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Um desafio atual para os bovinocultores de leite tem sido o aumento 

constante da produtividade. Fornecer uma dieta balanceada ao 

animal, que venha a satisfazer suas exigências de manutenção e 

produção tem sido um fator crítico nos custos de produção, 

impactando significativamente na rentabilidade da atividade de 

produção de leite (Souza et al., 2006). Neste sentido, se consolidou o 

objetivo desse trabalho, que foi definir a modelagem matemática do 

problema em questão para que o mesmo pudesse ser tratado com 

ferramenta da programação linear e desta forma, minimizar o custo 

atrelado à dieta alimentar dos animais que se encontram nos dois 

últimos meses de gestação. Os resultados obtidos por meio dos 

cenários simulados foram promissores e refletem a importância da 

utilização da programação linear na tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Programação linear, bovinocultura de leite, 

formulação de ração.
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1. Introdução 

O município de Pato Branco está inserido no sudoeste do Paraná, maior bacia leiteira do país, 

e seus gestores têm investido esforços no sentido de melhorar a qualidade da produção de 

bovinos no município, visando maior desenvolvimento econômico para o setor. Evidência 

disso é a implantação do Laboratório de Reprodução Animal, o qual objetiva, entre outros, o 

fortalecimento da bovinocultura de leite na região (JORNAL DO SUDOESTE, 2012). 

Os animais que constituem essa atividade possuem um período de lactação de 305 dias do 

ano, os outros 60 dias restantes caracterizam o chamado período seco. Este período representa 

os dois últimos meses de gestação dos bovinos, no qual grande parte dos nutrientes ingeridos 

pelos mesmos é destinada a atender as necessidades do feto e para o desenvolvimento de 

reserva do animal (ANDRIGUETTO, et al., 2005).  

Adicionalmente, de acordo com o autor supracitado, a máxima produção de leite ocorre nos 

dois primeiros meses do período de lactação. Nesta fase, o animal consome a reserva 

adquirida no período seco por não conseguir consumir alimentos em quantidade suficiente, 

devido sua capacidade de ingestão, para satisfazer suas necessidades nutricionais de 

manutenção e produção, implicando em perca de peso. Nesse sentido, segundo o autor, 

configura-se a necessidade de uma dieta especial, que não somente atenda às necessidades do 

animal no período seco, mas que também proporcione reservas energéticas a fim de que o 

animal atinja todo o seu potencial genético de produção de leite nos dois meses subsequentes.  

Entretanto, de acordo com Santos et al. (2006), a alimentação dos bovinos apresenta-se como 

um fator crítico nos custos de produção, representando de 50 a 75% dos custos totais, fazendo 

com que uma variação na dieta impacte significativamente sobre a rentabilidade da atividade 

de produção de leite. Dessa forma, como a alimentação do animal é um fator determinante 

para a produção, se faz necessária a formulação de uma dieta balanceada e de baixo custo.  

Neste contexto, insere-se o objetivo da presente pesquisa, que é modelar matematicamente o 

problema supracitado e formular, via programação linear, uma dieta balanceada e de mínimo 

custo para bovinos que se encontram nos dois últimos meses de gestação, tendo em vista que 

a dieta alimentar nessa fase biológica influencia no período no qual ocorre a máxima 

produção de leite dos animais. 
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2. Classificação da metodologia 

Os aspectos metodológicos da pesquisa foram permeados a partir das premissas elencadas por 

Mareth et al. (2012) e Martins et al. (2014), conforme Fluxograma 1.  

Fluxograma 1 – Classificação metodológica da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3. Descrição da pesquisa 

Pesquisa Aplicada 
conhecimentos serão 

gerados com o intuito 

de aplicá-los na 

resolução de um 

problema específico: 

formular uma dieta 

balanceada e de custo 

mínimo para bovinos 

de leite que se 

encontram no período 

seco. 

1ª Fase 

Pesquisa Exploratória 
objetivando maior 

familiaridade com o 

problema para torná-lo 

explícito, realizou-se 

levantamento 

bibliográfico, análise de 

exemplos e consultas a 

grupo focal. 

2ª Fase 

Pesquisa Operacional a 

partir das informações 

obtidas na 1ª Fase da 

pesquisa, definiu-se uma 

base de dados, a qual foi 

utilizada para a 

realização da modelagem 

matemática do problema. 

A modelagem 

possibilitou a resolução 

do problema por meio de 

ferramenta da 

Programação Linear, 

com a utilização do 

software What’s Best.  A 

validação dos resultados 

foi obtida via cenários 

simulados.   

Pesquisa Qualitativa caracterizada 

pelas ações descritas na Pesquisa 

Exploratória.   

Pesquisa Quantitativa 
caracterizada pelas ações descritas 

na Pesquisa Operacional.   

 

Mista 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Quanto a 

natureza  
Quanto aos 

objetivos 

Quanto as 

abordagens 

Quanto aos 

procedimentos 
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Nesse tópico descreve-se a pesquisa propriamente dita. A primeira fase da pesquisa, conforme 

consta no Fluxograma 1, consistiu de revisão bibliográfica inerente à Programação Linear e à 

Nutrição dos Bovinos de Leite. Na sequência, apresenta-se de forma sucinta, o referencial 

teórico levantado.  

3.1. Programação linear 

O desenvolvimento da Programação Linear (PL) encontra-se entre os mais relevantes avanços 

científicos do século XX (HILLER & LIEBERMAN, 2013). Criada com o propósito de 

reduzir custos militares e maximizar as baixas inimigas no decorrer da Segunda Guerra 

Mundial, após o término da mesma, devido à sua eficiência, passou a ser utilizada no contexto 

empresarial (MERLO et al., 2012; ARENALES et al., 2007). Entretanto, em virtude da 

complexidade dos cálculos matemáticos inerentes à ela, a Programação Linear só foi 

difundida após o surgimento do computador (MIRANDA et al., 2007).  

Atualmente a Programação Linear tem sido empregada nas mais diversas áreas e tem 

auxiliado os gestores a empregar seus recursos, geralmente escassos, da melhor forma 

possível, aumentando a competitividade das empresas no mercado em que atuam. Para Hiller 

e Lieberman (2013), a aplicabilidade da PL tem sido admirável uma vez que se expande em 

um universo de problemas muito variados, partindo da alocação de recursos de produção à 

necessidades domésticas.  

A programação linear descreve o problema a ser tratado por meio de modelos matemáticos, 

cujas funções são, necessariamente, lineares. Nelas, variáveis não negativas são definidas e 

relações matemáticas entre essas variáveis são estabelecidas de forma a descrever o 

comportamento do sistema no qual o problema encontra-se inserido. Além disso, insere-se a 

função que descreve o objetivo do modelo, que se traduz em identificar, dentre todas as 

alternativas viáveis, a que apresenta o melhor resultado – solução ótima. (ZIONTS, 1974; 

LUENBERGER, 1984; BOWEN, 2004).   

Lieberman (2013), elenca os passos para a modelagem de problemas: a) determinação das 

variáveis de decisão; b) estabelecimento do objetivo; c) identificação das relações existentes 

entre as variáveis de decisão que definam as limitações do sistema; e d) cálculo da solução 

ótima.  

De acordo com Goldbarg e Luna (2005), a vantagem do modelo de programação linear 

encontra-se na eficácia dos algoritmos de solução existentes, os quais possuem grande 
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capacidade de realização de cálculos, podendo, atualmente, ser executados em 

microcomputadores pessoais. No âmbito desse trabalho será utilizado a ferramenta What’s 

Best
®
. 

3.3. Nutrição Animal 

O processo de formulação de dieta alimentar, no contexto desse trabalho, também 

denominada ração, para gado leiteiro está relacionado com a produção e a manutenção do 

animal, visando atender as necessidades nutricionais desses para que sua produção seja 

satisfatória. Para suprir essas necessidades é fundamental fornecer ao animal uma dieta 

balanceada. Outro fator importante a ser considerado no processo de produção como um todo, 

é que os alimentos que compõem a dieta do animal geram custos significativos de produção, 

com isso, sempre que possível, é indicada a utilização de métodos que possam otimizar o uso 

dos alimentos na composição da ração para que a mesma tenha um custo mínimo e que, 

também, satisfaça as necessidades nutricionais do animal, e dessa forma seja minimizado o 

custo de produção (SANTOS, et al., 2006).  

De acordo com os autores supracitados, a ingestão de alimentos é um objeto de estudo de 

grande importância para a área de nutrição animal, pois a mesma é fator limitante quanto a 

quantidade de nutrientes que serão fornecidos ao mesmo. 

Segundo experimentos de ingestão de alimentos em vacas leiteiras, um animal tem a 

capacidade de ingerir de 1,7 a 3,6 kg de matéria seca para cada 100 kg de peso vivo. Ressalta-

se que no contexto de nutrição animal, “matéria seca” refere-se ao alimento que o organismo 

do animal consegue aproveitar no processo de digestão. Essa capacidade é alterada pela 

gestação do animal, principalmente no final da mesma. Isso acontece devido ao fato de que o 

volume do útero comprime os reservatórios gástricos, reduzindo a capacidade de ingestão do 

alimento pelo animal para 1,6 kg a 2,2 kg de matéria seca, para cada 100 kg de peso vivo 

(ANDRIGUETTO, et al., 2005). Esse contexto, alerta para que se tenha uma especial atenção 

à formulação de rações para os bovinos em seus dois últimos meses de prenhes.   

No que diz respeito ao processo de formulação de ração, esse pode ser dividido em três 

etapas: (i) estudo das necessidades nutricionais do animal, (ii) pesquisa de dados relacionados 

aos alimentos que irão compor a ração, como valor nutricional, disponibilidade e custos, (iii) 

modelagem do problema e aplicação de programação linear para formular ração a custo 

mínimo (ANDRIGUETTO, et al., 2005; SANTOS, et al., 2006).  
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As necessidades nutricionais são determinadas de acordo com as características fisiológicas e 

metabólicas do animal, dentre estas características encontram-se o seu peso, sua capacidade 

de ingestão de alimento, a idade, a hereditariedade, a gestação e a produção de leite. Os 

principais nutrientes exigidos pelo animal são: a proteína bruta (PB), a proteína digestível, os 

nutrientes digestíveis neutros (NDT), a energia metabolizável (EM), a energia líquida para 

vacas em lactação (Eml), o cálcio (Ca) e o fósforo (P). As necessidades nutricionais para 

animais nos dois últimos meses de gestação são elencadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Necessidades nutricionais diárias de vacas leiteiras – Período Seco 

Peso vivo (kg) 350 400 450 500 550 600 700 

Matéria seca mínimo (kg)  5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6 11,2 

Matéria seca máximo (kg) 7,7 8,8 9,9 11 12,1 13,2 15,4 

Proteína bruta (kg) 0,57 0,65 0,73 0,77 0,86 0,91 1 

Proteína digestível (kg) 0,32 0,35 0,4 0,43 0,46 0,5 0,55 

NDT (kg) 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6,3 

EM (Mcal) 13 14,1 15,9 17,3 18,8 20,2 22,7 
EL vacas lactação 

(Mcal) 8,7 9,7 10,7 11,6 12,6 13,5 15,3 

Cálcio (Kg) 0,021 0,023 0,026 0,029 0,031 0,034 0,039 

Fósforo (Kg) 0,016 0,018 0,02 0,022 0,024 0,026 0,03 

Fonte: adaptado de Andriguetto, et al., (2005). 

 

No que diz respeito à composição dos alimentos, após consultas a grupo focal formado por 

professores com doutorado em zootecnia e por mestrando cuja linha de pesquisa se concentra 

na área, aqui denominados especialistas, optou-se por utilizar os dados disponibilizados por 

Salman e Garcia (2011) e por Silva (2014), os quais são estruturados a partir de tabelas 

fornecidas pelo Conselho Americano de Pesquisa (NCR). Os especialistas definiram ainda, 

quais seriam as restrições impostas à formulação da ração. As mesmas são elencadas na 

descrição da modelagem matemática do problema. 

 

4. Modelagem matemática do problema proposto 

A partir das informações levantadas na 1ª Fase da pesquisa, estruturou-se a base de dados, a 

qual subsidiou a modelagem matemática do problema, conforme segue: 

Seja: 
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n: o número de alimentos que podem ser utilizados na composição da ração; 

m: o número de nutrientes relevantes na formulação da ração; 

xj: a quantidade do alimento j que deve ser utilizada em uma unidade de ração, j=1, ...,n; 

aij: a fração do nutriente i encontrada no alimento j, i=1, ...,m e j=1, ...,n a cada unidade de 

ração;  

bj: a fração do nutriente i exigido na ração, i=1, ...,m; 

vj: alimentos classificados como volumosos; 

cj: o custo de uma unidade do alimento j, j=1, ...,n; 

qj: quantidade disponível do alimento j, j = 1,...,n; 

Como aij é a fração do nutriente i no alimento j, isto é, a quantidade do nutriente i em uma 

unidade da ração, então aijxj é a quantidade do nutriente i em xj unidades do alimento j. Ainda, 

o custo de uma unidade da ração é a soma dos custos de todos os ingredientes utilizados para 

sua obtenção. 

O objetivo do problema em questão é minimizar o custo da ração, então, a Função Objetivo é 

dada por: 

Min  



n

j

jj xcC
1

.                                                                                                            (1) 

Sujeito às seguintes restrições: 

mibxa
n

j

ijij ...,,2,1.
1


                                                                                           (2) 

A equação (2) representa as restrições relacionadas à quantidade mínima de cada nutriente 

exigida na ração, ou seja, de PB, NDT, EM, Elm, Ca e P; 

njqx jj ,...,2,1
                                                                                           (3) 

A equação (3) representa as restrições relacionadas à quantidade máxima de cada alimento 

disponível para compor a ração; 





n

j

jj bxa
1

11 .

                                                                                                           (4) 
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e 





n

j

jj bxa
1

22 .

                                                                                                          (5) 

As equações (4) e (5) representam, respectivamente, as restrições relacionadas às quantidades 

mínima e máxima de matéria seca a serem ingeridas diariamente pelos bovinos. Nas quais a1j 

e a2j correspondem à fração de matéria seca encontrada em cada alimento, ambos colocados, 

respectivamente, na primeira e segunda linhas da tabela de composição dos alimentos 

implementada no Excel
®
.  

0..2.
1 1

87  
 

n

j

n

j

jjjj xaxa

                                                                                       (6) 

A equação (6) representa a restrição relacionada à relação existente entre o Cálcio e o 

Fósforo, a qual deve ser 2:1. Em que a7j e a8j representam, respectivamente, a fração de cálcio 

e fósforo de cada alimento j. 

0.6,0
11

 
n

j

v

j xx                                                                              (7) 

A equação (7) garante que a quantidade de alimentos volumosos seja maior ou igual a 60% do 

total da mistura; 

njx j ...,,2,10 
                                                                                  (8) 

A equação (8) representa a restrição relacionada a não negatividade; 

 

Com a modelagem do problema completa, a base de dados foi organizada em uma planilha 

eletrônica do Software Excel
®
 para que se procedesse a validação da modelagem.  

 

5. Validação da modelagem 

Com o intuito de validar a modelagem matemática desenvolvida, os especialistas consultados, 

dois deles coautores do trabalho, simularam três cenários, os quais apresentavam as 

características de pequenas propriedades do Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, no 

que diz respeito à quantidade de animais, ao peso médio desses e à disponibilidade de 
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alimentos na região. Na definição dos custos de alimentos, utilizou-se uma média dos 

praticados nas duas regiões.  Para possibilitar um comparativo entre os resultados, os 

especialistas elaboraram uma dieta para cada cenário, como fazem usualmente, para atender 

aos 21 últimos dias do período seco, tendo como apoio uma planilha desenvolvida no 

Software Excel
®
, a qual auxilia na escolha de alimentos e na quantidade desses, para que as 

necessidades nutricionais dos animais sejam supridas.   

Subsequentemente, estruturou-se no Software Excel
®

 uma planilha contendo a composição 

físico-química de cada um dos alimentos constantes nos cenários simulados, bem como sua 

seu custo, em reais, Figura 1.  

Figura 1 - Composição físico-química dos alimentos disponíveis para formular a dieta 

 

Fonte: Adaptado de Salman e Garcia (2011) e Silva (2014). 

Além da composição físico-química dos alimentos disponíveis nas propriedades simuladas 

(pastagem muito boa, feno de aveia, silagem de milho, milho em grão, farelo de soja, farelo 

de trigo, casca de soja, mineral e calcário), por meio do Quadro 1, as necessidades 

nutricionais dos animais, de acordo com seu peso, foram especificadas. As restrições 

explicitadas no processo de modelagem do problema foram implementadas e, com a 

utilização da ferramenta What’s Best
®
, elaborou-se uma dieta de mínimo custo que atende a 

todas as exigências nutricionais dos animais. 

 

6. Resultados e discussões 

A modelagem matemática do problema e a estruturação dos dados no Software Excel® 

permitiram que, por meio da ferramenta What’s Best®, se identificasse a solução ótima para o 

problema. Uma análise detalhada dos resultados pode ser efetivada partindo-se dos dados 
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explanados na Figura 2, Figura 3 e Figura 4. Nessas Figuras são apresentadas a dieta normal, 

formulada pelos especialistas e a dieta otimizada, obtida via programação linear. As dietas 

foram formuladas considerando a necessidade nutricional diária de um animal. 

 

Figura 2 - Avaliação das dietas para animais com 400 kg. 

 

Fonte: os autores 

 

Figura 3 - Avaliação das dietas para animais com 450 kg. 
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Fonte: os autores 

Figura 4 - Avaliação das dietas para animais com 500 kg. 

 

Fonte: os autores 
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Verifica-se que nos três cenários apresentados, a solução encontrada pela dieta otimizada 

(DO) satisfaz todas as restrições, o que garante que os animais recebam uma dieta balanceada 

durante os 21 últimos dias do período seco. No que diz respeito à dieta formulada pelos 

especialistas (DE), a mesma também supre todas as necessidades nutricionais dos animais. 

Observou-se ainda, na dieta otimizada dos três cenários avaliados, que a pastagem muito boa 

foi o alimento mais utilizado, o que reflete a necessidade de se dar ao seu cultivo uma especial 

atenção. No que diz respeito à silagem de milho e ao feno de aveia, ainda que durante as 

simulações as quantidades das mesmas fossem alteradas, ambas acabaram não sendo 

utilizadas. Essa informação é relevante pois evidencia que a utilização das mesmas só será 

necessária nas épocas em que as pastagens estiverem escassas ou com qualidade 

comprometida. Quanto aos custos das dietas, os valores otimizados foram inferiores aos das 

dietas elaboradas pelos especialistas. Na Figura 5, visualiza-se o impacto desses valores 

considerando-se propriedades com 10 animais, os quais recebem a dieta estabelecida nos 

últimos 21 dias do período seco.  

 

 

 

Figura 5 - Avaliação dos custos das dietas. 

 

Fonte: os autores 
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A diferença entre os custos das dietas formuladas por especialistas (DE) e das dietas 

otimizadas (DO), configuram a importância da Programação Linear como ferramenta de 

apoio na tomada de decisão.   

 

6. Conclusões 

Com o intuito de estabelecer, via programação linear, uma dieta alimentar de mínimo custo 

para bovinos que se encontram nos dois últimos meses de gestação, o presente trabalho 

modelou matematicamente o problema para que a solução ótima do mesmo pudesse ser 

encontrada. Esse objetivo foi atingido na íntegra. Durante a formulação das dietas para os 

cenários simulados, as mesmas não somente atenderam às exigências nutricionais dos 

animais, mas também, apresentaram custos bem inferiores aos custos das dietas formuladas 

por especialistas.    

Como os custos de alimentação dos bovinos de leite, de acordo com Santos et al (2006), 

representam de 50 a 75% dos custos totais de produção, a redução desses custos por meio da 

otimização poderá causar impacto positivo na rentabilidade da atividade de produção de leite. 

Além disso, o processo de resolução do problema, via programação linear, aponta quais são os 

alimentos que mais contribuem para a obtenção de uma dieta equilibrada e de custo mínimo 

para a bovinocultura de leite, orientando os gestores da agroindústria leiteira no que diz 

respeito aos cultivos que merecem maior atenção. 

Essa pesquisa está sendo ampliada para a formulação de dietas para bovinos de leite em fase 

de lactação e posteriormente, será adequado para bovinos em fase de crescimento. Assim que 

essas etapas forem efetivadas, pretende-se disponibilizar as planilhas na internet para que as 

mesmas possam ser utilizadas livremente. Atualmente está sendo desenvolvido um aplicativo 

na linguagem computacional Java para facilitar ainda mais a utilização da ferramenta pelo 

usuário.  
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