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O agronegócio é uma das principais atividades de fonte de renda no Brasil, especialmente no

Estado do Rio Grande do Sul, onde se destacam a prática de alimentação de rebanhos baseada

em pastagens e as certificações dos processos de produção (VARELLA; CARDOSO, 2014).

A bovinocultura leiteira, ramo mais específico da pecuária brasileira, caracteriza uma

das maiores  produções do país,  que figura como o 5º  maior  produtor  de leite  do mundo

(MAPA, 2018).  Este  relatório  ainda afirma que a produção leiteira  tem passado por  dois

processos evolutivos, que são a incorporação da tecnologia para o melhor gerenciamento da

produção e a eliminação, do mercado, dos produtores que não estejam dispostos a incorporar

estas tecnologias em seus métodos de produção.

Um  exemplo  disto  é  o  trabalho  de  Lopes  et  al.  (2011),  onde  objetivou-se  a

identificação de características  que exercem influência sobre os custos finais  da produção

leiteira. Utilizando um software estatístico próprio para o processamento de dados, os autores

apresentaram  os  custos  de  alimentação  como  de  maior  influência  no  custo  operacional,

embora tenham deixado clara a necessidade de ampliação do conjunto de dados analisado e

exploração de métodos diferenciados de análise. 

Com um propósito similar, o presente trabalho objetivou a obtenção de um modelo

preditivo  e  didático  capaz  de  representar  a  influência  dos  indicadores  de  desempenho da

produção leiteira nos aspectos econômicos da atividade.

Para tal,  procedeu-se à descoberta de conhecimento em banco de dados através de

tarefas de mineração de dados, especificamente a regressão (RENCHER; CHRISTENSEN,

2012). Os dados foram obtidos de unidades de produção na região Noroeste do estado do Rio

Grande do Sul entre os anos de 2015 e 2016 e fazem de um estudo sobre o desempenho

produtivo e econômico da atividade leiteira nessa região.

O  conjunto  de  dados  analisado  foi  composto  por  42  instâncias  e  13  atributos
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numéricos, nominalmente a produção anual de leite em litros por hectare, contagem de células

somáticas, custo do leite por litro (R$), preço do litro do leite (R$), margem de lucro anual do

leite (R$/ha), margem de lucro anual de grãos (R$/ha), saldo de caixa mensal (R$), percentual

de  parcelamento,  percentual  de  alimento  oferecido  em cocho,  custo  da  silagem (R$/kg e

R$/ha) .

Em pré-processamento,  foi  realizada  a  normalização  dos  atributos  do  conjunto  de

dados,  visto  que compreendiam escalas  numéricas  diferentes  entre  eles.  Desta  forma,  foi

possível formatar os dados de forma que, no modelo a ser descoberto no processamento, os

pesos  apresentados  para  cada atributo  sejam proporcionais  entre  si.  Em processamento,  a

parametrização  da implementação  do algoritmo de  regressão  linear  utilizada  ocorreu para

previsão da margem de lucro anual do leite, sendo preditores os demais atributos.

          Quadro 1 – Modelo descoberto para predição da margem de lucro anual do leite.

O  modelo  descoberto,  conforme  apresentado  no  Quadro  1,  apresenta  o  custo  da

silagem como de maior influência na margem de lucro anual, o aspecto econômico escolhido

como alvo da previsão no experimento. Também apresentaram alta relevância, no modelo, o

custo do leite por litro, o preço do leite por litro e a porcentagem de alimento oferecido no

cocho,  este  com  proporcionalmente  menor  influência,  em  comparação  aos  demais.  O

coeficiente de correlação obtido para o modelo nos testes de predição foi 0,98.

Tendo  cumprido  o  objetivo  proposto,  vislumbra-se  a  experimentação  com  outros

algoritmos  de previsão de valores  numéricos  e  a  aplicação dos modelos  descobertos  pela

incorporação dos métodos utilizados em softwares especializados em gestão pecuária.
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margem de lucro anual do leite = 
    0.57 * produção anual de leite +
-9785.20 * custo do leite por litro +
 9069.86 * preço do leite por litro +
    0.19 * saldo de caixa mensal +
-1291.26 * porcentagem de alimento oferecido no cocho +
15412.97 * custo da silagem +
-5771.92
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