, with its correctness and efficiency, in this work we created 
an interface for its use over the Internet. For this we used the PHP programming language. Making 
only minor changes in PROLIN’s original code, we now have it accessible on the web, configured to 
solve linear programming problems with up to 50 constraints and 100 variables in this version. 
Together with this adaptation, a complete site was developed with the intention of facilitating the use 
of such tool, offering a better learning curve inside the academic context. 
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