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Resumo
A reciclagem de resíduos se tornou uma ação saudável em tempos de

conscientização da questão ambiental. O mesmo acontece no meio rural, e isso vem
ocorrendo de forma a se buscar a agregação de valor juntamente com a preservação do 
ambiente natural. Em atividades agropecuárias diversificadas, a reciclagem acontece com o 
aproveitamento de resíduos de uma cultura como insumo de outras. Entretanto, um dos 
problemas que surgem é o planejamento da capacidade de produção de cada uma das 
culturas, uma vez que é necessário se computar o aproveitamento de resíduos ao máximo e 
ao mesmo tempo obter o maior resultado econômico possível. Evidentemente, existem
restrições à essa capacidade, entre elas a própria terra disponível. Uma das formas de se 
resolver esse problema é utilizar um ferramental quantitativo, a Programação Linear,
explorado neste trabalho.

Palavras chave : Contabilidade Gerencial, Programação linear, Dimensionamento 
da produção.
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1. INTRODUÇÃO

A reciclagem de materiais tem se tornado uma atitude salutar nos dias de hoje. A 
preocupação com a conservação do meio ambiente é cada vez maior, pois os reflexos dos 
desequilíbrios ecológicos estão sendo sentidos ultimamente com maior intensidade, até 
mesmo em termos econômicos.
No meio rural, a agressão ao meio ambiente sempre ocorreu pela ação predatória do homem
sobre os recursos naturais. A reciclagem de materiais vem se tornando uma forma racional 
de aproveitamento de recursos que antes eram descartados ou desperdiçados. Isso causa 
dois impactos: o impacto econômico na eficiência das organizações e o impacto ambiental.
Uma das formas de se implementar a reciclagem é a reutilização de sobras culturais como 
insumos de outras culturas. Como essas sobras são limitadas em função da própria 
capacidade de produção, existe o problema de alocação de recursos, além de haver
alocações recíprocas, mesmo que indiretas. Para este tipo de problema, um instrumental 
disponível é a Programação Linear, um método determinístico que permite encontrar uma 
solução ótima para determinado objetivo, dado que os recursos disponíveis estão sob 
restrições.
Este trabalho tem por objetivo realizar uma aplicação do instrumental da Programação 
Linear ao problema da alocação de recursos com a reciclagem de produtos, subprodutos e 
resíduos na atividade agropecuária.
2. A RECICLAGEM DE MATERIAIS

A questão ambiental tem sido motivo de preocupação e reflexão para a população mundial. 
A poluição das águas e da atmosfera, a elevação da temperatura dos mares, a devastação da 
fauna e da flora, a redução da camada de ozônio. Esses fatores, entre outros, provocadores 
ou resultantes de desequilíbrios ecológicos, acabam direta ou indiretamente afetando de 
forma negativa a qualidade de vida das pessoas.
O meio empresarial, que sempre contribuiu para o aumento da poluição, está começando a 
se conscientizar de que a agressão ao meio ambiente pode trazer contingências às empresas 
a médio e longo prazo, como já vem acontecendo. Está havendo uma crescente
preocupação em investir no controle dos afluentes e o desenvolvimento de novas
tecnologias e novos meios de produção para reduzir o impacto ambiental.
A reciclagem de materiais, assunto para o qual se dava pouca importância, está se tornando
uma atitude fundamental em termos de preservação e motivo para a criação de formas 
racionais de produção.
A reciclagem é mais utilizada como solução para o problema do lixo, de uma maneira geral. 
O lixo urbano e o esgoto estão se tornando um grave problema a ser controlado em 
pequenas, médias e grandes cidades de todo o mundo. Não apenas materiais como metais, 
plásticos e vidros, de difícil decomposição, criam esses problemas. O lixo orgânico também 
é motivo de preocupação por causa dos grandes volumes e dos riscos de poluição, como a 
contaminação de lençóis freáticos e da poluição dos mananciais hídricos e riscos à saúde 
das pessoas.
Também no meio rural, parte de todo o volume produzido de resíduos, na forma de lixo 
orgânico e agrotóxicos, tem provocado a poluição de rios, riachos, córregos e represas, 
levando a distúrbios ecológicos como o aumento de pragas na lavoura.
Entretanto, a reciclagem não precisa necessariamente ser utilizada somente com o lixo. 
Uma das causas do grande volume de lixo urbano, industrial e rural produzido diariamente, 
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é o desperdício. São materiais que não precisariam chegar até o lixo, podendo ser
aproveitados antes. Para se ter uma idéia, segundo matéria do jornal Folha de São Paulo1,
quase 40% das hortaliças encaminhadas ao mercado e à indústria de processamento é 
perdida, entre restos de cenoura, ervilha, tomate, batata doce e outros. Ainda segundo o 
autor, “todos os resíduos de alimentos têm aplicação, com tecnologia definida, que evita 
seu destino aos ‘lixões’, além dos inconvenientes para o meio ambiente”.
Dentro da atividade rural, além das hortaliças, existem muitas outras culturas vegetais que 
geram restos e que poderiam ser reciclados. Carvalho2 relaciona os principais resíduos 
agroindustriais e de beneficiamento, citando, entre outros, a casca do amendoim; a casca, a 
palhada e o farelo do arroz; o sabugo do milho; o farelo do algodão; a farinha da aveia; a 
casca, o pseudocaule e as folhas da banana; o bagaço e o melaço da cana-de-açúcar; os 
resíduos de cevada da cervejaria e o melaço cítrico da laranja.
As culturas animais também geram resíduos ou subprodutos na forma de esterco ou de 
mortalidade natural, e esses também podem ser aproveitados em culturas vegetais, na forma 
de adubação, ou em culturas animais, como parte da alimentação.
Muito do que se produz é desperdiçado, seja porque o subproduto ou resíduo não tem muito 
valor comercial, ou porque não se conhece uma forma de se reaproveitar o material.
Se for feita  uma análise, mesmo que superficial, pode-se verificar que boa parte de tudo o 
que é produzido no meio rural é desperdiçado, seja na forma de manejo das culturas, seja 
no não-aproveitamento de recursos disponíveis naturalmente, seja no preparo e distribuição 
dos produtos agrícolas. São muitas as formas de desperdício, e elas sempre fazem com que 
o produtor tenha um custo mais elevado ou que deixe de ganhar mais.

Normalmente, uma pessoa joga fora tudo o que para ela não tem valor. O desafio 

da reciclagem é encontrar valor em algo que outrora não o tinha, mesmo  que esse valor 

esteja na preservação do meio ambiente. É encontrar alternativas de utilização do material 

que antes não existiam e por causa disso fora descartado.

3. AGREGANDO VALOR COM A RECICLAGEM NA ATIVIDADE RURAL

A reciclagem dentro de uma fazenda pode ter apenas como objetivo o de não prejudicar o 
meio ambiente com o descarte de material que possa ser poluidor, sem o aproveitamento 
desse resíduo.
Entretanto, economicamente é mais interessante que essa reciclagem possa ser realizada de 
tal forma que os resíduos sejam aproveitados. Mais interessante ainda se estes resíduos 
forem aproveitados de forma a agregar valor à sua produção.
Uma das formas de se realizar a reciclagem com a agregação de valor na produção é a 
utilização de resíduos e subprodutos de uma atividade em substituição de parte dos insumos 
de outra, o que é possível dentro da atividade rural. É a chamada integração de culturas 
agropecuárias.
A integração pode ser realizada com as sobras de culturas vegetais e outras culturas 
vegetais, entre culturas vegetais e culturas animais, e entre culturas animais e outras 
culturas animais. Existem incontáveis formas de integração, dado o grande número de 

1 CLAUSEL, Rubens Telechea L. Desperdício e tecnologia. Folha de S. Paulo, Agrofolha, p.6-2.
2 CARVALHO, Flavio Condé de. Disponibilidade de resíduos agroindustriais e do 

beneficiamento de produtos agrícolas , p. 33.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 4 / 15 -

possibilidades. A capacidade nutritiva de produtos, subprodutos e resíduos é muitas vezes 
considerável em boa parte das culturas e praticamente tudo pode ser aproveitado para 
alguma coisa no meio rural.
Entre culturas vegetais, o mais comum é o aproveitamento de restos culturais na adubação 
de outras ou até mesmo na própria, como é o caso do vinhoto na adubação das plantações 
de cana-de-açúcar. Entretanto, também existe a associação biológica. Um dos exemplos3 é 
uma espécie de leguminosa nos Estados Unidos, quase sem valor comercial, que se
desenvolve juntamente com plantações de milho. Essa planta previne erosões, combate 
ervas daninhas e tem a capacidade de pegar o nitrogênio do ar e levá-lo ao solo, o que nutre 
o milharal. Está sendo chamada de esterco verde.
Com culturas animais existem casos bastante comuns como a utilização de esterco de gado 
na adubação de plantações ou a utilização do resíduo cultural do suíno para a alimentação 
de bovinos e peixes, em criação intensiva. Existem, porém, casos incomuns, como o que 
ocorre no nordeste brasileiro com as frutas típicas. Das frutas extrai-se a polpa; os 
subprodutos, como casca, sementes, pedúnculos, são aproveitados na alimentação de 
frangos caipiras. O esterco dos frangos é utilizado para adubação de leguminosas, que são 
plantadas ao pé das frutíferas, que mantêm a terra mais aerada e com mais nutrientes. Até a 
água utilizada na casa é reaproveitada para a irrigação das frutas e leguminosas. Outro 
caso4 é o da Shimura´s Granja, onde há a criação de suínos, bovinos, aves e peixes e as 
plantações de milho e cana-de-açúcar, todas de modo integrado.
Esta reciclagem de esterco animal exige cuidados técnicos por parte de zootecnistas e 
agrônomos em relação ao aspecto nutricional dos resíduos, que quase nunca são completos 
e necessitam de uma formulação complementar para compensar as necessidades de energia, 
proteína, sais minerais etc. Há a necessidade de cuidados também em relação ao seu 
aspecto sanitário, que muitas vezes precisam passar por um processo de tratamento para 
que possam ser utilizados. A utilização de esterco como insumo de culturas vegetais e 
animais só oferece riscos se houver um manejo inadequado, o que é perfeitamente
contornável se houver acompanhamento técnico.

A integração das culturas agrega valor, basicamente por três motivos:

1. reduz custos de produção na medida em que parte dos componentes dos insumos é 

substituída por subprodutos e resíduos de outras culturas, de custo normalmente menor;

2. recicla-se materiais que poderiam provocar desequilíbrios ecológicos se descartados, 

podendo afetar diretamente a produção da própria fazenda;

3. a própria diversificação da produção rural, pressuposto da integração de culturas, pode 

acabar gerando uma redução nos riscos da atividade, pois com uma carteira de

investimentos mais ampla, o risco total pode decrescer em função da redução do risco 

não sistemático, ou risco diversificável 5.

3 TENENBAUM, David . Fertilizing scientist-farmer collaborations ., p. 21-22.
4 NAKAO Sílvio H. A contabilidade de custos para decisão aplicada à produção rural de 

culturas integradas . P.16-26.
5 MARTINS, Eliseu, ASSAF NETO, Alexandre , Administração financeira, p. 466-468.
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Os custos de produção com a integração só não serão menores se houver a necessidade de 
adaptação na formulação do insumo para se obter o teor nutritivo necessário, e essa 
adaptação exigir custos maiores do que na formulação original.
Uma diversificação bem planejada, realizando a integração entre as suas partes, pode criar 
uma boa sinergia, podendo reduzir os custos globais de produção e melhorando o nível de 
rentabilidade dos negócios. Sobre sinergia, aliás, Ansoff 6 diz que “na literatura sobre 
Administração de Empresas, é freqüentemente descrita como efeito ‘2 + 2 = 5’, denotando 
o fato de que a empresa procura chegar a uma postura, em termos de produtos e mercados, 
em que o desempenho combinado é superior à soma de suas partes”.
4. PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO DE CULTURAS

Apesar de não ser uma prática recente, uma vez que a velha agricultura de subsistência já 
realizava a integração mesmo que de forma rudimentar, boa parte dos produtores rurais 
ainda não utiliza essa sistemática.
A implantação de um sistema integrado muitas vezes pode exigir novos investimentos, seja 
para produzir novas culturas, seja para adaptação das culturas já existentes. Como todo 
investimento, há a necessidade de se realizar todo um planejamento com o objetivo de se
verificar as condições do negócio.
Além dos aspectos de capacidade técnica de reaproveitamento de materiais entre as 
culturas, há também os aspectos quantitativos e econômicos no processo de planejamento 
da integração de atividades rurais.
Dentro deste processo de planejamento da integração, podem ser elencadas algumas etapas 
importantes:
1. definir as atividades que possuem capacidade de integração, que criem sinergia e que 

possam ser produzidas no local;

2. definir o montante de investimento necessário e os recursos disponíveis;

3. definir o resultado de cada atividade e a estrutura de custos fixos da propriedade;

4. definir as capacidades de produção e o nível de produção ótimo para maximizar o 

resultado;

5. definir a viabilidade do negócio.

O item 4 sugere um problema de maximização do resultado, mas o que nunca 

deixa de ter um limite. Isto ocorre porque sempre existirão restrições nos recursos de 

produção, e no mundo prático essas restrições podem até ser numerosas.

Em um processo produtivo, quando existe apenas uma restrição em sua capacidade 

a solução existente na abordagem da contabilidade de custos é o cálculo da margem de 

contribuição de cada produto pelo fator limitativo da capacidade, para se encontrar o valor 

máximo de margem de contribuição total. Porém, quando se tem várias restrições, essa não 

6 ANSOFF, H. Igor, Estratégia Empresarial , p. 63.
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é uma solução viável. Uma das ferramentas que responde a esse problema é a programação 

linear.

5. PROGRAMAÇÃO LINEAR

Tome-se o seguinte exemplo: suponha que o sr. Luiz João, um pequeno produtor 

rural do interior paulista, possua em sua propriedade uma área equivalente a 70 hectares, 

dos quais 50 estão plantados cana-de-açúcar. Ele está investindo em dois galpões para o 

confinamento de 1000 bois que já foram adquiridos. Porém, sua preocupação é quanto à 

destinação dos resíduos gerados pela criação. Deste modo, está planejando implantar uma 

produção de húmus de minhocas e reativar sua produção de frangos, que já foi de 250.000 

aves por ano. Sua idéia é vender os frangos e reaproveitar seus resíduos para, em parte, 

alimentar os bois. O esterco dos bois, que pode ser facilmente retirado, serviria de alimento 

para minhocas, que produziriam o húmus, que por sua vez poderiam servir de adubo 

orgânico para sua plantação de cana-de-açúcar. Parte da produção de cana poderia também 

servir de insumo para a bovinocultura.

Em consulta a técnicos, o produtor descobriu que sua idéia era viável e obteve os seguintes 
dados:

1 frango pesa em média (kg) 2,2

1 frango produz em média resíduo (kg) 1,7

1 boi consome resíduos de frango em média / dia(kg) 3,5

1 boi consome cana-de-açúcar (volumoso) / dia (kg) 20

1 boi pesa em média (kg) 270

1 boi produz esterco seco / dia (kg) 15

Dias necessários para manter o boi em confinamento 100

1 kg de esterco de boi se transforma em húmus (kg) 0,7

1 ha cana precisa de húmus em no mínimo (kg) 1.000

Produção média por ha. de cana-de-açúcar (kg) 75.000

O sr. Luiz João precisa então saber quais são as quantidades ideais de produção de 

cada cultura de forma a não sobrar resíduos e a maximizar o resultado.

O problema do sr. Luiz João é um problema comum nas organizações: a eficiência 

na alocação de recursos, que nada mais é que “(...) encontrar a melhor distribuição possível 
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dos recursos, entre as diversas tarefas ou atividades, de forma a atingir um valor ótimo do 

objetivo estabelecido.”7

A eficiência na alocação dos recursos só tem sentido se esses recursos forem 

escassos, se houver limites para sua utilização. Se não houvesse limitação dos recursos, não 

haveria problema de alocação, pois assim a utilização seria sempre a máxima.

Um problema de alocação de recursos possui 4 propriedades que permitem

identificá-los:

1. a essência do problema é a maximização ou a minimização de algum valor;

2. existem restrições para a maximização ou minimização do valor, ou seja, este é finito;

3. existem cursos alternativos de ação, ou seja, existe mais de uma combinação de 

possíveis alocações de recursos;

4. tanto o objetivo quanto as restrições podem ser expressos matematicamente na forma 

de equações e inequações matemáticas.

Se o problema possuir essas características acima, um instrumental quantitativo 

que pode resolvê-lo é a programação linear.

A programação linear é uma técnica matemática utilizada na resolução de

problemas que envolvam a atribuição de recursos escassos entre diversos usos alternativos. 

Tem sido usada em problemas relacionados à produção industrial, na área de finanças, 

marketing e também na agricultura.

A programação linear é útil no caso da integração de culturas porque há

normalmente várias restrições e possíveis alocações recíprocas, mesmo que indiretas. É 

fácil perceber que problemas de planejamento da capacidade de produção de culturas 

integradas possuem as propriedades descritas anteriormente.

Para demonstração da afirmação, será realizada uma aplicação desta técnica no 

problema do Sr. Luiz João. O primeiro passo é identificar claramente o objetivo pretendido 

e descrever em termos matemáticos, por meio de equações e inequações algébricas lineares, 

a função objetivo e as restrições existentes.

7 ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional - métodos e modelos 
para a análise de decisão, p. 30.
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Neste exemplo, o objetivo é maximizar o resultado, procurando eliminar as sobras 

culturais utilizando a reciclagem.

O resultado pode ser obtido pela maximização da soma das margens de

contribuição de cada cultura, como se cada uma fosse um produto, já que os custos fixos 

independem de quanto será produzido de cada um. Entretanto, há um problema na definição 

da margem de contribuição total de cada cultura. Ele está relacionado ao preço de

transferência dos produtos, subprodutos e resíduos de uma cultura para outra. Há

basicamente quatro formas de se definir o preço de transferência: baseado no preço de 

mercado, baseado no custo do produto, por meio de negociação direta entre os centros e 

administrados com a aplicação de uma regra. Todos eles possuem vantagens e problemas, 

mas a discussão deles foge ao escopo do trabalho. Para efeito do exemplo, foi considerado 

como zero o preço de transferência, porque de qualquer maneira a margem de contribuição 

global será a mesma qualquer que seja o preço de transferência, e aqui não há o objetivo de 

se apurar o desempenho de cada atividade.

Deste modo, apenas o excedente de produtos que será vendido ao mercado é que 

pode ser considerado como uma receita, ao contrário dos produtos que serão utilizados 

internamente. Assim tem-se:

Frango Boi Conf. Húmus Cana (ha.)

Preço de Venda (ton) 700 1.800 150 15

Custo Variável (ton) 630 1.467 0 11

Margem de Contribuição (ton) 70 333 150 5

A margem de contribuição total é resultado da soma das margens unitárias de cada 

produto multiplicadas pelas respectivas quantidades. São justamente essas quantidades que 

deverão variar para se encontrar o resultado final. Entretanto, neste exemplo, a quantidade 

de húmus irá variar em função da variação na quantidade de bois confinados, uma vez que 

o húmus será produzido a partir do esterco do gado. Conseqüentemente, a quantidade de 

húmus não fará parte da função objetivo deste exemplo, que deve ser formulada da seguinte 

forma: Função objetivo: Maximizar L, onde L = 70F + 333B + 5C, sendo

F :  quantidade (em toneladas) de frango;

B : quantidade (em toneladas) de bovino;

C :  quantidade (em toneladas) de cana-de-açúcar.
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Após definida matematicamente a função objetivo, deve-se fazer o mesmo com as 

restrições existentes quanto ao uso dos recursos disponíveis.

A sobra de resíduos não é desejável, e por isso as quantidades produzidas de 

esterco devem ser iguais às consumidas. Entretanto, os produtos elaborados internamente 

que servirão de insumo para outras culturas não precisam se limitar à quantidade consumida 

internamente, uma vez que o excedente pode ser vendido ao mercado. Contudo, a

quantidade de produtos está limitada à capacidade de produção.

Assim, as restrições que devem ser impostas ao problema são:

• a produção anual de resíduos de frango deve ser igual à consumida pela criação de bois 
confinados;

• a quantidade a ser produzida de cana deve ser maior ou igual à quantidade necessária 
para se alimentar os bovinos;

• a quantidade a ser produzida de húmus deve ser maior ou igual à quantidade necessária 
para se adubar a plantação de cana-de-açúcar;

• as quantidades de frango, boi confinado, húmus e cana devem ser menores ou iguais à 
capacidade produtiva que a propriedade rural comporta para cada uma delas;

• as quantidades de frango, boi confinado, húmus e cana devem ser maiores ou iguais a 
zero8.

Em relação às capacidades, tem-se os seguintes dados de acordo com o enunciado 

do problema:

Frango Boi Conf. Humus Cana (ha.)

Capacidade Anual de Produção (un) 250.000 1.000 - 50

Capacidade Anual de Produção (ton) 550 270 1.050 3.750

Potencial Produção Anual de Resíduos (ton) 425 1.500 - -

Pot. Consumo Anual Resíduos de Frango (ton) - 350 - -

Pot. Consumo Anual Resíduos de Bovino (ton) - - 1.500 -

Potencial Consumo Anual de Húmus (ton) - - - 50

Potencial Consumo Anual de Cana (ton) - 2.000 - -

Os potenciais de consumo do quadro acima se referem ao quanto seria consumido 

se tudo fosse produzido à plena capacidade.

8 Essa restrição é necessária em uma situação em que o problema é resolvido em sistema 
computacional e não podem ocorrer valores negativos.
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Definido o objetivo e as restrições, falta agora resolver o problema. Para isso, 

existem alguns métodos de Programação Linear, entre eles: o Método Simplex, o Método 

Gráfico e o Método de Sistemas de Equações Lineares.

O método mais utilizado para a resolução de problemas de programação linear é o 

Simplex, um procedimento algébrico iterativo, que consiste basicamente em colocar a 

função objetivo e as restrições em um sistema de equações e utilizar de uma maneira prática 

o cálculo matricial para a maximização (ou minimização) da função objetivo envolvida na 

questão.

Na FIGURA 1 está representado umexemplo de duas funções de restrição.

FIGURA 1 – Funções de restrição

A área escura abaixo das duas retas representa o conjunto de soluções possíveis 

que atende à restrição descrita pelas retas. Traçando-se no mesmo gráfico a função objetivo 

para cada quantidade produzida e vendida de A e de B, pode-se chegar ao valor de 

maximização, que é verificado quando esta função encontra o limite máximo de distância 

da origem dos eixos.

O método Simplex consiste na realização de tentativas de atingir a solução ótima 

calculando o resultado da função objetivo para cada ponto que corresponda a um vértice do 

polígono formado pelas retas de restrição e os eixos do gráfico. A solução estará sempre em 

um dos vértices, pois como o objetivo é sempre maximizar ou minimizar, os vértices 

representam pontos extremos, mínimos ou máximos, de um conjunto de soluções viáveis.

Este tratamento é dado porque facilita o trabalho com as inequações, o que 

minimiza a quantidade de cálculos necessários para a obtenção do referido ponto.

P r o d .  A

A  x  1 5  +  B  x  2 0  < =  5 0 0

A  x  1 0  +  B  x  5  < =  1 8 0

P r o d .  B
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Como o objetivo do presente trabalho é uma aplicação do instrumental de

programação linear em controladoria, não será tratada mais detalhadamente a formulação 

algébrica necessária para a referida demonstração.

Na prática, a utilização de programas de computador facilita muito o trabalho com 

a programação linear. A ferramenta Solver, da planilha de cálculo Microsoft Excel, por 

exemplo, é um dos mais utilizados.

Tendo os objetivos e as restrições definidas previamente, com este ferramental o 

usuário pode fazer com que o programa calcule a combinação que permita a maximização 

(ou minimização) da função objetivo. Além disso, oferece relatórios que permitem a análise 

dos pontos críticos do problema. Segundo Person: “(...) o programa Solver localiza uma 

solução mais favorável ao variar várias células de entrada enquanto garante que outras 

fórmulas da planilha fiquem dentro dos limites definidos.”9

O primeiro campo a ser preenchido é o de “Definir Célula de Destino”, que é a 

célula onde se dará o resultado encontrado pelo Solver (função objetivo). Esta célula deve 

conter uma fórmula que esteja relacionada com as “Células Variáveis”. São nestas células 

que o Solver irá colocar números que irão resolver o problema conforme definido:

maximizar, minimizar ou igualar a função a um número, de acordo com as restrições. Estas 

são definidas no quadro “Submeter às restrições” com a utilização do botão “Adicionar”, 

que então abre uma outra janela onde se indica quais são as células da planilha que 

possuem relacionamentos de restrição.

No caso do exemplo do Sr. Luiz João, a “Célula de Destino” é a que possui uma 

função que faz a soma das margens de contribuição de cada uma das atividades. As 

“Células Variáveis” são as que irão conter as quantidades a serem produzidas de cada 

cultura, que definem, juntamente com as margens de contribuição marginal, a margem de 

contribuição global. O objetivo é o de maximizar esta margem, e para isso deve-se

selecionar a opção “Máx”. As restrições, como apresentadas anteriormente, são adicionadas 

ao problema. É possível adicionar restrições com intervalos de células, evitando que sejam 

adicionadas restrições uma a uma. Por exemplo: as quantidades de produtos devem ser 

maiores ou iguais a zero. Pode-se selecionar todas essas células e definir a restrição uma 

única vez, como segue:

Com todos os campos necessários preenchidos, o Solver irá processar os dados ao 

se clicar no botão “Resolver”. Ele irá realizar várias tentativas, analogamente ao Método

Simplex, até encontrar a melhor solução.

9 PERSON, Ron., Usando Excel para Windows 95. versão 7 , p. 859.
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Encontrada a melhor solução para o problema, o Solver apresentará a uma janela 

que indicarás se houve uma solução para o problema e oferecerá três opções de relatórios: 

relatório de resposta; relatório de limites e relatório de sensibilidade.

A solução, o Solver apresenta na própria planilha, que no caso do exemplo do sr. 

Luiz João, é a seguinte:

Frango Boi Conf. Humus Cana (ha.)
Quantidade a ser Produzida (ton) 453 270 1.050 3.750
Produção Anual de Resíduos (ton) 350 1.500 - -
Consumo Anual de Resíduos de Frango (ton) - 350 - -
Consumo Anual de Resíduos de Bovino (ton) - - 1.500 -
Consumo Anual de Humus (ton) - - - 50
Consumo Anual de Cana (ton) - 2.000 - -

Margem de Contribuição Total 31.706 90.000 150.000 7.875

Margem de Contribuição Global 279.581

O relatório de resposta fornece os resultados encontrados pelo Solver, tanto da 

célula de destino quanto das células variáveis, além das folgas (transigência, no relatório) 

existentes em cada restrição. A principal informação desse relatório é a folga de cada 

restrição. Por exemplo: no caso do sr. Luiz João, a quantidade de frango a ser produzida, 

segundo o resultado obtido pelo Solver, é de 453, mas a sua capacidade de produção é de 

550, gerando uma folga de 97, conforme indicado no relatório de resposta.

O relatório de limites fornece a informação dos limites inferiores e superiores que 

definem um intervalo de valores possíveis para cada uma das células variáveis, satisfazendo 

as restrições e mantendo os valores das demais. Deste modo, a quantidade de cana a ser 

produzida poderia variar de 2.000 a 3.750, satisfazendo as restrições (capacidade e

consumo dos bovinos). Entretanto o resultado iria variar de 275.206 a 279.581.

O relatório de sensibilidade é o principal deles. Em relação às células variáveis, o 

relatório fornece a informação do Custo Reduzido, que no exemplo é quanto vai ser 

aumentado na margem de contribuição global ao se aumentar 1 tonelada de cada um dos 

produtos sem alterar as demais, computando todas as alterações decorrentes nas demais 

atividades relacionadas.

Este relatório fornece ainda o coeficiente objetivo, ou seja, o coeficiente

multiplicador de cada variável na função objetivo, bem como os acréscimos e decréscimos 

permitidos sem que as características e relações do problema se alterem.
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Em relação às restrições, o relatório de sensibilidade fornece a informação do shadow price

(preço marginal, no relatório), que é, por exemplo, o quanto aumenta a margem de

contribuição global se a restrição imposta, de que a produção de resíduos de frango deve ser 

igual à consumida pelos bois, fosse afrouxada em uma tonelada. Em conseqüência, é 

também o valor que se deixa de ganhar por não poder produzir uma tonelada a mais de 

resíduos. Outra informação que esse relatório fornece é o de acréscimo e decréscimo 

permitidos. É o quanto se pode variar o valor da restrição, sem alterar as demais restrições, 

e manter as mesmas característica e relações do problema, como o shadow price.

No caso do resíduo do frango, se a produção de frangos fosse à plena capacidade, seriam 

produzidas 425 toneladas, mas em função da restrição, só estão sendo produzidas 350, 

dando uma possibilidade de acréscimo de 75, o que é apresentada no relatório, juntamente 

com os 350 de possível decréscimo até zero de produção.

6. CONCLUSÕES

A realização da integração de culturas agropecuárias esbarra no problema de 

alocação dos recursos, pois existem relações entre os fluxos de insumos e de resíduos.

O ferramental disponível na Programação Linear é útil na determinação dos 

volumes de cada produto a ser produzido de forma a maximizar o aproveitamento dos 

resíduos gerados e com isso aumentar a rentabilidade da produção como um todo.

Apesar de ser um instrumental complexo, requerendo do usuário razoáveis bases 

matemáticas para sua utilização, existem recursos computacionais disponíveis que

permitem ao gestor, que nem sempre tem formação matemática suficiente, aplicar este 

poderoso recurso em suas decisões, sem que seja necessário mergulhar em complexos

cálculos matriciais e algébricos.

A exemplificação do presente trabalho demonstra a simplicidade da resolução do 

problema com a utilização do programa Solver na planilha de cálculo Microsoft Excel.

A Programação Linear, como um método determinístico, não demonstra a

variabilidade existente nos resultados, fato que deve ser levado em conta na tomada de 

decisão. Esta variabilidade decorre do fato de se utilizar, por muitas vezes, dados amostrais 

e estimados, que por si carregam de forma implícita um nível de variabilidade particular de 

cada um.
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A falta de informação sobre a variabilidade dos resultados não invalida o método, 

pois os resultados obtidos, em qualquer situação, sempre serão úteis como referenciais para 

a tomada de decisão.

Contudo, o método utilizado não pode ser entendido como um fim, e sim como um meio. 
Os resultados produzidos devem ser utilizados conjuntamente com outras informações 
fundamentais no processo decisório, pois as variáveis qualitativas existentes nesse processo 
são diversas e mu itas vezes fundamentais na decisão a ser tomada.
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