
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 1 

Modelo computacional para formulação de rações de mínimo custo 
para pequenos ruminantes utilizando programação linear 

 
 

Fernando Afonso Santos (UFV) fernando@dpi.ufv.br 
Marcelo Teixeira Rodrigues (UFV) mtrodrig@ufv.br 

Jugurta Lisboa Filho (UFV) jugurta@dpi.ufv.br 
 
 

Resumo: A competitividade do mundo atual é considerada um grande desafio aos que 
desejam ingressar em um novo negócio. Para se transpor esta barreira é necessária a 
visualização de novas oportunidades, e um bom negócio, no setor agropecuário, pode ser a 
criação de pequenos ruminantes, a exemplo dos caprinos e ovinos, que não conta com uma 
competitividade tão acirrada entre os criadores, como a existente na criação de ruminantes 
de grande porte, como os bovinos, além de oferecer um bom retorno econômico. Entretanto, 
por ser um mercado menos explorado existem ainda carências, principalmente em 
ferramentas de apoio aos criadores em suas atividades. O objetivo deste artigo é a 
apresentação de um modelo computacional desenvolvido para auxiliar os que lidam na área 
de criação de pequenos ruminantes, para que possam elaborar rações de mínimo custo para 
os animais. A modelagem do problema foi realizada utilizando-se programação linear, com a 
aplicação do algoritmo Simplex no processo de otimização. 
Palavras-chave: Modelagem computacional; Otimização; Programação linear; Nutrição de 
ruminantes 
 
 
1. Introdução 

A pecuária é um setor do agronegócio de grande importância econômica, com 
contribuição expressiva no PIB nacional, fazendo com que esta atividade se destaque e 
demande por investimentos, principalmente em estrutura e tecnologia. Na criação de 
ruminantes, a exemplo dos bovinos, caprinos e ovinos, existem diversas oportunidades de 
negócio que, caso bem exploradas, podem contribuir ainda mais com o sucesso da pecuária 
nacional. Para isto, é necessário o espírito empreendedor dos investidores, para a visualização 
de boas oportunidades de negócio, bem como a aplicação de boas práticas de gestão para 
obterem sucesso na nova empreitada. 

A criação de pequenos ruminantes, como os caprinos e ovinos, pode ser um bom 
investimento, por se tratar de um setor pouco explorado no Brasil e, portanto, contar com uma 
competitividade menos acirrada, principalmente quando comparada à criação de ruminantes 
de grande porte, como os bovinos. A alimentação dos animais é um fator crítico dos custos de 
produção, representando a maior parcela dos gastos, variando de 50 a 75% dos custos totais, 
com grande impacto sobre a rentabilidade da criação de ruminantes. Segundo Campos (1992), 
quanto maiores forem os custos de produção de uma empresa menor será sua produtividade, e 
consequentemente sua competitividade no mercado, o que está diretamente relacionado à sua 
sobrevivência. 

A formulação de dietas balanceadas, suprindo as exigências nutricionais dos animais, 
a um baixo custo é um tópico de relevância para aqueles que lidam com a criação de 
ruminantes. Isto porque o desempenho produtivo do animal está intrinsecamente relacionado 
à sua alimentação, e o seu custo influencia no orçamento final, estando diretamente ligado ao 
lucro da empresa. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a elaboração de uma ferramenta a ser utilizada 
na área de nutrição de ruminantes, para otimizar o uso de alimentos procurando obter melhor 
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eficiência animal e formular rações de mínimo custo para pequenos ruminantes. São 
apresentados também conceitos que buscam fornecer resultados mais precisos na elaboração 
das rações, fazendo desta, uma ferramenta de grande utilidade aos produtores e criadores que 
lidam nesta área. 

 
2. Trabalhos correlatos 

A maioria das ferramentas existentes de cálculo de dietas para animais foi 
desenvolvida com base em modelos empíricos, em função de sua menor complexidade para 
ser construída. O conselho americano de pesquisas, NRC, apresentou em 2001 uma 
compilação de informações que permitem o cálculo de exigências de nutrientes e a avaliação 
de alimentos. Foi apresentado na mesma oportunidade um software para a formulação de 
rações utilizando este modelo, sem, contudo oferecer ferramentas para a otimização das 
mesmas. 

No Brasil um software denominado Supercrac (TDSoftware, 2006) foi desenvolvido 
utilizando as informações descritas pelo NRC, com finalidade de minimizar custos de rações. 
Entretanto, alternativas como a análise de sensibilidade, e o uso de procedimentos para 
simulação do manejo e alterações na fisiologia animal, de grande utilidade principalmente no 
meio acadêmico, não foram contempladas. Chalupa (2005) apresenta uma relação de 15 
softwares comerciais, para formulação de rações para gado leiteiro disponíveis no mercado 
americano e europeu, no entanto, ferramentas com esta finalidade voltadas para a formulação 
de rações para pequenos ruminantes não foram apresentadas. 

É notável, portanto, a carência de ferramentas disponíveis para formulação de rações 
para pequenos ruminantes, talvez por ser um setor de menor expressão econômica, mas não 
menos importante. E isto reforça a necessidade do desenvolvimento de tais ferramentas, que 
consiste no objetivo deste trabalho. 
 

3. Metodologia 

A formulação de rações sempre foi um problema de grande importância a ser 
resolvido por aqueles que lidam na área da criação de animais, sejam eles de qualquer espécie. 
Isto porque suas exigências nutricionais devem ser atendidas para que os mesmos possam 
apresentar um bom desempenho produtivo e reprodutivo. Contudo, apenas satisfazer tais 
exigências não é o suficiente, deve-se procurar otimizar a utilização dos alimentos fornecidos, 
pois os mesmos representam custos de produção aos criadores e sempre que possível devem 
ser minimizados. 

Os modelos de avaliação de rações consistem em fornecer meios para estimar, com 
exatidão e precisão, os efeitos dos alimentos no organismo animal. A forma de avaliar as 
exigências nutricionais dos animais bem como a composição nutricional dos alimentos varia 
em função do modelo utilizado, implicando em aumento na complexidade no tratamento 
computacional. 

Uma das variáveis de grande importância nos estudos de nutrição animal é o consumo 
de alimentos. Sua regulação pelos animais (fome e saciedade) é complexa envolvendo a 
participação hormonal, o estagio fisiológico, o ambiente, etc. Nos modelos atuais a estimativa 
do consumo de alimentos pelos animais tem sido feita com base na demanda de energia. No 
entanto, estes modelos não funcionam adequadamente em ambientes tropicais, a exemplo do 
Brasil, uma vez que as plantas forrageiras utilizadas apresentam grande concentração em 
fibra, o que limita o consumo dos animais antes mesmo que a demanda energética seja 
atendida.  

Como não existem atualmente softwares empregando a limitação de fibra aos modelos 
para realização dos cálculos de rações, esta pode ser considerada uma carência que deve ser 
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atendida em curto prazo, o que veio a ser uma grande motivação para a realização deste 
trabalho. A utilização de mais esta variável no modelo fornece resultados mais precisos, e 
principalmente, elimina a possibilidade da obtenção de dietas que são matematicamente 
viáveis, porém, quando fornecidas aos animais, provocam efeitos inesperados e até mesmo 
agressivos ao seu organismo.  

O processo de formulação da ração para a alimentação dos animais é basicamente 
dividido em três etapas: (i) estimativa das exigências nutricionais dos animais; (ii) cálculo dos 
nutrientes fornecidos pelos alimentos; (iii) modelagem do problema para a obtenção de uma 
ração que possa otimizar o desempenho animal a um mínimo custo. 

A etapa de estimativa das exigências nutricionais consiste em realizar uma verificação 
de todas as características fisiológicas e metabólicas dos animais para estimar sua exigência 
nutricional total. Dentre as características inspecionadas está a idade do animal, o seu peso, a 
presença de gestação e em caso positivo, quantos fetos existem, além de outras como a 
expectativa de movimentação diária do animal, se o mesmo está ou não em crescimento e a 
sua produção de leite, caso haja. Como resultado deste procedimento tem-se a estimativa de 
consumo dos principais nutrientes pelos animais, que nesta modelagem são: a energia líquida, 
a proteína metabolizável, os minerais como cálcio e fósforo e a recomendação de consumo de 
fibras, esta última sendo uma novidade entre os modelos computacionais existentes para a 
formulação de rações para os ruminantes no Brasil. 

É produzida também uma estimativa da taxa de passagem do alimento pelo trato 
gastro-digestório do animal, representada como Қp, que terá influência sobre o 
aproveitamento de cada nutriente no seu organismo e sua capacidade de consumo de 
alimentos. Esta taxa é utilizada como um parâmetro de entrada na etapa (ii), a de cálculo dos 
nutrientes dos alimentos, o que imprime um caráter dinâmico ao modelo. Isto porque a 
velocidade com a qual o alimento passará no trato gastro-digestório do animal, em particular 
no rúmen, é um importante fator para determinar quanto deste alimento poderá ser 
aproveitado. 

O cálculo dos nutrientes fornecidos pelos alimentos, é a etapa que consiste em 
determinar quanto cada alimento selecionado pelo usuário para compor a ração contribui para 
satisfazer as exigências nutricionais dos animais. É um procedimento importante, pois as 
informações disponíveis dos alimentos fornecidas por análises laboratoriais não fornecem os 
valores passíveis de comparações com as exigências nutricionais dos animais e, portanto, 
devem ser calculados para permitir tal fato. 

Um fato a se ressaltar, é que os valores dos nutrientes são calculados dinamicamente, 
utilizando-se o valor da constante Қp. Este procedimento indica que o valor dos nutrientes 
fornecidos está diretamente ligado às características fisiológicas e metabólicas dos animais, o 
que traz um considerável ganho de precisão nos cálculos e também vem a ser uma 
originalidade dentre as ferramentas com esta finalidade no Brasil. Nos outros modelos 
computacionais apresentados até o momento os valores em nutrientes disponíveis aos animais 
são apresentados como fixos, enquanto que no modelo sendo proposto estes valores são 
variáveis, o que aumenta a exatidão em se estimar o comportamento animal. 

E finalmente, para obter a formulação da ração ótima, que atenda as exigências 
nutricionais dos animais a um custo mínimo, é necessária a utilização de um procedimento 
computacional que processe os resultados fornecidos pelas etapas (i) e (ii) e forneça como 
resultado uma solução para o problema. 

 

3.1. Modelos matemáticos empregados na formulação das rações 

O comportamento do organismo animal é complexo, tema de pesquisas e que ainda 
tem muito a ser revelado. Para a realização de um trabalho como este, deve-se primeiramente 
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ter disponíveis métodos que permitam a quantificação de grandezas que são somente 
interpretadas pelo próprio organismo animal, para assim se possibilitar a modelagem do 
sistema e a realização de uma análise precisa, buscando o comportamento ótimo do mesmo. 

Diante deste problema, foram iniciadas pesquisas com o intuito de se expressar o 
comportamento animal, bem como dos alimentos a ele fornecidos, em grandezas matemáticas 
(equações e variáveis), passíveis de serem interpretadas e analisadas pelo ser humano, 
permitindo a aplicação dos conhecimentos acumulados em outras áreas para contribuir com a 
melhoria nos sistemas produtivos. 

Diferentes modelos são estudados com a finalidade de se obter melhores respostas dos 
animais com relação à sua alimentação. Modelos são representações matemáticas de 
mecanismos que governam fenômenos naturais que não são totalmente conhecidos, 
controlados ou compreendidos. Há os modelos de bases mecanicistas que são baseados em 
teorias ou princípios biológicos, químicos ou físicos supostamente conhecidos sobre o sistema 
(Mertens, 1993). Entretanto, os estudos neste trabalho foram concentrados nos modelos 
empíricos, que são baseados em relacionamentos derivados diretamente de observações sobre 
o sistema, neste caso o organismo dos animais. Em particular, foram utilizados os modelos 
elaborados pelo NRC e pelo conselho inglês de pesquisa em alimentos e agricultura, AFRC. 

O modelo proposto pelo NRC tem como principal característica sua praticidade. 
Utiliza médias de valores obtida através de avaliações empíricas como constantes para 
representar informações que se apresentam de modo complexo em outros modelos, 
simplificando os cálculos. Como conseqüência, a precisão dos resultados fornecidos pelo 
modelo pode ser prejudicada. Entretanto, é o mais utilizado no mundo para formulação de 
rações para ruminantes. Em 2001, lançou sua última compilação do modelo que foi a 
escolhida para a implementação desta modelagem computacional. 

Já o AFRC conta com um modelo com um maior referencial teórico, sendo necessárias 
mais informações e maior domínio do assunto para sua aplicação, o que pode tornar esta 
tarefa árdua. No entanto, seus resultados podem ser mais precisos, justificando a maior 
complexidade. Para a composição do banco de dados sobre as exigências nutricionais dos 
animais foram utilizadas as recomendações fornecidas pelo AFRC (AFRC, 1993) uma vez 
que as informações existentes nessa publicação são mais completas para a espécie caprina. 
 

3.2. Programação linear 

Uma aplicação bem-sucedida de programação linear diz respeito à formulação de 
dietas e, em particular, à formulação de rações de custo mínimo. Em termos gerais, deseja-se 
obter a ração de mínimo custo (ou mínimo preço) a partir da disponibilidade de uma série de 
alimentos, mas respeitando-se as exigências nutricionais pertinentes à idade e ao tipo do 
animal (Caixeta-Filho, 2004). 
 Como os resultados fornecidos com a aplicação do modelo utilizado neste trabalho 
podem ser expressos em equações lineares, a aplicação de técnicas de programação linear no 
modelo computacional se apresentou como a melhor opção. Existem inconvenientes por se 
representar de forma linear alguns conceitos que certamente se comportam de maneira não-
linear, como o organismo dos animais, entretanto, a simplificação da estrutura matemática 
envolvida justifica a escolha. 
 Ainda segundo Caixeta-Filho (2004), seja qual for o algoritmo, a formulação do 
problema a ser resolvido por programação linear segue alguns passos básicos. A saber: a 
definição do objetivo básico do problema, que a princípio deve ser único; a definição das 
variáveis de decisão envolvidas e das restrições do modelo, normalmente representadas por 
inequações. Atentando para o fato de que todas as expressões envolvidas na modelagem 
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devem seguir a hipótese principal da programação linear, que todas as relações entre variáveis 
devem ser lineares. 
 

3.2.1 Função objetivo 

 A função objetivo nos modelos de programação linear representa a equação principal 
do modelo, a qual se deseja maximizar ou minimizar usando para isto as variáveis de decisão. 
Nesta modelagem a função objetivo é a minimização dos custos da ração, sendo assim, a 
equação (1) representa a função objetivo do modelo. 

 

 Onde a variável n representa a quantidade total de alimentos na ração e a variável c, o 
custo de cada alimento. 
 

3.2.2 Variáveis de decisão 

 As variáveis de decisão em um modelo linear representam as decisões a serem 
tomadas. Nesta modelagem, estas variáveis representam a quantidade de cada alimento a ser 
inserido na ração. Portanto, somente é possível determinar quantas variáveis de decisão 
haverá no problema após a determinação de quais alimentos estarão disponíveis para a 
composição da ração, o que traz um caráter dinâmico à modelagem. Aqui as variáveis de 
decisão poderão assumir apenas valores positivos. 
 

3.2.3 Restrições do modelo 

As restrições representam as limitações do modelo quanto à quantidade de recursos a 
serem utilizados por cada variável (Medeiros, 2004). Nesta modelagem as restrições 
representam as exigências nutricionais dos animais, uma vez que a ração será elaborada para 
suprí-las. A tabela 1 mostra as restrições existentes no modelo e o que cada uma delas 
representa. 

TABELA 1 – As restrições aplicadas ao modelo 

 
Na representação matemática das restrições do problema, a variável ki representa a 

contribuição de cada alimento com relação à respectiva restrição do modelo. Os valores de ki 
podem variar de acordo com os alimentos e foram calculados na etapa de cálculo dos 
nutrientes dos alimentos. Por exemplo, na equação (2) ki representa a quantidade de energia 
líquida que cada alimento, de índice i, contribui com a ração. As restrições do modelo, 
enumeradas de (2) a (7) são abaixo ilustradas. 
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3.2.4 Representação matemática do modelo 

 Após determinadas a função objetivo do modelo, suas variáveis de decisão e suas 
restrições, têm-se agora condições de expressar o modelo através de sua representação 
matemática, que é mostrada a seguir: 

 

Para proporcionar maior flexibilidade ao modelo, optou-se por relaxar todas as 
restrições de igualdade existentes. Isto porque, tais equações dão ao modelo um caráter 
exageradamente restrito, e dificultam a obtenção de uma solução ótima. Portanto, cada 
restrição de igualdade apresentada na seção 3.2.3 é agora representada por duas inequações, 
como pode ser observado nas sentenças numeradas de (2) a (9) acima. A constante p 
representa a precisão do modelo, e pode assumir valores entre 0 e 1, sendo determinada pelo 
usuário no processo de otimização da ração, como o percentual de precisão aplicado ao 
modelo. 
 

4. Solução computacional 

Para a implementação computacional do modelo apresentado, foi utilizada a 
ferramenta Microsoft Visual Studio .NET 2003. Foi elaborado também um banco de dados 
contendo informações dos principais alimentos disponíveis para a alimentação de ruminantes 
no Brasil, além de haver a possibilidade de inserção de outros pelo usuário. Este banco de 
dados foi modelado e implementado utilizando-se o Microsoft Access. 
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A Figura 1 ilustra uma interface da aplicação, onde é permitido ao usuário a criação de 
misturas de alimentos, algo de grande importância uma vez que permite uma melhor 
organização dos alimentos contidos na ração. 

 
FIGURA 1 – Interface para elaboração de misturas dos alimentos 

 Na caracterização dos animais, optou-se por separá-los em grupos, cada um com suas 
características específicas, cabendo ao usuário apenas fazer pequenos ajustes com suas 
próprias informações, caso necessário. Os grupos definidos foram: animais machos, fêmeas 
lactantes, fêmeas não-lactantes e animais em crescimento. 

Já na representação dos alimentos, estes também foram separados em categorias por 
dois motivos, um primeiro é que o cálculo de suas contribuições nutricionais fornecidos pelas 
equações do NRC dá um tratamento diferenciado aos alimentos de acordo com sua respectiva 
categoria, o outro motivo é para permitir uma melhor apresentação das informações ao 
usuário, de modo que a tarefa de se localizar um alimento no banco de dados fosse facilitada. 

Cada alimento é representado por seus nutrientes, que são usados nos cálculos para a 
formulação da ração. Além disto, existem também informações referentes ao seu nome 
científico bem como seu número de representação internacional. 

No processo de formulação da dieta de mínimo custo é necessário primeiramente a 
definição de um grupo de animais para a definição das exigências nutricionais. Por 
conseguinte deve ser feita a definição de quais alimentos estarão disponíveis para a dieta, 
nesta etapa é importante ressaltar que a veracidade dos dados é fundamental para que o 
modelo computacional possa fornecer um resultado satisfatório. Por exemplo, um alimento 
que forneça grandes contribuições nutricionais, mas que esteja com seu custo superfaturado 
certamente terá uma pequena contribuição, ou até mesmo nenhuma, na dieta de custo mínimo. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 8 

O algoritmo utilizado para a realização da otimização que fornece a ração de mínimo 
custo foi o Simplex (Dantzig 1963), um dos algoritmos matemáticos mais utilizados para 
otimização de problemas lineares. Seu algoritmo consiste num procedimento algébrico 
iterativo que permite a determinação de pelo menos uma solução ótima para cada problema, 
caso exista, sendo os conceitos subjacentes à resolução essencialmente geométricos (Hillier 
2001). 

Após a inserção dos dados pertinentes aos animais e também dos alimentos, deve-se 
agora partir para o passo final na elaboração de uma dieta de mínimo custo. A interface que 
proporciona esta funcionalidade ao usuário (Figura 2) exibe primeiramente a possibilidade de 
se inserir a quantidade desejada dos alimentos na ração, para uma estimativa inicial e 
avaliação da contribuição dos alimentos na dieta. 

 
FIGURA 2 – Ilustração do processo de formulação da ração de mínimo custo 

Após a requisição do procedimento de otimização, caso seja encontrada uma dieta de 
mínimo custo que atenda todas as exigências nutricionais dos animais, o sistema exibirá uma 
mensagem notificando tal fato, e o usuário pode optar por aplicar os valores encontrados de 
cada alimento na dieta, ou seja, os valores das variáveis de decisão do problema. 

 
FIGURA 3 – Mensagem exibida ao se encontrar uma solução de mínimo custo 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 9 

Após a ração elaborada, seja ela ótima ou não, há ainda a possibilidade de se visualizar 
o comportamento do animal ao consumir os alimentos, através de relatórios específicos para 
tal fim. Estes relatórios nos permitem visualizar a estimativa de dados relativos aos animais 
que podem ser de grande utilidade aos criadores, como por exemplo, a estimativa de quantos 
litros de leite o animal produzirá consumindo a dieta, ou ainda se ele estará ganhando ou 
perdendo peso. A Figura 3 ilustra um destes relatórios. 

 
FIGURA 4 – Relatório de acompanhamento da ração no organismo animal 
 

5. Considerações finais e trabalhos futuros 

Com a elaboração deste modelo computacional para avaliar e calcular rações de 
mínimo custo para os pequenos ruminantes, espera-se estar colaborando com o 
desenvolvimento desta importante atividade do agronegócio nacional. Espera-se também 
melhorar as perspectivas de investimentos na criação de pequenos ruminantes, com o 
desenvolvimento de novos empreendimentos no setor, e que este se concretize como uma boa 
oportunidade de negócio na pecuária brasileira. 

Os criadores poderão fazer uso dos recursos da ferramenta obtendo ganhos quanto à 
alimentação dos animais, e também se beneficiando da redução dos custos de produção, o que 
pode trazer uma maior rentabilidade ao negócio e a conseqüente sustentabilidade em seus 
sistemas produtivos. 

Como proposta para trabalhos futuros, almeja-se estender este modelo computacional 
para que possa formular rações baseando-se agora em modelos de bases mecanicistas, cuja 
modelagem se apresenta mais complexa, por contar com equações não-lineares descrevendo 
seu modelo matemático, entretanto, as respostas por ele fornecidas são mais precisas, e podem 
colaborar ainda mais na área de nutrição de ruminantes. 
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