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A Pesquisa Operacional é uma ferramenta utilizada nas mais diversas 

áreas, para resolver dos mais simples aos mais complexos problemas. 

Neste sentido, pode-se usar a pesquisa operacional na criação de 

coelhos visando a minimização de custos com a alimentação, dado que, 

a maior parte dos investimentos na cunicultura, são destinados à 

compra de ração. Diante disso, este trabalho teve como objetivo 

minimizar os custos, sem danos nutricionais à alimentação de coelhos, 

através da combinação de rações encontradas no mercado. Para isso, 

foram pesquisadas seis marcas de rações para coelhos em diferentes 

lojas de produtos agropecuários em Bambuí-MG e cidades próximas, 

sendo coletados os dados nutricionais de cada ração, bem como o seu 

preço. Realizou-se a modelagem do problema a partir dos dados 

coletados e pautou-se do Método Simplex, como também da ferramenta 

de solução do programa Microsoft Excel, o Solver, para encontrar a 

solução ótima. Obteve-se a solução de 21,82% da ração A, 36,89 % da 

ração B, 40,84% da ração F, 0,26% de L-Lisina HCL e 0,19% de DL-

Metionina, sendo os dois últimos, suplementos alimentares. Esta foi a 

combinação que melhor atendeu às exigências nutricionais, com o 

custo mínimo de R$ 1,90 por quilograma de ração. Como limitação 

deste estudo, tem-se que importantes dados nutricionais não constam 

no rótulo de algumas rações, e, para tanto, sugere-se que seja 

realizada uma análise acerca da composição das mesmas para que, 

desse modo, se obtenha dados nutricionais com grau de confiabilidade 

maior.  

 

Palavras-chave: Programação Linear, Método Simplex, Cunicultura, 

Dieta  
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1 Introdução 

De acordo com Machado (2012), a cunicultura não movimenta parcela significativa do 

agronegócio brasileiro, nem emprega grande quantidade de pessoas. Entretanto, é uma 

atividade estratégica devido à vários aspectos: ser uma atividade sustentável, produzindo 

grande quantidade de alimentos de alta qualidade nutricional em curto espaço, elevada 

produtividade, possibilidade de aproveitamento de subprodutos, baixa necessidade de água e 

baixo impacto ambiental. 

O país reúne excelentes condições para a cunicultura. Contudo, essa atividade passou e ainda 

passa por inúmeras dificuldades relacionadas à tecnologia de produção, além de deficiência 

organizacional na cadeia produtiva e falta de políticas específicas para o setor o que eleva o 

custo de produção (MACHADO; FERREIRA, 2014). Uma das maiores dificuldades do setor é 

de encontrar uma ração de qualidade no mercado com preço acessível, fazendo com que cerca 

de 70% dos gastos na cultura sejam destinados à ração (MACHADO, 2012).    

Em vista disso, quaisquer estratégias que visam minimizar os gastos com a alimentação são 

importantes e, portanto, merecem ser estudadas e incrementadas. Uma ferramenta que pode ser 

utilizada para tal feito é a Pesquisa Operacional (PO), sendo comumente utilizada nas empresas 

atualmente, uma vez que, progressivamente, as mesmas visam produzir mais, utilizando menos 

recursos e sem comprometer a qualidade do produto (HILLIER; LIERBERMAN, 2013).  

Uma grande vantagem é que a PO pode ser aplicada a qualquer área, abrangendo desde as mais 

simples até as mais complexas, sendo uma grande estratégia de sucesso para as organizações. 

Para exemplificar, a PO pode ser aplicada na formulação de dietas, com base na quantidade de 

nutrientes que os mesmos precisam ingerir para um bom desempenho, auxiliando na 

alimentação de quaisquer seres vivos, como seres humanos, bovinos, suínos e, também, 

coelhos. 

Diante disso, o presente estudo visa minimizar os custos com a alimentação de coelhos sem 

prejuízo nutricional, usando a PO como ferramenta principal para a elaboração de uma ração 

que atenda tais requisitos. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Cunicultura 

A cunicultura é a atividade de exploração comercial e racional dos coelhos, tendo se iniciado 

no Brasil na década de 60 onde eram produzidos, principalmente, animais para laboratórios. 
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Após muita instabilidade ao longo dos anos, essa atividade se mantém, hoje, de maneira estável 

na maior parte do país, estando a maior produção localizada nos estados do sul. Essa atividade 

pode ser considerada como estratégica, pois o coelho é muito prolífero, produtivo, aceita altos 

níveis de alimentos forrageiros em sua dieta, necessita de pouca mão de obra e espaço para sua 

criação, além do baixo impacto ambiental proporcionado, sendo essa uma característica de 

extrema importância para a sociedade moderna (FERREIRA; MACHADO, 2007). 

Nessa atividade, há uma grande diversidade existindo atualmente cerca de 38 raças e 89 

variedades de coelhos reconhecidas por associações de criadores no mundo todo (MELLO; 

SILVA, 2003). Considerando a escolha de uma raça para a produção de carne, pele ou pelo, é 

necessário, antes de tudo, conhecer todas as características próprias relacionadas à produção 

das mesmas (MEDINA,1975). 

No Brasil dentre as raças mais usadas para abate pode-se citar: a raça Nova Zelândia, pois 

desenvolvem e ganham peso rapidamente, sendo muito utilizada para a produção de carne. É a 

raça mais difundida no mundo, inclusive no Brasil. A sua conversão alimentar é muito boa e a 

conformação da carcaça (importante para o aproveitamento da carne), excelente. As fêmeas são 

mansas e boas criadeiras. O peso mínimo deve ser de 3,5 kg; o ideal de 4,5 kg e o máximo de 

5 kg (FREGNI, 1987). 

Entretanto, para o bom desenvolvimento do animal é necessário que o mesmo tenha uma dieta 

que supra todas as suas necessidades nutricionais. 

O coelho como animal monogástrico (apresenta um estômago simples) exige alto teor de fibra 

na ração. Esta cumpre funções muito importantes, dentre as quais pode-se destacar a 

colaboração no processo produtivo, propiciando a produção de ácidos graxos voláteis, 

vitaminas, minerais, entre outros. Baixos níveis de fibra podem levar à desestabilização da flora 

intestinal, alteração no nível de fermentação favorecendo a instalação de microrganismos 

maléficos, que podem promover distúrbios digestivos, podendo levar o animal a óbito. Quando 

há excesso no fornecimento de fibra, ocorre a redução da digestibilidade dos demais nutrientes, 

reduzindo a conversão alimentar e, consequentemente, o desempenho do animal (MELLO; 

SILVA, 2003). 

Vieira (1980) destaca que a Proteína é importante para a formação do sangue, músculos, ossos, 

pele, pelo, ou seja, para tecidos em geral. É, portanto, necessária ao organismo em 

desenvolvimento, bem como para reparar desgastes ocorridos por diversas causas. 

O Cálcio segundo Mello e Silva (2003) é o principal componente dos ossos, e tem importante 

papel na coagulação, assim como no equilíbrio ácido-base. 
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O Fósforo, associado ao cálcio, é um importante constituinte dos ossos, e, como componente 

de ATP, RNA, DNA e fosfolipídios, tem grande importância no metabolismo energético celular 

(MELLO; SILVA, 2003). 

A Lisina, de acordo com Parsons e Baker (1994 apud FERREIRA; SAAD; PEREIRA, 2017) é 

um aminoácido relativamente simples e seguro, no qual sua absorção é utilizada para deposição 

proteica, sendo o aminoácido mais limitante da dieta de coelhos. 

A Metionina é o segundo aminoácido mais limitante e é considerado um aminoácido essencial, 

porque sua síntese no organismo é inadequada para satisfazer as necessidades metabólicas e 

deve ser fornecida como parte da dieta. Também, é uma percursora de cisteína e de outros 

compostos que contém enxofre (OLIVEIRA; MARCHINI, 1998). 

Segundo Moura (2017), é possível aproveitar todos os subprodutos vindo dos coelhos, podendo 

ser vendidos e comercializados, tais como os olhos (córneas), os quais são utilizados pelas 

empresas que fazem testes cirúrgicos; as orelhas, depois de cozidas e defumadas, servem como 

petiscos para animais carnívoros; o sangue, além de ser utilizado para fabricação de ração, 

quando possui um controle sanitário rigoroso no abate, o mesmo pode ser utilizado como  um 

excelente meio de cultura; o cérebro é moído em laboratório próprio para fabricação de 

medicamentos e a bexiga, quando cheia de urina, é amarrada e resfriada, e, depois,  é 

comercializada como fixador de perfumes para as indústrias de cosméticos. 

De acordo com Oliveira (1984), a pele do coelho depois de curtida é utilizada em confecção de 

roupas, sapatos e outros; o pelo quando extraído de raça própria, pode ser utilizado na 

fabricação de feltros e tecidos; as fezes são consideradas um dos melhores adubos, rico em 

fosfatos e nitratos,  é muito apreciada pelos horticultores por fertilizar com eficiência qualquer 

solo; as cartilagens são aproveitadas na indústria para fabricação de cola; as vísceras são 

utilizadas para produção de ração; os neonatos (recém nascidos) são vendidos a laboratórios 

para fabricação de vacinas e, finalmente, a calda e as patas, para confecções de chaveiros. 

Já a carcaça do coelho consiste no produto após o abate do animal, sem a pele, sem a cabeça e 

sem as vísceras não comestíveis (PLA et al.,1996).  

 

2.2 Pesquisa Operacional 

A Pesquisa Operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de solucionar 

problemas militares (ANDRADE, 2015). Atualmente, a mesma é amplamente utilizada para 

resolver das mais simples às mais complexas situações em diversas áreas. Pode–se entender 
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que a PO é uma ciência aplicada, que transforma problemas em modelagens matemáticas, com 

objetivo de encontrar a solução ótima para auxiliar na tomada de decisão (MARINS, 2011). 

A tomada de decisão é o resultado de um processo que se desenvolve a partir do instante em 

que o problema foi detectado, sendo sequenciado em: definição do problema, construção do 

modelo, solução do modelo, validação do modelo, implementação da solução e por fim, a 

avaliação dos resultados (ANDRADE, 2015). 

Para Colin (2015), modelo é uma simplificação da realidade que visa expressar as relações dos 

recursos por meio de funções matemáticas. Entretanto, para formulação desse modelo é 

necessário definir essas funções. Se houver n decisões a serem estabelecidas no problema, serão 

representadas na forma de Variáveis de Decisão, cujos valores devem ser determinados com a 

solução do problema. Essas variáveis são expressas como uma função matemática na qual se 

deseja otimizar, e é designada Função Objetivo. As limitações físicas ou de recursos, as quais 

as variáveis de decisão se submetem também são expressas de forma matemática, por meio de 

equações e inequações, ficando conhecidas como Restrições (HILLIER; LIBERMAN, 2013). 

As varáveis que não podem ser controladas pelo tomador de decisão são denominadas 

parâmetros, a solução do problema é encontrada admitindo como fixos os valores dos 

parâmetros (COLIN, 2015). 

Colin (2015) apresenta um modelo canônico usado mais comumente:  

Maximizar/ Minimizar f (𝑥1, 𝑥2,..,𝑥𝑛) = 𝑐1𝑥1 +  𝑐2𝑥2+...+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 

Sujeita a: 

𝑎11𝑥1 +  𝑎12𝑥2+...+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛= 𝑏1 

𝑎21𝑥1 +  𝑎22𝑥2+...+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛= 𝑏2 

. 

. 

 

𝑎𝑚1𝑥1 +  𝑎𝑚2𝑥2+...+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛= 𝑏𝑚 

𝑥1≥ 0 

𝑥2≥ 0 

. 

. 

𝑥𝑛≥ 0 
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Para a solução destes modelos, muitas vezes faz-se o uso da Programação Linear, que segundo 

Loesch e Hein (2009), é a resolução de problemas de maximização (como lucro) ou 

minimização (como custo) de algum objetivo, atendendo a um conjunto de restrições. 

Uma das alternativas para a solução é através do uso do método simplex, que segundo Moreira 

(2016) é uma metodologia que envolve uma sequência de cálculos repetitivos por meio dos 

quais é possível chegar à solução de um problema de programação linear. 

Hillier e Lieberman (2013) destacam que o método simplex é um algoritmo frequentemente 

executado em um computador, logo, é preciso fazer uma tradução do procedimento, que é 

descrito em um procedimento algébrico útil. Eles ainda completam que para a aplicação do 

método simplex no computador, é comumente usada uma ferramenta do Microsoft Excel, 

denominada Solver. É uma ferramenta que permite determinar o valor ótimo da função objetivo 

através de interações, ajustando os valores das variáveis de decisão a fim de satisfazer as 

limitações impostas pelas restrições e encontrar o resultado desejado para função objetivo. 

Após encontrada a solução ótima do problema, pode-se analisar o comportamento, caso 

algumas variáveis, objetivo, restrições ou parâmetros mudem (COLIN, 2015). Para tal 

finalidade usa-se a Análise de Sensibilidade, permitindo determinar até quais limites 

determinados coeficientes do problema podem variar sem ter que recalcular todo o problema, 

sendo realizada apenas pequenas adaptações (LOESCH; HEIN, 2009). 

  

3 Metodologia 

O presente estudo trata-se de um estudo de caso que, de acordo com Appolinário (2011), pode 

ser realizado com um único sujeito (uma pessoa, empresa, cidade etc.). Para Yin (2001), é uma 

estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas 

de coleta e análise de dados. O intuito do estudo é minimizar os gastos com a alimentação de 

coelhos para corte, fazendo uso de rações comerciais com objetivo de encontrar a quantidade 

ideal de cada ração a ser consumida com o custo mínimo e satisfazendo as necessidades 

nutricionais. Para isso, foram pesquisadas no mercado seis marcas de rações para coelhos, em 

diferentes lojas de produtos agropecuários em Bambuí-MG e cidades próximas. Os dados 

nutricionais de cada ração foram coletados, bem como seu preço. No Quadro 1 estão 

disponibilizados os dados coletados: 
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Quadro 1 – Informações nutricionais 

 

Ração 

 

Preço/ 

kg 

Fibra 

Bruta 

(g/kg) 

FDA 

(g/kg) 

Proteína 

(g/kg) 

Lisina 

(g/kg) 

Metionina 

(g/kg) 

Cálcio 

(g/kg) 

Fósforo 

(g/kg) 

A R$ 1,60 170 163,2 170 8 3 9,5 5 

B R$ 1,35 140 170 140 1,5 0,8 7,5 4 

C R$ 2,00 160 140 130 Não 

consta 

Não 

consta 

15 5 

D R$ 2,00 170 160 170 8 3 12 5 

E R$ 2,20 120 95 155,2 7,7 2,4 22,5 5 

F R$ 2,49 150 200 160 7,2 3 25 6 

Fonte: Os autores (2017) 

De acordo com Machado e outros (2011), os nutrientes básicos para o bom desenvolvimento 

de um coelho são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 –Valor Nutricional Recomendado 

Parâmetro Quantidade (%) 

Fibra Bruta 15,0-16,0 

Fibra em Detergente Ácido 18,0-20,0 

Proteína 14,2-16,0 

Lisina 0,73 

Cálcio 0,60 

Fósforo 0,40 

Fonte: Adaptado de Machado et al. (2011) 

 

Para suprir à quantidade de metionina deve-se considerar que este aminoácido pode ser 

transformado em cistina no organismo, portanto, é conveniente administrar os requisitos totais 

de metionina+cistina, embora esse último não seja essencial (FERREIRA; SAAD; PEREIRA, 

2017). Machado e outros (2011), destacam o valor de metionina+cistina de 0,5%, porém, no 

presente estudo, será utilizada a porcentagem de metionina recomendada de acordo com a Lebas 

et al., (1996), que é de 0,4%, devido à dificuldade de se encontrar nas rações os valores de 

metionina+cistina, sendo encontrado somente os valores de metionina. 
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Após a definição do problema, foi determinada a função objetivo, e, a partir dos dados acima, 

foram especificadas as variáveis de decisão e as restrições, sendo essas representadas no Quadro 

3: 

Quadro 3 – Variáveis de Decisão 

Ração Variáveis de Decisão 

A 𝑥1 

B 𝑥2 

C 𝑥3 

D 𝑥4 

E 𝑥5 

F 𝑥6 

Fonte: Os autores (2017) 

 Sendo a função objetivo Minimizar Custos dada por: 

f(x) = 1,60𝑥1+ 1,35𝑥2+ 2,00𝑥3 + 2,00𝑥4 + 2,20 𝑥5+ 2,49𝑥6 

A partir das necessidades nutricionais do animal e da quantidade de cada nutriente contido nas 

rações, pode-se estabelecer as restrições levando em consideração um consumo mínimo diário 

por animal de 100g (MEDINA,1975). 

Logo, as restrições estabelecidas, de acordo os dados dos Quadros 1 e 2, para o consumo de um 

animal são: 

 

3.1 Fibra bruta (kg) 

Possui duas restrições estabelecendo o máximo e o mínimo. Sendo o mínimo dado por: 

0,17 𝑥1 + 0,14𝑥2 + 0,16𝑥3 + 0,17𝑥4 + 0,12 𝑥5 + 0,15𝑥6 ≥ 0,015 

E o máximo dado por: 

0,17 𝑥1 + 0,14𝑥2 + 0,16𝑥3 + 0,17𝑥4 + 0,12 𝑥5 + 0,15𝑥6 ≤ 0,016 

3.2 Fibra em detergente ácido (kg) 

Possui duas restrições estabelecendo o máximo e o mínimo. Sendo o mínimo dado por: 

0,1632𝑥 1+ 0,17𝑥2 + 0,14𝑥3 + 0,16𝑥4 + 0,095𝑥5 + 0,2𝑥6 ≥ 0,018 
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E o máximo dado por: 

0,1632𝑥1 + 0,17𝑥2 + 0,14𝑥3 + 0,16𝑥4 + 0,095𝑥5 + 0,2𝑥6 ≤ 0,020 

 

3.3 Proteína (kg) 

Possui duas restrições estabelecendo o máximo e o mínimo. Sendo o mínimo dado por: 

0,17𝑥1 + 0,14𝑥2 + 0,13𝑥3 + 0,17𝑥4 + 0,1552𝑥5 + 0,16𝑥6 ≥ 0,0142 

E o máximo dado por: 

0,17𝑥1+ 0,14𝑥2+ 0,13𝑥3 + 0,17𝑥4 + 0,1552𝑥5+0,16𝑥6 ≤ 0,016 

3.4 Lisina (kg) 

A quantidade mínima pode ser dada por: 

0,008𝑥1+ 0,0015 𝑥2 + 0,008𝑥4 + 0,0077𝑥5+0,0072𝑥6 ≥ 0,00073 

3.5 Metionina (kg) 

A quantidade mínima pode ser dada por: 

0,003𝑥1+ 0,0008 𝑥2 + 0,003𝑥4 + 0,0024𝑥5+0,003𝑥6 ≥ 0,0004 

3.6 Cálcio (kg) 

A quantidade mínima pode ser dada por: 

0,0095𝑥1 + 0,0075𝑥2 + 0,015𝑥3 + 0,012𝑥4 + 0,0225𝑥5 + 0,025𝑥6 ≥ 0,0006 

3.7 Fósforo (kg) 

A quantidade mínima pode ser dada por: 

0,005𝑥1+ 0,004𝑥2 + 0,005𝑥3 + 0,005𝑥4 + 0,005𝑥5 + 0,006𝑥6 ≥ 0,0004 

Os elementos acima estabelecidos devem ter uma contribuição máxima de 54,13% da ração 

consumida diariamente. Portanto, outros nutrientes não levados em consideração no estudo 
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representam 45,87% da quantidade consumida pelo animal por dia. Logo, estabelecem-se as 

seguintes restrições: 

0,4713𝑥1 + 0,5362𝑥2 + 0,55𝑥3 + 0,472𝑥4 + 0,5922𝑥5 + 0,4488𝑥6 ≤ 0,05413 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 0,100 

Após a modelagem do problema, foi utilizado o Solver para a encontrar a solução ótima. 

 

4 Resultados e Discussão 

No primeiro teste utilizando os parâmetros básicos explicitados na metodologia o resultado 

encontrado não foi favorável como pode ser observado na Figura 1: 

 

Figura 1 – Resultado do Solver 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2017) 

A solução não foi encontrada porque as rações comerciais analisadas não atendem às 

especificações mostradas no Quadro 2. O aminoácido Lisina somente é atendido nas rações A, 

D e E e a Metionina, por sua vez, não é atendida em nenhuma ração. Porém, as rações que 

atendem ao índice de Lisina não respeitam as condições mínimas necessárias de outros 

nutrientes: as rações A e D não respeitam o mínimo estabelecido de Fibra em Detergente Ácido 

e a ração E não atende Fibra Bruta e Fibra em Detergente Ácido, o que leva a uma 

impossibilidade de encontrar a solução do problema. 

Portanto, para ser possível solucionar o problema respeitando os índices delimitados, foram 

acrescentadas à modelagem a L-Lisina-HCL e a DL-Metionina na forma de suplemento, 

possuindo o primeiro 78% de lisina em sua composição com o valor de R$ 8,80, enquanto que 
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o segundo possui 98% de metionina e um valor de R$ 7,11, sendo as quantidades (em 

quilograma) a serem estabelecidas com a solução, variáveis de decisão, denominadas 𝑥7 e 𝑥8, 

respectivamente. 

Dessa forma, algumas restrições e a função objetivo tiveram que ser reformuladas: 

Função Objetivo Minimizar Custos: 

f(x) = 1,60𝑥1 + 1,35𝑥2+ 2,00𝑥3 + 2,00𝑥4 + 2,20𝑥5+ 2,49𝑥6 + 8,8𝑥7 + 16,1𝑥8 

E as Restrições: 

0,4713𝑥1+ 0,5362𝑥2 + 0,55𝑥3 + 0,472𝑥4 + 0,5922𝑥5 + 0,4488𝑥6 + 0,78𝑥7 + 0,98𝑥8 ≤ 

0,05413 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5+ 𝑥6 + 𝑥7 + 𝑥8 ≤ 0,100 

 Lisina: 

0,008𝑥1+ 0,0015𝑥2 + 0,008𝑥4 + 0,0077𝑥5 + 0,0072𝑥6 + 0,78𝑥7 ≥ 0,00073 

 

 Metionina: 

0,003𝑥1 + 0,0008𝑥2 + 0,003𝑥4 + 0,0024𝑥5 + 0,003𝑥6 + 0,98𝑥8 ≥ 0,00052 

E, novamente, foi utilizado o Solver para a solução do problema, sendo o resultado encontrado 

apresentado nos Quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 – Resultado do Solver 

Nutrientes Ração A Ração B Ração C Ração D Ração E Ração F 

FB 0,17 0,14 0,16 0,17 0,12 0,15 

FDA 0,1632 0,17 0,14 0,16 0,095 0,2 

Proteína 0,17 0,14 0,13 0,17 0,1552 0,16 

Lisina 0,008 0,0015 0 0,008 0,0077 0,0072 

Metionina 0,003 0,0008 0 0,003 0,0024 0,003 

Cálcio 0,0095 0,0075 0,015 0,012 0,0225 0,025 

Fósforo 0,005 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 

Quantidade (kg) 0,0218 0,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0408 

Preço R$ 1,60 R$ 1,35 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 2,20 R$ 2,49 

Fonte: Os autores (2017) 
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Quadro 5 – Resultado do Solver 

Consumo Diário de Ração (kg/animal) 0,1 

Nº de coelhos 1 

Consumo Total Diário de Ração(kg) 0,1 

Custo Total R$ 0,19 

Fonte: Os autores (2017) 

Sendo o valor das variáveis para alimentar um coelho 𝑥1 = 0,0218 kg; 𝑥2 =0,0369 kg; 𝑥3= 0,00 

kg; 𝑥4= 0,00 kg; 𝑥5=0,00 kg; 𝑥6= 0,0408 kg, 𝑥7=0,00026 kg e 𝑥8=0,00019 kg. Ou seja, a 

combinação de rações que tem o menor custo e atende às especificações nutricionais 

delimitadas pela literatura é 21,82% da ração A, 36,89% da ração B e 40,83% da ração F, 0,26% 

de L-Lisina- HCL e 0,19% de DL-Metionina, com custo de R$ 1,90 o quilo. 

 O Relatório de Sensibilidade mostra os resultados, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Relatório de Sensibilidade 

Fonte: Os autores (2017) 

Fazendo uma Análise de Sensibilidade tem-se que é possível aumentar os fatores de restrição 

máximos de Fibra Bruta, Proteína e Fibra em Detergente Ácido, sem alterar o custo por 

quilograma de ração. Já os valores mínimos de Cálcio, Fósforo e Proteína podem ser reduzidos 

infinitesimalmente sem sofrer alteração no custo, ou seja, a solução em ambos os casos se 

mantém. O preço sombra indica quanto o custo vai variar de acordo com a alteração dos fatores 

de restrição, no caso do presente estudo, os preços sombra dos fatores máximos de Fibra Bruta, 

Fibra em Detergente Ácido e Proteína e dos fatores mínimos de Cálcio, Fósforo e Proteína são 

zero, o que justifica as afirmações anteriores. Já nos valores mínimos de Lisina, Metionina, 

Fibra Bruta e Fibra em Detergente Ácido o preço varia, respectivamente, R$ 0,18, quando existe 
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um aumento de 0,0032 kg ou uma redução de 0,00022 kg; R$ 0,12, quando há um aumento de 

0,0040 kg ou diminuição de 0,00018 kg; R$ 0,10, quando há um aumento de 0,00056 kg ou 

uma redução de 0,00073 kg, e R$ 0,30, quando há um aumento de 0,0019 kg ou uma redução 

de até 0,0014 kg. 

Com essa análise é possível melhorar a solução ótima encontrada, através de ajustes nos fatores 

de restrição. 

 

5 Conclusão 

As rações comerciais não atendem a todos os níveis nutricionais estabelecidos pela literatura. 

No entanto, com o uso da PO, podem ser combinadas gerando um valor mínimo de custo sem 

prejuízo nutricional, representando, em uma criação com grande número de animais, uma 

redução considerável de gastos, principalmente, sabendo-se que grande parte dos gastos na 

cunicultura são direcionados à alimentação. Portanto, para o uso das rações e dos suplementos 

analisados no presente estudo, a quantidade de cada um que deve ser usada é: 21,82% da ração 

A, 36,89% da ração B e 40,83% da ração F, 0,26% de L-Lisina-HCL e 0,19% de DL-Metionina, 

com custo de R$ 1,90 o quilograma. 

O presente estudo apresentou limitações quanto às informações nutricionais das rações 

analisadas, visto que importantes dados nutricionais para o bom desenvolvimento do animal 

não constam no rótulo de algumas rações. Nesse contexto, sugere-se que seja realizada a 

avaliação nutricional dessas rações, por meio de análise da composição das mesmas. Para que, 

desse modo, se obtenha dados nutricionais com grau de confiabilidade maior.  
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