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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo desenvolver
e analisar a aplicação de um modelo de
programação linear como ferramenta de auxílio
ao processo de tomada de decisão de
investimento para maximizar a receita de uma
fazenda no semi-árido brasileiro. Os resultados
estimados pelo modelo indicam que a melhor
alternativa seria o cultivo de 18 ha com forragem
para criar 18 UA de bovinos de corte, 30 ha com
palma forrageira e alugar 52 ha a terceiros. O
modelo poderá ser utilizado para auxiliar o
processo de tomada de decisão e definir
estratégias de investimento em empresas agrí-
colas, pois permite a simulação e análise de
vários cenários.

SUMMARY

The objective of this work was to develop
and evaluate a linear programming model as a
support tool for deciding on type of investments,
aiming at the maximization of gross income of a

forage-livestock system located in the semi-arid
region of Brazil. Results estimated by the model
indicate as best option-planting 18 ha of pastures,
stocked with 18 animal units of beef cattle, 30 ha
planted with forage palm, and 52 ha leased out.
The model can be used in the process of decision-
making and defining investment strategies in
forage-livestock enterprises, allowing for
analyses in multiple scenarios.

INTRODUÇÃO

O semi-árido brasileiro tem cerca
de 1 milhão de km2 e clima adequado à
caprinocultura (Oliveira, 1996; Ro-
drigues, 1998). Se bem conduzida, a
pecuária seria capaz de incorporar 40
milhões de hectares (ha) à atividade
econômica desta região (Embrapa,
2000), principalmente em unidades de
produção familiar com pouca capa-
cidade de investimento (Rodrigues,
1998). Por estes motivos, este trabalho
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objetivou desenvolver e analisar a
utilização de um modelo linear para
auxiliar a escolha de investimentos e
maximizar receita de uma fazenda no
semi-árido brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O modelo proposto tem a seguinte
estrutura:

Maximizar ∑Rj

Sujeito a:
(1) ∑Ij <= CI
(2) ∑Aj <= A
(3) ∑COj <= ACF
(4) ∑Tj <= T
(5) ∑Rj - IF + ∑Cj >= CL

Onde ∑Rj é o somatório (∑) da receita (R)
obtida em cada atividade j (caprinocultura,
bovinocultura de corte, cultivo de palma forrageira
e aluguel da propriedade) que pode ser
desenvolvida na fazenda; lj o custo de implantação
de j; CI o capital para investimento; A, a área total
da fazenda e Aj, a área destinada à j; CO o
consumo voluntário de cada unidade animal (UA)
caprino ou bovino de corte; ACF o acúmulo de
forragem; T, total de horas de trabalho/mês
disponível na fazenda e Tj o tempo gasto com j;
CL é a condição de lucratividade da fazenda; IF
o investimento financeiro e ∑Cj o somatório de
todo o investimento com cada j. O modelo foi
resolvido em dois softwares, o L.I.N.D.O. (Lindo
Systems Inc., Chicago, IL, USA) versão 6.1 e na
planilha eletrônica Excel versão 5.0 (Microsoft
Corp., Redmond, WA, USA).

Os parâmetros utilizados foram
obtidos em uma fazenda com 150 ha.
Destes, 100 ha são destinados à
pecuária (bovina e caprina) e cultivo
de palma forrageira e 50 ha de reserva
florestal (caatinga), utilizada para fins
pastoris (Araújo Filho, 2004). O ACF
foi estimado, utilizando os índices de

produtividade do sistema CBL, sufi-
ciente para permitir a manutenção de
uma UA de 450 kg de peso vivo/ano
(Guimarães Filho et al., 1995). A mão-
de-obra foi composta de 2 homens
adultos, trabalhando 48 horas por se-
mana, em turnos de 8 horas/dia e um
dia de descanso cada. A produtividade
do trabalho foi estimada por Nobre
(2001 e 2002). O IF foi definido como
a remuneração do capital se o CI (R$
60.000,00) fosse aplicado a juros de
12%, correspondendo a soma da
remuneração da caderneta de pou-
pança no Brasil (6%) acrescidos de
uma taxa de risco de 6%. A CL deve
ser maior ou igual a R$ 300,00, o
suficiente para remunerar a adminis-
tração da fazenda. A cotação do dólar
utilizada foi de  R$ 2,11= US$ 1,00

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do modelo no Excel
5.0 e no L.I.N.D.O. foram iguais, ambos
indicaram que a máxima receita será
R$ 32.069,68. Para isto, deve-se ex-
plorar 17,94 hectares com bovinocul-
tura de corte, cultivar 29,39 ha de
palma forrageira para suplementar os
animais no período seco do ano e alugar
52,67 ha de pastagem (tabela I).

Como as restrições CI, A e T foram
esgotadas o preço sombra destas é
maior que zero (tabela II). Por isto,
cada unidade monetária além do CI
investido resultaria no aumento de R$
0,20 na receita total, estabelecendo-se
um parâmetro para avaliar opções de
financiamento ou parcerias de inves-
timento na fazenda. O preço sombra
da restrição A (R$ 100,00/ha) repre-
senta o valor máximo a ser desembol-
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sado com aluguel ou compra de novas
áreas para a fazenda. A disponibilidade
de mão-de-obra foi determinante para
a caprinocultura não participar da
solução. Esta atividade demanda mais
horas de trabalho por UA que a
bovinocultura de corte e o cultivo da
palma, respectivamente 30, 15 e 5 ho-
ras/mês por hectare. Por estes moti-
vos, embora o preço de remuneração
da caprinocultura seja maior que as
demais alternativas avaliadas, cada UA
de caprino que o produtor criar resul-
tará na diminuição de R$ 230,95 da
receita total da fazenda. Nas simu-
lações onde se forçou uma folga para
a restrição T, a caprinocultura parti-
cipou da solução. Isto explica porque
nas unidades de produção familiar, a
caprinocultura tem grande importância
(Nobre, 2001). Nestes empreendi-
mentos, a gestão da produção é execu-

tada por membros da família, onde
coexistem a produção comercial (des-
tinada à venda) e consumo familiar
(Holanda Junior, 2004; Holanda Junior
e Araújo, 2004). O preço sombra de
"T" foi de R$ 30,40 é maior que o pago
na região (R$ 15,00) o que permitiria a
contratação de mais um funcionário.
Entretanto, deve-se avaliar se existe
mão-de-obra especializada caprino-
cultura e bovinocultura, o que nem
sempre é disponível na região. Além
disto, o preço sombra de T serve como
parâmetro para estimar o valor máxi-
mo a ser pago aos trabalhadores ou
avaliar sua substituição por máquinas.

A falta informações como: séries
temporais de taxa de acúmulo de
forragem, de produtividade do sistema

Tabela I. Área recomendada com criação
de caprinos (UACaprino), bovinos (UABo-
vino), cultivo de palma forrageira (HAPal-
ma) e aluguel do imóvel ou parte dele para
maximizar a receita da fazenda Veneza.
(Area recommended to be alloted to goats
(UACaprino), cattle (UABovino), forage cactus
production (HAPalma), and leasing (Aluguel).

Variável Área (ha) Redução no lucro1

UACaprino 0 230,95
UABovino 17,94 0
HAPalma 29,39 0
Aluguel 52,67 0

1Estima, desde que não se alterem as restrições
e os coeficientes utilizados, o valor da redução
em moeda corrente (Reais) na função objetivo
para cada unidade adicional de UACaprino que
participe da solução do modelo.

Tabela II. Restrições de capital de
investimento (Cj), área (Aj) em hectares
(ha), Acúmulo de forragem (COj) em kg/ha,
disponibilidade de horas de trabalho (Tj) e
condição de lucratividade (CLj) observa-
das para o modelo. (Restrictions of investment
capital (Cj), land area (Aj) in hectares (ha),
forage accumulation (COj) in kg/ha, labor time
availability (Tj) and profitability conditions (CLj)
for the model).

Restrição Folga1 Preço sombra2

Cj 0 R$ 0,20
Aj 0 100 ha

COj 1774,14 kg 0 kg
Tj 0 30,4 h

CL R$ 12069,68 R$ 0,00

1Folga= Se o valor da folga é igual a zero ela é
atuante e limita o sistema.
2Custo de oportunidade de cada unidade adicio-
nal disponibilizada nas restrições que foram
atuantes no sistema.
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e de preços não permitiu simular perío-
dos de tempo superiores a 1 ano. Com
a existência destas séries temporais
seria possível estimar uma função de
risco, probabilidade de ocorrência de
um evento, associado a cada solução
do modelo. Assim, o usuário do modelo
poderia simular vários cenários de
produção e escolher o que tenha
probabilidade de ocorrência e retorno
(econômico ou social) adequado ao
grau de risco submetido.

CONCLUSÕES

O modelo descrito poderá ser utili-
zado para definir estratégias de
investimento em empresas agrícolas.
Este poderá ser melhorado com a
incorporação de funções de risco
(probabilidade) associadas à solução.
Todavia, para isto é necessário a criação
e o desenvolvimento de séries históri-
cas de preços de insumos, produtos e
de produtividade do trabalho.
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