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Resumo

Esse  trabalho  tem como objetivo  relacionar  as  práticas  e  modelos  utilizados  na  pesquisa

operacional,  mais  especificamente  a  programação  linear  e  o  software  IBM Cplex,  com a

solução  de  necessidades  de uma ONG cearense.  Nele  um problema de  escolha  ótima  de

insumos  para  um  projeto  de  cursos  empreendedores  de  culinária,  apoiada  por  um  time

Enactus, foi solucionada através da programação linear. Trazendo como resultados uma dieta

de insumos otimizada para o preparo de pratos saudáveis, com redução de aproximadamente

28% no custo mensal se comparado com o preço da cesta básica antiga utilizada pela ONG, e

de 50% relacionada a cesta básica média de fortaleza.

Palavras-chave: Programação linear; IBM Cplex; empreendedorismo; saudável; custo.

Abstract

This  work  aims  to  relate  the  practices  and  models  used  in  operational  research,  more

specifically linear programming and IBM Cplex software, with the needs solution of a Ceará

NGO.  In it  a  problem of optimal  choice of inputs  for a project  of culinary entrepreneurs

courses, supported by an Enactus team, was solved through linear programming.  Bringing

results as an input diet optimized for the preparation of healthy recipes, with a reduction of

approximately 28% in the monthly cost compared to the price of the old Food Stamp used by

the NGO, and 50% related to the average Food Stamp.

Palavras-chave: Linear Programming; Ibm cplex; macronutrients; healthy; cost.
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INTRODUÇÃO

São cada  vez mais  comuns  os  cursos de empreendedorismo em comunidades,  que

fortalecem a economia local e empoderam os moradores aumentando sua renda econômica de

forma  simples  e  prazerosa.  Partindo  desse  princípio,  a  AMCA,  ONG  sediada  no  bairro

Acaracuzinho,  em Maracanaú,  oferece  cursos  que priorizam a participação do público  na

culinária, no setor costureiro e de artesanatos em geral, desde sua criação em 1988. Porém por

possuir pouco apoio financeiro, a organização dispõe de seus cursos para o público cada vez

menos e com vagas cada vez mais escassas.

Partindo da resolução desses tipos de problemas como redução de desperdícios  de

produtos,  determinação  de  custo  mínimo  e  maximização  de  lucros  surgiu  a  pesquisa

operacional.  Um  procedimento  estratégico  utilizado  por  engenheiros,  administradores  e

matemáticos,  que auxilia  na tomada de decisões com foco na identificação de problemas,

formulação de objetivos, análise de limitações e avaliação de alternativas. Embora não exista

uma técnica/modelo que funcionará perfeitamente na resolução de um modelo matemático,

devido as complexidades que podem surgir em um sistema real, Taha (2008) cita como as

duas mais eficientes e mais usadas, a Programação Linear (PL), e a Programação não Linear.

Ambas ferramentas utilizam de algoritmos e softwares, como o IBM Cplex, com cálculos que

vão sendo aplicados diversas vezes no modelo até que se consiga a otimização.

No Ceará  em 2010,  segundo a (ABONG,2012),  o  número de ongs que buscavam

intervir  nas  áreas  de empreendedorismo,  saúde, educação, pesquisa  e  assistência  social

(políticas governamentais) eram 12.389 no meio dessas, hoje, no meio dessas se encontram a

Associação  de  moradores  do  Acaracuzinho  e  a  Enactus,  que  busca  associar  a  academia,

ciência e o empreendedorismo à solução de necessidades.

OBJETIVOS

O que esse trabalho propõe é a ligação entre as forças cientificas e sociais, através da

resolução  do  problema  financeiro  da  AMCA  ONG  cearense,  com  uma  metodologia

matemática,  cientifica  e  ativa.  O  método  de  programação  linear,  baseado  na  escolha  de

variáveis de decisão, função objetivo e inequações de restrição para se chegar ao resultado
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ótimo, foi o modelo de pesquisa operacional utilizado na solução do problema de otimização

de escolha  de insumos  dos  cursos  de  empreendedorismo ‘’Faça  vc mesmo’’.  Projeto que

busca o ensino do preparo de pratos saudáveis e gostosos para comercialização, da Associação

de moradores do Acaracuzinho, parceira de um membro do time Enactus UFC morador da

comunidade.  A associação  foi  criada  em 1988,  na  cidade  de  Maracanaú-CE e  tem como

missão, criar um ambiente que estimule a vida, através do empreendedorismo e assistência,

fundamentado na Ética e moral cristã e no companheirismo.

METODOLOGIA

Uma vez que o foco do projeto consiste em cursos voltados para alimentação saudável,

o esboço foi iniciado a partir da análise da tabela de ingestão diária de macronutrientes e

micronutrientes, recomendada pela ANVISA, com base em adultos saudáveis e de proporções

médias.
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Tabela 1 - Ingestão Diária Recomendada para Adultos



Dessa tabela foram extraídas as quantidades recomendadas de cada macro nutriente e

micronutriente necessários para a alimentação diária. Os dados foram reunidos e compilados

nas seguintes tabelas:

Tabela 2 - Quantidade Macro nutrientes
Macro Nutriente Calorias(cal)    Porcentagem  Mínimo (g)  Máximo (g)
Proteínas 300        10 – 30 65 80

Carboidratos 1200        45 – 65 280 420

Gorduras totais 220        25 – 35 40 65

Gorduras saturadas 88 - 15 30
Fibra alimentar 100 - 20 -
Valor energético 2000kcal –

8400kj

- - -

Lipídios 300        25 – 35 40 55
Fonte: Adaptado, ANVISA e EFSA
                                      

Tabela 3 - Quantidade Micro nutrientes
Micronutriente Recomendado  Limite 
Vitamina A 600 mcg 1200 mcg
Vitamina C 45 mg -
Potássio 30 mcg -
Ferro 14 mg 60 mg
Magnésio 260 mg 600 mg
Zinco 7 mg 40 mg

Cálcio 1000 mg 3500 mg

Manganês 2,3 mg                    -
Sódio - 15000 mg
Fonte: Adaptado, ANVISA e EFSA
                          

Com esses dados foi possível aprimorar à escolha dos insumos, que serão usados nas

receitas com o modelo de programação linear. As informações foram usadas para estabelecer
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Fonte: ANVISA (2004)



as  quantidades  mínimas  e  máximas  de  cada  nutriente  da  dieta.  Garantindo  assim  a

potencialização financeira da ONG e nutricional recomendada pela ANVISA.

Após estabelecer as quantidades recomendadas diárias e os limites de tolerância dos

nutrientes necessários, foi utilizada a Tabela Brasileira de Composição de alimentos (TACO)

para extrair as composições nutricionais dos pratos que fazem parte do portfólio de ensino do

curso.

Os  preços  de  cada  alimento  utilizados  no  modelo  foram  adquiridos  por  meio  de

pesquisa de preços em quatro diferentes estabelecimentos que ficam ao redor da ONG em

Maracanaú.                                                             

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL

Tabela 4 - Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível: Centesimal, minerais, vitaminas e colesterol

Fonte: Nepa – Núcleo de Estudos e pesquisas em Alimentação (2011)



Tabela 5 - Coleta de preços R$/Kg
Produtos Frangolândia Centerbox Progresso Assaí
Acém bovino 14,75 17,39 15,98 15,50
Arroz 3,29 2,48 2,09 1,99
Alho 18,79 12,39 29,99 29,99
Alface 3,89 4,42 1,50 2,49
Abóbora 2,29 2,99 2,98 1,89
Banana 2,99 3,78 3,99 4,50
Batata doce 1,39 2,00 2,99 1,70
Batata inglesa 1,79 3,00 2,50 2,70
Beterraba 1,49 2,00 3,78 1,80
Brócolis 20,90 16,50 25,00 28,00
Cebola 2,99 1,49 2,95 1,99
Cenoura 2,99 1,49 3,00 3,20
Chuchu 3,00 3,20 1,69 2,50
Couve flor 18,00 12,90 20,00 17,00
Couve manteiga 1,89 2,00 1,59 3,00
Feijão carioca 3,79 5,00 4,70 3,99
Leite 3,29 4,10 4,10 3,78
Macarrão 1,19 1,99 2,20 2,35
Ovos(dúzia) 6,99 10,00 10,40 8,50
Pimentão 8,10 4,29 5,23 6,98
Repolho 2,98 3,49 1,79 2,50
Peito de frango 11,60 8,89 10,89 11,10
Tomate 4,90 2,59 4,10 3,78
Fonte: Autor 

A  partir  dos  dados  coletados,  foi  criado  o  modelo  matemático  que  sintetiza  as

quantidades de macro e micronutrientes, bem como os preços de cada elemento alimentício

escolhido na dieta.  O modelo  matemático  proposto,  composto  pelas  variáveis  de  decisão,

função objetivo e inequações de limitação/restrição foi:

Variáveis de Decisão

Macro Nutrientes

Proteínas:

X1: Carne de frango; X2: Carne bovina acém; X3: Ovos; 

Carboidratos:

 X4: Macarrão; X5: Batata inglesa; X6: Batata doce; X7: Arroz

Fibras:

X8: feijão
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Micronutrientes

Vitaminas e minerais:

X9: tomate; X10: cenoura; X11: Abobora; X12: Alface; X13: Couve flor; X14: Brócolis; X15:

beterraba; X16:  cebola; X17: pimentão; X18: repolho; X19: alho; X20: chuchu; X21:leite

integral; X22: Biscoito salgado; X23: Banana;

Função objetivo: que busca minimizar o custo das refeições propostas pelo curso mantendo a

qualidade do prato

(Minimizar) Z= 8.99*x1 + 14.75*x2 + 7.99*x3 + 2.89*x4 + 1.89*x5 + 1.38*x6 + 2.09*x7 +

3.39*x8 + 2.59*x9 + 1.49*x10 + 2.29*x11 + 4.19* x12 + 1.89*x13 + 16.77*x14 + 1.79*x15

+ 1.19*x16 +  4.29*x17 +  1.79*x18 + 12.39*x19 +  2.39*x20 +  3.29*x21 + 5.35*x22 +

2.99*x23

Restrições S.A.: que busca manter o nível ótimo dos nutrientes, obedecendo seus valores de

máximo e mínimo, em cada refeição:

 Proteínas1:

 215.3*x1 + 194.9*x2  +  125*x3  +  67,5*x4 + 11.6*x5  +  6,4*x6  +  73.2*x7 +  47.8*x8 + 11*x9 +
13.2*x10 + 14.4*x11 + 13.5*x12 + 19.1*x13 + 36.4*x14 + 19.5*x15 + 17.1*x16 + 10.5*x17 +
8.8*x18 + 70.1*x19 + 3.7*x20 + 30*x21 + 101*x22 + 18*x23 >= 65

 215.3*x1 + 266.9*x2  +  125*x3  +  67,5*x4 + 11.6*x5  +  6,4*x6  +  73.2*x7 +  47.8*x8 + 11*x9 +
13.2*x10 + 14.4*x11 + 13.5*x12 + 19.1*x13 + 36.4*x14 + 19.5*x15 + 17.1*x16 + 10.5*x17 +
8.8*x18 + 70.1*x19 + 3.7*x20 + 30*x21 + 101*x22 + 18*x23 <= 80

 Carboidratos2:

{0*x1 + 0*x2 + 12.3*x3...} >= 280

{0*x1 + 0*x2 + 12.3*x3...} <= 420

 Lipídios

{30.2*x1 + 109.2*x2...} >= 40

{30.2*x1 + 109.2*x2...} <= 55

 Fibras

{0*x1 + 0*x2 + 0*x3 + 17.5*x4...} >= 20

 Vitamina A 

1 Exemplo completo de restrição.
2 Exemplo minimizado de restrição.
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{20.0*x1 + 0*x2 + 5000*x3...} >= 600

{20.0*x1 + 0*x2 + 5000*x3...} <= 1200

 Vitamina C

{0*x1 + 0*x2 + 0*x3 + 0*x4 + 37.6*x5...} >= 45

 Potássio

{2670.9*x1 + 2557.1*x2...} >= 30

 Ferro

{4.3*x1 + 26.5*x2 + 2.3*x3 + 0*x4 + 1.9*x5...} >= 14

{3.3*x1 + 26.5*x2 + 3.3*x3...} <= 60

 Magnésio

{312.6*x1 + 170.7*x2...} >= 260

{312.6*x1 + 170.7*x2...} <= 600

 Zinco

{6.6*x1 + 81.0*x2 + 0*x3...} >= 7

{6.6*x1 + 81.0*x2 + 0*x3...} <= 40

 Cálcio

{73.6*x1 + 40.3*x2..} >= 1000

{73.6*x1 + 40.3*x2...} <= 3500

 Manganês 

{0.1*x1 + 0.1*x2 + 0*x3 + 0*x4 + 0.7*x5 + 1.4*x6...} >= 2,3

 Sódio

{560*x1 + 490*x2 + 1680*x3...} <= 15000

x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21,

x22, x23 >= 0

Após a formulação do modelo matemático, foi criado o algoritmo que representa as

restrições do modelo no software IBM Cplex.
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Figura 1 - Algoritmo IBM Cplex

Fonte: Autor

Figura 2 - Restrições algoritmo IBM Cplex

Fonte: Autor

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Após executar o modelo, foram dadas as seguintes quantidades de cada alimento que

garantem o consumo adequado de nutrientes por receita:

Tabela 6 - Resultado quantidadeXpreço
Alimento Quantidade Preço (R$)
Frango 130g 1.1297
Ovo 70g 0.4893
Feijão 67.293g 0.22812327
Batata Doce 34.899g 0.4850961
Tomate 120g 0.3108
Cenoura 200g 0.298
Abobora 300g 0.567
Couve Flor 200g 0.378
Beterraba 100g 0.179
Alho 10g 0.1239
Leite 249.69ml 0.8214801
Biscoito Salgado 20.528g 0.10859312
Banana 50g 0.1495

Fonte: Autor
A função objetivo retornou o resultado 4.952, ou seja, custo dessa refeição é de R$

4,952 por pessoa. Para 36 pessoas, o custo total seria de 178,727R$ por dia, garantindo um

lucro de 181,27 R$ diários aos empreendedores, com a venda de cada prato por 10 reais.

De acordo com as receitas já utilizadas nos cursos anteriores foi possível a otimização

dos 3 pratos principais do curso, salada de banana e batata doce ao leite, ovos assados com

tomate e mingau salgado de feijão.

Para se confirmar a viabilidade da refeição, foi usado como indicador a cesta básica. O

valor da cesta básica em fortaleza atualmente é de R$ 412,48 por mês, para uma dieta de 2000

cal. Equiparando as quantidades de calorias das duas dietas para 1000 cal, temos que o valor

da cesta básica seria: R$ 206,24.  

Ao fazer uma comparação com o preço atual da cesta básica em fortaleza e as dietas

de receitas proposta no projeto, temos os seguintes resultados:

Tabela 7 - CaloriasXpreço
Calorias (cal) Preço mensal (R$)

Cesta Básica 1000 206,24
Dieta proposta 1000 148,56

Fonte: Autor
A dieta  proposta  traz  uma  redução  de  aproximadamente  28% no custo  mensal  se

comparado com o preço da cesta básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Portanto, O modelo de resolução de problemas proposto foi eficiente na solução da

necessidade  da  ONG,  contribuindo  com  sua  subsistência  e  garantindo  que  ela  continue

sustentável, de forma econômica, social e ambiental.

O resultado alcançado de 28% de redução de custo mostrou-se satisfatório, tendo em

vista os valores de produtos praticados no mercado atualmente e a satisfação de todos os

parâmetros alimentares propostos pelo órgão regulador.

O projeto envolvendo programação linear pode ser replicado por outros times Enactus

na  resolução  de  problemas  em seus  projetos  e  modificado  de  acordo  com  seu  objetivo,

entretanto, para futuras consultas no modelo, torna-se imprescindível a atualização contínua

dos  preços  praticados  no  mercado,  como  requisito  para  haver  confiabilidade  na  solução

entregue no código do modelo. 
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