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Resumo:  
 
Neste trabalho foi utilizada a busca coordenada, um método de otimização sem derivadas, para 
encontrar a melhor disposição de mesas em um restaurante de Maringá. O objetivo é aumentar o 
espaço entre elas. Esse é um problema relevante, pois foi observado em uma pesquisa que as 
pessoas tendem a sentar-se em mesas mais distantes das demais por questões sociais ou de 
conforto. A má disposição de mesas também pode ser prejudicial aos lucros, porque dependendo 
de como são posicionadas, o local pode não ser capaz de comportar todas as mesas por falta de 
espaço. Portanto, deseja-se de descobrir qual a disposição de mesas que maximiza a distância 
entre elas, dado um número n de mesas. Alguns problemas que se assemelham a esse são os de 
empacotamento de retângulos. Esses problemas costumam ser de difícil resolução conforme se 
aumenta o número de elementos envolvidos. Como o restaurante escolhido para a realização dos 
experimentos deste trabalho possui 28 mesas, o problema poderia se tornar difícil demais para um 
ser humano resolver em tempo hábil. Por isso, utilizou-se uma linguagem de programação e foi 
desenvolvido um algoritmo que realiza a busca coordenada de forma automática através do 
computador, poupando muito tempo na hora de resolver o problema proposto. O algoritmo se 
mostrou capaz de dar a solução em poucos minutos. Além disso, ele apresenta uma solução 
gráfica que pode ser mostrada para pessoas leigas no assunto. 
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