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RESUMO
O planejamento da atividade de engorda confinada de bovinos de corte
inclui decisões complexas tais como o número de animais a confinar, quando
iniciar o confinamento, qual o peso do animal no início do confinamento,
formulação e balanceamento da ração e melhor data de venda dos animais.
Para melhor avaliar a combinação desses fatores, um modelo matemático
dinâmico de crescimento de bovinos de corte baseado em conceitos de
crescimento hiperplásico e hipertrófico foi desenvolvido contendo DNA, massa
de proteína, massa de gordura e reserva de energia lábil como variáveis de
estado. O modelo foi expresso através de equações diferenciais e integrado
utilizando o método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem foi construído
para simular o crescimento de bovinos. A ingestão de matéria seca foi calculada
dinamicamente em função da demanda energética do animal, a qual foi
calculada com base nos potenciais de deposição de gordura e proteína. O
potencial de deposição de proteína foi calculado em função das quantidades de
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DNA e proteína corporal. O potencial de deposição de gordura foi calculado em
função do escore de condição corporal do animal. Resultados de simulações
mostram que os conceitos utilizados capacitaram a simulação de taxas
decrescentes de ganho com a maturidade do animal e aumento das taxas de
ganho e ingestão após o período de restrição alimentar. A intensidade e
duração do ganho compensatório foram afetados pela intensidade e duração da
restrição. O modelo mostrou desejável tendência a um equilíbrio em
composição e condição corporal. O nível de equilíbrio dependendo do peso do
animal e densidade energética da dieta. Simulações com o modelo de
crescimento foram utilizadas para determinar o ponto ótimo de abate dos
animais. A composição da dieta foi otimizada isoladamente utilizando-se
programação

linear.

Utilizou-se

simultaneamente

simulação

dinâmica,

programação linear e um algoritmo genético para determinar soluções para um
problema abrangente de otimização de confinamento de bovinos de corte,
incluindo o número de animais a confinar, data para o início do confinamento,
peso inicial dos animais a serem confinados, composição da dieta e data de
venda sujeitos a restrição de capital e quantidade de forragem. Os resultados
das simulações e otimizações mostraram que o peso de abate e a extensão do
período de confinamento foram afetados pelo custo da dieta, de forma que as
dietas mais caras demandaram confinamentos mais curtos e pesos de abate
mais baixos.

Dietas de custo mínimo de produção não produziram

necessariamente máximo retorno econômico em condições de estacionalidade
de preços pagos pelos animais. Épocas de compra e venda constituíram-se em
um dos mais importantes aspectos para atingir o máximo retorno econômico.
Quando restrição na quantidade de forragem foi imposta as estratégias ótimas
incluíram maiores pesos dos animais adquiridos, compra tardia, menores
períodos de confinamento e maior densidade energética na dieta, porém a data
de abate foi mantida. O uso simultâneo de programação linear para otimização
de dietas, simulação dinâmica e um algoritmo genético gerou soluções robustas
para o problema genérico de otimização de confinamento considerado.

DYNAMIC MODELING ANO METAHEURISTIC OPTIMIZATION
FOR DECISION SUPPORT IN BEEF CATTLE PRODUCTION

Author: Luís Gustavo Barioni
Adviser: Prof. Dr. Moacyr Corsi
SUMMARY
Strategic decisions to increase the profitability in feedlot operations such as
number of animais, initial body weight, commence and end of the feeding
period, and diet composition are required. ln order to better evaluate strategies
combining those factors, a dynamic mathematical model of beef cattle growth
was developed. The model is based on concepts of hyperplasia and
hypertrophy. State variables are protein mass, DNA mass, fat mass and labile
metabolizable energy reserve pool. The labile energy pool worked as a buffer
between energy intake and energy use and modulated both rates. Dry Matter
and Energy intake were calculated interactively and were function of animal
energy demand that was calculated base on potential rates of protein and fat
accretion. Fat accretion potential was modified by body fatness. Simulation
/,

results showed that the model enabled simulating decreasing growth rates with
advance of animal maturity and increased intake and growth rates after
restriction periods. lntensity and duration of compensatory growth were affected
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by intensity and duration intensity of restriction. Simulations with the gowth
model were used to determine the optimal slaughter date of the animais. Ration
composition was optimized using linear programming and dynamic simulations,
linear programming and a genetic algorithm running concurrently was used to
determine solutions of an extensive optimization problem subject to constraints
of capital and feed availability. Analyses of the simulations and optimizations
results' indicated that both the body weight at slaughter and the extension of the
feedlot period were affect by the cost of the ration. lncreasing the feed costs
lowered the slaughter weights and shortened the feeding periods. Diets with the
lowest production cost did not produce the maximum economical return given
the conditions of beef prices. The date of purchase and sale were one of the
most important aspects in reaching maximum economical return. When forage
limitation was included in the problem the solutions tended to have later
purchase, heavier animais, shorter feeding period, and higher energy density in
the diet. Slaughter date was however unchanged. The combination of a genetic
algorithm, linear programming to diet optimization and dynamic simulation was
able to generate robust solutions to the general feedlot problem.

1

INTRODUÇÃO
A pressão por eficiência na produção de bovinos abrange aspectos

econômicos, ambientais e sociais. A implantação de sistemas mais lucrativos e
ecologicamente adequados, harmonicamente inseridos na cadeia produtiva e
contexto social, depende do arsenal de recursos e tecnologias disponíveis e
também da gerência eficiente desses meios. Existe demanda, portanto, por
métodos eficazes de análise que permitam a avaliação quantitativa do impacto
de diferentes recursos e tecnologias em situações específicas. Tais análises
dependem, por sua vez,

da capacidade de previsão permitida pelo

conhecimento científico existente. Fick et ai. (1994) afirmam que "Uma das
características de uma ciência madura é sua capacidade de predizer " e " a
capacidade preditiva é demonstrada pela construção e aplicação de modelos
quantitativos".
Modelos matemáticos contribuem na avaliação de novas tecnologias, na
previsão e na avaliação quantitativa do comportamento dos sistemas de
produção nas diversas condições às quais estes possam ser submetidos
(Simpson et ai., 1996). Modelos matemáticos permitem, adicionalmente, uma
abrangência espaço-temporal muitas vezes inviável à pesquisa experimental
(Thornley, 1996).
A formalização das fases de planejamento, monitoramento e controle no
ciclo administrativo, sendo implantados em diversos sistemas de produção
comerciais, produzem a oportunidade para sistemas de apoio à tomada de
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decisão, baseados em modelos matemáticos tornarem-se importante veículo de
difusão de conhecimento científico, aumentando o impacto da pesquisa sobre o
sistema de produção (Stuth et ai., 1993). Entretanto, o inegável potencial das
técnicas de modelagem matemática contrasta com seu nível de contribuição
atual em sistemas de produção de bovinos nos trópicos.
Esse fato talvez se explique devido à produção de bovinos possuir
flexibilidade ímpar na utilização de pacotes tecnológicos, insumos e
intensidades de uso de terra e capital, e na sua capacidade de integração. Essa
versatilidade, dificilmente encontrada em outras atividades produtivas na
agricultura comercial moderna, se delineia de forma extrema na pecuária
brasileira e latino-americana. No Brasil Central, milhares de hectares de
pastagens degradadas com lotações médias anuais abaixo de 0,4 UA/ha e
produções na faixa de 25 a 100 kgPV/ha/ano (Zimmer e Correa, 1999)
avizinham sistemas extremamente intensivos, envolvendo pastagens adubadas
e irrigadas com lotações superiores a 7,0 UA/ha/ano e produtividade acima de
1500 kg de ganho de peso vivo/ha/ano (Corsi et ai., 2000; Cardoso, 2001) e
sistemas de engorda confinada ou semi-confinada (Corsi et ai., 2000).
Adicionalmente, sistemas integrados agricultura-pecuária (Kluthcouski et ai.,
1999), sistemas silvopastoris (Pereira e Rezende, 1997), sistemas envolvendo
consorciações gramíneas-leguminosas (Barcellos et ai., 2000), sistemas de
produção de novilho precoce (Silveira et ai., 2001) contribuem para produção de
um mosaico de combinações estruturais possíveis nos sistemas de produção
de bovinos. Essa flexibilidade confere ao sistema capacidade de adaptação a
diversas condições econômicas, climáticas, e recursos regionais, contribuindo
para a ubiqüidade da produção de bovinos.
Enquanto, por um lado, essa gama de possibilidades valoriza a
administração do sistema e ferramentas de tomada de decisão, por outro
dificulta o trabalho de modeladores em encontrar estruturas suficientemente
robustas e genéricas em seus modelos. A maioria dos modelos matemáticos
relacionados à produção de bovinos tem procurado focalizar sistemas
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específicos, enfatizando seus componentes e processos fundamentais
(Woodward, 1998).
A estacionalidade da produção de forragem, em resposta a condições
climáticas vigentes no Brasil Central (Villa-Nova et ai., 1999), gera uma
tendência à maior produtividade e menores custos de produção durante a
época quente e chuvosa. Isso se reflete em uma estacionalidade de oferta de
bovinos terminados no mercado (Anualpec, 2002).
1 O uso da prática de confinamento vem se difundindo rapidamente no
Brasil Central e tem contribuído para a redução da sazonalidade de oferta e
preços da carne bovina no mercado (Lazzarini et ai., 1995). Entretanto com a
redução da estacionalidade de preços entre safra e entressafra, a continuidade
da difusão da prática de confinamento de bovinos de corte, e o aumento dos
índices biológicos de produtividade, dependem da existência de vantagem
econômica desse sistema.
A otimização da eficiência econômica de confinamento de bovinos de
corte requer modelos de nutrição e crescimento animal que sejam capazes de
prever a ingestão de alimento e o desempenho animal para as diferentes
estratégias de ação possíveis para o produtor (Barioni et ai., 1999). Embora
modelos matemáticos de crescimento de bovinos tenham se desenvolvido
vigorosamente nas últimas décadas, a combinação de tais modelos à
algoritmos de otimização de problemas abrangentes não têm sido igualmente
frutífera, provavelmente devido aos problemas associados à otimização de
sistemas dinâmicos e não lineares (Mayer et ai, 1996).
1.1

OBJETIVOS

Nesse contexto, colocam-se como objetivos desse estudo:
O desenvolvimento de um modelo dinâmico de crescimento animal,
capaz de prever a dinâmica da ingestão, ganho de peso e composição do
ganho de bovinos de corte em crescimento provenientes de diversas condições
de alimentação prévia e capaz de produzir respostas de ganho compensatório
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semelhante às encontradas na prática em sistemas comerciais de produção no
Brasil e,
a otimização de confinamento utilizando metodologia capaz de dar
respostas a problemas genéricos com o uso de modelos dinâmicos e não
lineares de crescimento animal.

2

2.1

REVISÃO DE LITERATURA

SISTEMAS COMPUTACIONAIS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO

Computadores estão se tornando uma parte integrante da administração
de sistemas agrícolas. Embora a pecuária seja uma das atividades agrícolas
menos informatizadas, com 3% das unidades de produção do Estado de São
Paulo possuindo computadores, em contraste com cerca de 10,5% para Pinus,
6,9% para Cana de Açúcar e 4,2% para Laranja (Francisco & Martin, 1999), a
adoção de microcomputadores e software agrícola por produtores rurais cria
oportunidade para aumento da eficiência com a qual dados, informações,
conhecimento e tecnologia são transferidos de universidades e instituições de
pesquisa para produtores e consultores. O desenvolvimento e disseminação de
software específico para uso na administração de sistemas agrícolas também é
cada vez mais evidente. Em julho de 2000, já haviam cadastrados no site
Agrosoft (http://www.agrosoft.com.br), quase duas centenas de programas para
utilização no setor e a internet vem ocupando cada vez mais espaço no cenário
de difusão de informações no setor agrícola. O Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (CEPEA-ESALQ/USP) informa que já existem no Brasil
2491 sites voltados para o agronegócio, 266 deles relacionados à pecuária
bovina.
Existe, dessa forma, um aumento bastante rápido da quantidade de dados
e informações disponíveis ao produtor. Essas informações, entretanto,
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necessitam ser processadas de modo a proporcionar tomada de decisão mais
eficiente no sistema de produção.
O problema de decisão surge, em primeiro plano, devido à existência de
informação incompleta ao administrador sobre os resultados das alternativas
existentes (Blackie & Dent, 1979). A informação completa sobre o futuro é
impossível de ser obtida e, portanto, qualquer decisão envolve risco. Entretanto,
o maior acesso a informação pode aumentar a eficiência na tomada de decisão
(Anderson et ai., 1977; Turban, 1988).
A análise de decisão envolve o processamento de dados de forma a
destacar cursos de ação que possuem maior probabilidade de sucesso (Turban,
1995). Nesse contexto, sistemas de apoio à tomada de decisão podem ajudar no
diagnóstico do problema, na previsão dos resultados de diferentes decisões e na
escolha de uma alternativa superior (Figura 1). Tecnologias ligadas à informática
como

bancos

de

dados

locais

e

remotos,

sensoreamento

remoto,

rastreabilidade, sistemas especialistas e modelos matemáticos têm todos um
papel a cumprir em aumentar a agilidade e qualidade de decisões por parte de
produtores rurais.
Modelos de simulação são úteis para o aumento da capacidade de
previsão de resultados de diferentes decisões e estudar a sensibilidade do
sistema a diferentes manejas e quantidades de fatores de produção. Métodos de
otimização por sua vez podem utilizar tais modelos para destacar alternativas
superiores.
A modelagem de sistemas tem sido, desde seus primórdios, ligada à
teoria de sistemas, de modo que muitas vezes os termos são utilizados
indistintamente. O cerne da teoria de sistemas é o conceito de que a resposta do
sistema a um estímulo não é igual ao resultado da resposta de cada um de seus
componentes (Doyle, 1990). As interações dinâmicas entre os componentes são
os determinantes primários de seu comportamento (Bywater, 1990). Dessa
maneira estudos isolados de componentes do sistema são inadequados para
previsão das respostas do sistema como um todo.

7
A

modelagem

matemática

constitui-se

em

uma

das

principais

metodologias para o desenvolvimento de sistemas de apoio à tomada de
decisões (Bywater, 1990).
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Figura 1- O papel de sistemas de apoio à tomada de decisão no ciclo de solução de problemas
(Adaptado de Turban, 1995).

2.2

ABORDAGENS BÁSICAS EM MODELAGEM MATEMÁTICA

Modelos matemáticos podem ser baseados diretamente em dados
observados, submetidos ou não à análise estatística. Normalmente tais modelos
são constituídos por equações cujos parâmetros são determinados através de
regressão. Tais modelos são denominados modelos empíricos (Blackie & Dent,
1979). De outro modo, modelos matemáticos podem ser desenvolvidos com
base em relações teóricas entre os componentes de um determinado sistema.
Essas relações podem incluir um ou mais níveis de agregação (célula, tecido,
animal, etc.). Modelos que utilizam relações teóricas de níveis inferiores de
agregação para explicar os mecanismos e quantificar o comportamento de um
sistema em um nível superior de agregação são chamados mecanísticos
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(Thornley & Johnson, 1990). Alguns modelos, por exemplo, prevêem a taxa de
crescimento de um animal a partir de fenômenos ao nível de tecido e entidades
bioquímicas como DNA e ATP (Baldwin, 1995).
A simplificação é uma das características básicas do processo de
modelagem, uma vez que modelos

são, por definição,

simplificações

intencionais da realidade (Rothemberg, 1989). A decisão quanto ao nível de
simplificação depende do comportamento do sistema que se deseja simular, do
nível de conhecimento existente sobre o sistema, dos dados existentes para
parametrização, dos dados de entrada que são plausíveis serem requeridos do
usuário e da demanda computacional associada.
A complexidade de um modelo está relacionada com os componentes e
processos considerados. Modelos de sistemas podem envolver componentes e
processos associados a diferentes níveis de agregação (Figura 2) e podem
incluir ou desprezar processos de forma a atingir um nível adequado de
complexidade. Enquanto a adição de novos componentes e processos pode
levar à maior generalidade na resposta do modelo (Thornley & Johnson, 1990),
essa maior complexidade não se reflete necessariamente em maior capacidade
preditiva (Passioura, 1996).
A simplicidade é considerada uma virtude em modelagem matemática,
porém, a omissão de alguns processos do sistema pode mascarar aspectos
importantes do seu comportamento (Thornley, 1996). Passioura (1996) sugere
que modelos matemáticos possuem duas fontes básicas de erros: a) erros de
estrutura, associados à escolha dos processos a serem considerados no modelo
e como tais processos serão representados, e b) erros relacionados à
parametrização, ou seja, do valor dos parâmetros obtidos experimentalmente.
Segundo aquele autor o aumento de complexidade do modelo leva à redução do
erro associado à estrutura do modelo, por ser mais realista na inclusão dos
componentes e processos operando no sistema. Entretanto o erro de
parametrização aumenta em resposta à inclusão de novos parâmetros a serem
estimados. Um modelo deve, portanto, ser tão simples quanto possível e tão
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complexo quanto necessário para uma dada aplicação, de modo a atingir um
balanço ótimo entre erros de estrutura e parâmetros.
Níveis de Agregação
Mundo
País
Região
Fazenda
Rebanho/Pasto
Animal/Planta
Processos em animal e
planta (e.g. fermentação
rumin ai fotossíntese)

Figura 2 - Níveis de agregação em sistemas e sua relação com modelos empíricos e
mecanicistas. Modelos mecanicistas possuindo modelos empíricos em níveis
inferiores de agregação.

Modelos matemáticos podem ser classificados quanto à forma de tratar a
relação do sistema com o tempo em modelos estáticos e dinâmicos. Modelos
estáticos desconsideram efeitos na mudança do estado do sistema com o tempo
sobre seu comportamento. Esses modelos assumem que o estado do sistema
em um determinado ponto no tempo é suficiente para a predição de seu
comportamento e que seus estados transitórios não influenciam os resultados e,
portanto, não necessitam ser calculados. Os modelos estáticos são claramente
os mais utilizados atualmente nos sistemas de alimentação de ruminantes dos
diversos países desenvolvidos. São exemplos os modelos do lnstitut National de
la Recherche agronomique - INRA (1989), Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization - CSIRO (1990), Agricultura! and Food
Research Council -AFRC (1993), National Research Council - NRC (1996).
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Modelos dinâmicos são empregados na representação de sistemas nos
quais as variações de estado são relevantes na previsão de seu comportamento
e/ou quando existe interesse no estudo da seqüência estado-temporal das
variáveis do sistema. Modelos dinâmicos são baseados em fluxos e podem ser
resolvidos utilizando-se equações de diferenças ou por equações diferenciais.
Equações de diferença assumem a forma: VS1+dt = VS1 + TWSi*dt, onde VS
representa uma variável qualquer que representa o estado do sistema
(denominada variável de estado), TWS representa a taxa de variação da
variável de estado que pode ser calculada como uma função qualquer TWS1 =
f(x,y,z,t), t representa o tempo atual e dt representa o passo de tempo para o
qual a variação do estado do sistema será calculada. Os modelos de
crescimento de Loewer et ai. ( 1983) e Oltjen et ai. ( 1986) são exemplos desse
tipo de modelo.
dSV1
= f(SV,. xi ), onde SVi e SV1·
Equações diferenciais assumem a forma: -dt
designam variáveis de estado do sistema e Xi é uma variável auxiliar (variável de
decisão ou externa). A dinâmica do sistema pode ser então calculada
integrando-se as equações diferenciais para cada variável de estado do sistema
(Thornley, 1996). Em alguns sistemas a integração pode ser feita analiticamente
(Woodward, 1998). Entretanto, na maioria dos sistemas a integração é realizada
por algoritmos de integração numérica, sendo os métodos de Runge-Kutta os
mais empregados (Garcia, 1997). Assim os modelos dinâmicos são resolvidos
iterativamente. A representação de sistemas por equações diferenciais tem se
tornado o padrão na modelagem de sistemas dinâmicos na agricultura, devido
sua maior precisão e possibilidades de tratamento matemático.
2.3

MODELOS DE CRESCIMENTO ANIMAL E AVALIAÇÃO DE DIETAS

Os modelos de crescimento animal variam em objetivos, tratamento do
tempo, nível de agregação, processos modelados e complexidade. Um ou mais
dos seguintes objetivos tem sido perseguidos pelos atuais modelos de
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crescimento animal: (a) Prever o ganho de peso e a composição do ganho de
um animal em um dado estágio de sua vida e condições nutricionais (NRC,
1996), (b) Capacitar a estimativa das exigências nutricionais de tais animais
(NRC, 1996), (c) Capacitar a formulação de dietas mais viáveis economicamente
(Lanna et ai., 1999), (d) Estudar as implicações de ganho compensatório
(Soboleva et ai., 1999) e (e) Estudar os efeitos de agentes modificadores da
partição de nutrientes (Sainz & Wolff, 1990)
O crescimento obviamente depende da ingestão e digestão de nutrientes
pelo animal, incluindo, no caso de ruminantes, processos relativos à
fermentação ruminai. Diversos modelos de funcionamento ruminai têm sido
propostos para previsão de seus produtos disponíveis para absorção por
ruminantes (Baldwin, 1995). Entretanto, a literatura freqüentemente define
"modelos de crescimento" como aquele s relacionados aos processos pós
absortivos de utilização de nutrientes e/ou energia (Baldwin, 1995). Esses
modelos incluem previsão de gastos energéticos para processos não produtivos
(mantença), partição de nutrientes entre tecidos (músculo, víscera, osso e
gordura) e a eficiência de utilização dos nutrientes nesses processos. Na maioria
das vezes modelos de crescimento são desenvolvidos independentemente dos
modelos de disponibilidade de nutrientes e utilizam quantidade de energia
(Loewer et ai., 1983; Oltjen et ai., 1986; Soboleva et ai., 1999) ou taxas de
absorção de nutrientes (Sainz & Wolff, 1990) como dados de entrada.
Em modelos que utilizam energia como dado de entrada, o funcionamento
do modelo assume conservação de energia. As eficiências de utilização para
mantença e ganho são utilizadas para conversão da energia ingerida em energia
retida nos tecidos. Nesses modelos o ganho de peso é calculado como a razão
entre energia retida (ER) e o valor energético do ganho (VEG), como na
equação (1):
dER
dW _dJ__
ER
=>GMD=
=
dER
dt
VEG
dW

(1)
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onde W é o peso do animal, t é tempo, ER é a energia retida e VEG é o
valor energético do ganho.
Entretanto, como a massa corporal de animais vivos incorpora conteúdo
gastrointestinal, o qual é considerado exógeno ao organismo e varia
consideravelmente dentro de curtos espaços de tempo, a maioria dos modelos
(INRA, 1989; CSIRO, 1990; NRC, 1996; Fox et ai., 2000), relacionam
crescimento e composição ao peso vivo vazio (PVz). De forma que W
representaria PVz nas equações apresentadas.
A energia retida é normalmente calculada subtraindo-se a exigência
energética para mantença da ingestão de energia do animal (equação 2). Em
sistemas que utilizam energia metabolizável para os cálculos das exigências e
da ingestão é necessário utilizar-se um coeficiente (kg) para conversão da
energia metabolizável em energia líquida (equação 3).
dER dIEL
-=---EELM ou ER=IEL-EELM
dt
dt
'

(2)

dER k dIEM
= g(
- EEMM), ou ER=k,� (IEL- EELM),
dt
dt

(3)

onde IEL e IEM representam a ingestão de energia líquida e energia
metabolizável, respectivamente, EELM e EEMM são as exigências de energia
líquida e metabolizável para mantença e kg é a eficiência de ganho, isto é a
razão entre energia retida e ingestão de energia metabolizável acima de
mantença.
Combinando-se as equações (1) e (2) ou (1) e (3) obtemos a equação
básica dos sistemas convencionais de exigências nutricionais descrita em (4)
para sistemas de energia líquida e (5) para sistemas de energia metabolizável e
previsão de crescimento de bovinos.
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d!EL
_EELM
dW =----dt
dER
dt
dW

ou

d EM
-EEMM)
k ( !
dW =------g dt
dER
dt
dW

GMD =

JEL-EELA1
VEG

kg (IEM-EEMM)

ou GMD = -----

VEG

(4)

(5)

Embora modelos dinâmicos de crescimento baseados em energia
obedeçam aos mesmos princípios implícitos nas equações (4) e (5), o
crescimento é usualmente calculado como função do estado do animal em um
instante no tempo. No modelo de Oltjen et ai. (1986), por exemplo, o
crescimento é função das massas de DNA e proteína no animal, que modificam
o valor energético do ganho. Uma abordagem semelhante é encontrada no
modelo de Soboleva et ai. (1999), onde as massas de músculo, víscera e
gordura do animal determinam a composição do ganho e as taxas de
crescimento.
A maioria dos modelos estáticos de crescimento se enquadram na forma
apresentada pela equação 5. As diferenças entre os modelos se apresentam
principalmente nos conceitos e equações utilizadas nas estimativas da exigência
de mantença, ingestão de energia, densidade energética do ganho e eficiência
de utilização da energia metabolizável.
Os modelos propostos para avaliação de dietas buscam basicamente
adequar a dieta às exigências do animal, avaliar a ingestão, desempenho
animal, custo de produção e otimizar a formulação de dietas. A Figura 3
apresenta a estrutura básica de sistemas de avaliação nutricional de dietas.
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Figura 3 - Estrutura básica de modelos de avaliação e formulação de dietas.

Modelos estáticos de crescimento, adotados nos sistemas de padrões de
nutrição de ruminantes, atingiram alto grau de acurácia na previsão das taxas de
crescimento, principalmente para animais confinados e em terminação. Tais
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modelos utilizam conceitos de eficiência energética em termos do animal como
um todo.
Esses modelos apresentam como vantagem facilidade para incorporação
de fatores de correção que podem ser adicionados para calibrar as equações
para condições específicas. Ainda em prol desses modelos está

sua baixa

demanda computacional e facilidade de implementação, inclusive em planilhas
eletrônicas.
Entretanto, entre as principais limitações aos modelos estáticos atuais,
estão: (1) não estimar os estados transitórios do animal, inabilitando simulação
adequada de ganho compensatório e (2) a utilização da eficiência de utilização
de energia é função da própria concentração energética dos alimentos. As
formas como essa energia é contida (gordura, proteína, etc) e suas possíveis
interações no metabolismo e composição do ganho são desconsideradas. Além
disso, diversas equações nesses sistemas combinam o efeito de vários
fenômenos e/ou processos biológicos. As equações de eficiência de ganho em
função da densidade energética dos alimentos, por exemplo, incluem fenômenos
como partição do ganho, variação das exigências de mantença e mudança no
perfil de ácidos graxos voláteis no rúmen. As equações de ingestão não
separam os efeitos quimostáticos e de enchimento dos alimentos. Isso faz com
que esses modelos não sejam adequados para estudos teóricos do efeito de
modificadores metabólicos. Modelos dinâmicos, em contrapartida, possuem
maior demanda computacional e possuem desenvolvimento e parametrização
freqüentemente mais complexos (Oltjen et ai., 2000). Alguns modelos desse tipo
podem permitir simular mais adequadamente os efeitos de período e intensidade
de restrição e realimentação sobre mantença, composição do ganho e ingestão
(embora a dinâmica da ingestão seja usualmente desprezada nos modelos
revistos).
Exceção feita ao modelo de Loewer et ai. (1983), os modelos dinâmicos
de crescimento ainda utilizam a ingestão d e nutrientes como variável de entrada
e não prevêem ingestão a partir de uma demanda de nutrientes do organismo.
Sendo a disponibilidade de nutrientes um dos principais fatores determinantes
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do crescimento, é bastante frustrante o estádio atual de desenvolvimento dos
modelos matemáticos nesse aspecto.
Existe a expectativa de que modelos de metabolismo de nutrientes, com o
tempo, serem incorporados para previsão da eficiência de ganho em sistemas
de avaliação de dietas. A descrição dos alimentos e dos produtos da digestão
ruminai, entretanto, certamente necessitarão ser definidos com maior precisão.
Parece evidente que os sistemas de alimentação irão se valer de modelos
dinâmicos para melhorar sua capacidade preditiva em situações de alimentação
diversas daquelas onde foi desenvolvido, no futuro. As dificuldades no
desenvolvimento e as limitações ainda encontradas nos modelos atuais em
contraste a uma certa maturidade já alcançada pelos modelos estáticos podem
brevemente retardar, mas não evitar sua adoção na previsão do desempenho
animal em larga escala.
2.4

OTIMIZAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS

O comportamento de um sistema dinâmico é basicamente função do
estado do sistema, representado por variáveis denominadas variáveis de estado,
e de estímulos resultantes de fatores alheios ao controle do administrador do
sistema (sem o controle do administrador) e de estímulos resultantes da ação de
seu administrador. Variáveis que quantificam ações dependentes de decisões
tomadas sobre o sistema são denominadas variáveis de decisão (Athans, 1972).
O desenvolvimento de algoritmos para otimização de sistemas tem sido
uma área de intensa pesquisa nas últimas décadas (Avriel & Golany, 1996) e
tem sido recentemente aplicada a otimização de sistemas de produção animal
(Mayer et ai., 1996; Barioni et ai., 1999).
Segundo Mayer et ai. (1996) ocorrem três problemas básicos para os
métodos de otimização: 1. funções derivadas não estão disponíveis ao algoritmo
de otimização e, portanto, necessitam ser aproximadas numericamente; 2. a
maioria dos problemas possuem restrições de ordem prática que precisam ser
acomodadas pelo uso de funções de penalidade ou um método de otimização
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restrito; e 3. superfícies multidimensionais de resposta às variáveis de decisão
raramente são contínuas e convexas e podem apresentar quebras e
comportamento errático. A utilização de métodos numéricos de otimização em
conjunção com modelos de simulação deve, portanto, ser feita de forma
criteriosa, uma vez que a capacidade de tais métodos levarem à convergência
de uma solução ótima global do problema depende da habilidade na modelagem
matemática e dos valores iniciais utilizados do problema (Figura 4 ; Mayer et ai.,
1996).

f (x,

Y)

Figura 4- Ilustração do conceito de ótimo local e ótimo global em uma superfície de resposta.
Considerando-se que a função objetivo é alcançar o ponto mais alto da superfície, o
ponto L é um ponto de ótimo local do problema e G é um ponto de ótimo global (Fonte:
GOLDBERG, 1989).

Algoritmos de otimização combinatória, que capacitam a análise de um
número finito de soluções possíveis, possurem características de obtenção de
boas soluções, e em muitos casos soluções ótimas, em intervalos de temo
reduzidos e compatíveis com as exigências de situações reais. Entre esses
métodos incluem-se técnicas metaheurísticas como Tabu Search, Simulated
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Annealing e Algorítmos Genéticos (Tsuruta & Narciso, 2000). Tais métodos não
requerem cálculo de derivadas e possuem grande potencial na solução de
problemas complexos de otimização (Goldberg, 1989), incluindo sistemas de
produção animal (Mayer et ai., 1996).
2.5

CONCLUSÕES

A adoção de computadores e software agrícola por produtores rurais tem
criado oportunidade para aumento da eficiência de transferência de informação
e conhecimento. Sistemas de apoio à tomada de decisão baseados em modelos
matemáticos e otimizadores podem contribuir para aumentar a eficiência de
processamento dos dados em informações relevantes e produzir decisões
eficazes.
As principais limitações dos modelos atuais de crescimento animal são
relacionadas à inabilidade destes na estimativa da dinâmica do ganho de peso e
ingestão de matéria seca de animais em crescimento.
Novos métodos de otimização, capazes de resolução de problemas
envolvendo simulação dinâmica e não linear possuem potencial na solução de
problemas administrativos complexos em produção animal.

3

MODELO DINÂMICO DE INGESTÃO, BIOENERGÉTICA E CRESCIMENTO
PARA SIMULAÇÃO DE GANHO COMPENSATÓRIO EM BOVINOS DE
CORTE

RESUMO

Um modelo matemático dinâmico de crescimento de bovinos de corte foi
desenvolvido baseado em conceitos de hiperplasia e hipertrofia. As variáveis de
estado são: massa de proteína, massa de DNA, massa de gordura e reserva de
energia lábil. A reserva de energia lábil funciona como um tampão entre a
ingestão e o uso de energia e modula ambas as taxas. A ingestão de matéria
seca foi calculada dinamicamente em função da demanda energética do animal,
baseada nos potenciais de deposição de gordura e proteína. O potencial de
deposição de proteínas foi calculado em função das quantidades de DNA e
proteína corporal. O potencial de deposição de gordura foi modulado pelo
escore de condição corporal do animal. Resultados de simulações demonstram
que os conceitos utilizados capacitaram a simulação de taxas decrescentes de
ganho com a maturidade do animal e aumento das taxas de ganho e ingestão
após períodos de restrição alimentar. A intensidade e duração da compensação
de ganho foram afetados pela intensidade e duração da restrição. O modelo
mostrou desejável tendência a um equilíbrio em composição e condição
corporal para determinado peso do animal e densidade energética da dieta.
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SUMMARY

A dynamic mathematical model of beef cattle growth was developed. The
model is based on concepts of hyperplasia and hypertrophy. State variables are
protein mass, DNA mass, fat mass and labile metabolizable energy reserve
pool. The labile energy pool worked as a buffer between energy intake and
energy use and modulated both rates. Dry matter and energy intake were
calculated dynamically as functions of animal energy demand, calculated based
on potential rates of protein and fat accretion. Fat accretion potential was
modified by body fatness. Simulation results show that the model enabled
prediction of decreasing growth rates with advance of animal maturity. lncreased
intake and growth rates after restriction periods, with intensity and duration
affected by intensity and duration of restriction were also predicted. The model
produced desirable equilibrium of body condition score at fixed liveweight and
diet.
3.1

INTRODUÇÃO

A palavra 'crescimento' denota aumento de tamanho em função do
tempo (Gill & Oldham, 1993). Devido à medição de extensão, área ou volume
em animais vivos ser difícil e imprecisa, convencionou-se medir massa nas
relações comerciais e estudos experimentais de crescimento animal. Dessa
forma, o crescimento animal é geralmente medido pela taxa de variação da
massa corporal, normalmente expressa em kilogramas por dia.
Experimentalmente, estima-se a taxa de crescimento através da
diferença entre a massa do animal e stimada no início (t1) e no final (h) de um
período (h - t1). Embora a massa corporal seja medida de forma discreta
(descontínua), o crescimento é considerado um processo contínuo (Gill &
Oldham, 1993), implicando num fluxo de nutrientes para deposição de tecidos.
Assim, a taxa de crescimento pode ser representada pela diferencial de
primeira ordem da variação da massa corporal em relação ao tempo, dW/dt.
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Deduz-se que a evolução da massa corporal (W) pode ser calculada pela
integração

do crescimento

sofrido

durante toda

sua

vida,

ou

seja:

W = F_<t (t) = (\ d; , onde te representa o tempo no evento de concepção ou

nascimento e td é o tempo decorrido a partir de um desses eventos.
Acredita-se que a ontogenia dos tecidos e o potencial de crescimento do
animal sejam geneticamente determinados (Campbell, 1988). Entretanto, o
crescimento só se estabelece em níveis potenciais quando o suprimento de
nutrientes aos tecidos não é limitante, o que raramente ocorre na prática (Van
Soest, 1994). Assim modelos matemáticos de crescimento animal são
idealmente associados a modelos de metabolismo ou de disponibilidade de
nutrientes.
A ingestão de matéria seca está intimamente associada à utilização de
nutrientes pelo animal (Forbes, 1994), entretanto, tem sido usualmente
modelada de forma isolada. A maioria dos sistemas de cálculo de exigências
nutricionais e desempenho de ruminantes utiliza modelos estáticos e uma
seqüência não iterativa de cálculos. A seqüência de cálculos nesses sistemas
consiste basicamente em: (1) Estimar a ingestão de matéria seca; (2) Calcular o
gasto de energia para mantença e energia disponível para ganho; (3) Calcular a
densidade energética do ganho e o ganho de peso. Normalmente a ingestão de
matéria seca é determinada através de uma única equação empírica
envolvendo a densidade energética da dieta (ou alguma outra característica da
dieta relacionada à ingestão de matéria seca) e o peso do animal (NRC, 1996;
Fox et ai., 2000). Tais modelos assumem que: (1) A ingestão e a utilização de
energia se processam com taxas idênticas, e (2) o estado nutricional prévio do
animal não possui efeito sobre a ingestão de matéria seca e potencial de
produção. Tais premissas dificultam a modelagem de fenômenos inerentemente
associados com a dinâmica da ingestão de energia.
O modelo apresentado nesse trabalho possui a finalidade de integrar os
efeitos interativos ingestivo, metabolismo, crescimento de bovinos com a
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finalidade de melhor simular a dinâmica do ganho de peso e o de bovinos em
crescimento.
3.2

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho toma por base os cálculos de energia disponível e
exigências de proteína do NRC (1996), o modelo dinâmico de Oltjen et ai.
(1986) e conceitos propostos por Vetharaniam et ai (2001) para o
desenvolvimento de um modelo integrado de ingestão e metabolismo animal.
3.2.1 Energia Disponível na Dieta e Exigências Protéicas
O cálculo de densidade energética do alimento é realizado seguindo o
CORNELL NET CARBOHIDRATE PROTEIN SYSTEM - CNCPS nível 1 (Fox et
ai., 2000), não corrigido para o nível de ingestão. O nível de nutrientes
digestíveis totais é computado a partir da composição do alimento utilizando a
equação de Weiss et ai. (1992).

NDT = 0,98(100-FDNn-PB-MM-EE + FDAPB)+
+(KDpb.PB)+ 2,7(EE-1)+0,75(FDNn-Lig).(1-(Lig/ FDNn}
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)- 7

(6)

onde NDT é o teor de nutrientes digestíveis totais, FDNn é a fibra detergente
neutro corrigida para Nitrogênio, PB é o teor de proteína bruta, MM é a matéria
mineral, EE é o extrato etéreo na dieta, FDAPB é a proteína bruta indigestível
ligada ao FDA, KDpb é o fator para digestibilidade da proteína bruta do modelo
CNCPS, Lig é o teor de lignina na matéria seca da dieta.
Um kilograma de NDT é assumido igual a 4.4 Mcal de energia digestível
(NRC, 1996). Um fator de 0.82 é usado para converter energia digestível (ED;
Mcal.kg- 1) para energia metabolizável (EM; Mcal.kg-1)_ A energia líquida para
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mantença (Elm; Mcal.kg- 1) e a energia líquida para ganho (Elg; Mcal.kg- 1) são
preditas de acordo com as equações ( 7 e 8), respectivamente.
ELm = 1,37 · EJvf -0,138· EM 2 +O,O l 05· EM 3 - l, 12 ,

(7)

ELg = 1,42 · EM -O, l 74-EM 2 + 0,0122 · EM 3 -1,65,

(8)

onde Elm é a energia líquida de mantença, Elg é a energia líquida de
ganho, EM é a energia metabolizada.
A exigência de energia metabolizável para a mantença é calculada por
Fox et ai. (2000) como:

EMMANT

o,077. PvLº, 15

(9)

km

onde:
ELm
2
k =
= 137-0138.EM +O 0105· EM
M
"' E
'
'
'

-

l, l2

EM

.

(1 O)

3.2.2 O modelo de Oltjen et ai. (1986)

O modelo de Oltjen et ai. (1986) é baseado em dois dos principias
conceitos de crescimento animal. O primeiro conceito é de que o crescimento
pode ser devido à hiperplasia (multiplicação celular) ou hipertrofia (aumento do
tamanho das células). Assumindo que a quantidade de DNA (ácido
desoxiribunucleico) em uma célula é constante durante sua existência, a não
ser durante o evento de sua multiplicação, deduz-se que o número de células
em um organismo é função da quantidade total de DNA nele contido. Assim, a
hiperplasia resulta em aumento na quantidade de DNA presente no organismo
e é diretamente proporcional a taxa de variação na quantidade de DNA em
relação ao tempo.
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Dado que DNA representa o número de células, deduz-se que o
tamanho de cada célula pode ser estimado pela razão entre proteína e DNA.
Proteína é então utilizada no modelo para representar hipertrofia nos tecidos
não gordurosos. DNA é utilizado para representar o crescimento hiperplásico. O
modelo adota a premissa que a variação na quantidade de DNA assume a
forma de uma curva de saturação em relação ao tempo, proporcional a
diferença entre o valor máximo (assintótico) da quantidade de DNA no
organismo

(denominado

DNAMX)

e

sua quantidade atual,

ou

seja:

dDNA
oc (DNAMX - DNA(t)). Assim, a taxa de deposição de DNA é máxima no
dt
animal jovem e diminui à medida que o animal se aproxima da maturidade
(Figura 1).
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Figura 1 - Evolução na quantidade de DNA no tempo quando nutrientes não são limitantes.

A velocidade, com que a quantidade de DNA converge para seu valor
assintótico, depende do aporte de nutrientes, o que pode ser traduzido
matematicalmente pela equação 11.
dDNA
--=
k1 .(DNAMX -DNA(t)).NUI'i,
dt

(11)
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onde DNAMX é a quantidade máxima de DNA no animal que atingiu a
maturidade, DNA é quantidade atual de DNA, NUT1 é o efeito da nutrição sobre
as taxas de deposição de DNA (calculado pela equação 15) e k 1 é um
parâmetro estimado empiricamente.
O segundo conceito incorporado ao modelo é o de que o crescimento é
resultado de um balanço entre anabolismo e catabolismo. Decorre que a taxa
de acúmulo de proteínas é a diferença entre as taxas anabolismo (síntese) e
catabolismo (degradação), e pode, portanto, ser representada pela equação
diferencial em 5:

dP T
;�

=

PROTSYN(t)- PROTDEG(t),

(12)

O modelo assume que a síntes e protéica é uma função da quantidade de
DNA, enquanto que a degradação de proteína é proporcional à sua massa.
DNA e proteína são elevados a potência de 0,73 com base nas observações de
que a capacidade enzimática varia com a massa de um tecido elevado a uma
potência

próxima

a

utilizada

para

o

cálculo

de

peso

metabólico.

Matematicamente, PROTSYN oc DNA O73 e PROTDEG oc PROT 073 • O modelo
ajusta a síntese, mas não a degradação de proteínas para o nível nutricional. O
"turnover" protéico é calculado pelas seguintes equações:
(13)

PROTDEG = K3 PROT,

(14)

onde DNA e PROT são as massas de DNA e proteína do animal,
respectivamente,

K2

e� são parâmetros. NUT2 é calculado pela equação 16 e

estima os efeitos da restrição energética sobre as taxas de deposição de
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proteína. Após testar o ajuste de diversas funções lineares e não-lineares para
NUT1 e NUT2, Oltjen et ai. (1986) chegaram as seguintes equações:
NU1� = -0,7 + 1,7P,
NUT2 = 083+
'

0,2P
0,15+P'

(15)
(16)

onde:
P=

IEM
IEMNORM'

(17)

IEM é a ingestão de energia metabolizável e,
IEMNORM é a ingestão de energia metabolizável de referencia, dada por:
IEMNORM = PViº.73 (0,4380- 0,2615 PVz/PVz M)

(18)

PVz é o peso vazio, calculado a partir das quantidades de gordura (G) e
proteína (PROT) de acordo com a equação 19,
PVz = G + PROT/0,2201,

(19)

e PVzM é o peso vazio na maturidade (750 kg para machos castrados de raças
britânicas; Oltjen et ai., 1986).
A taxa de deposição de gordura é função do resíduo energético, após
gastos com mantença e deposição de proteína terem sido alocados. Assim, a
taxa de deposição de gordura é calculada dividindo-se a quantidade de energia
residual pelo valor energético médio d e lipídios, conforme a equação 20:
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[( -

=--------------]EM

dG
dt

EMMANT
dPROT
)ELg VE p ol
]
dt
ELm
r

(20)

onde G é a massa de gordura, EMMANT é a exigência de energia metabolizável
para mantença (equação 9), Elm e Elg são as eficiências de uso da energia
metabolizável para mantença e ganho; VEprot e VE9ord são os valores
energéticos de proteína e gordura VEprot = 5,4 Mcal/kg e VE9ord = 9,5 Mcal/kg,
respectivamente.
Como a taxa de deposição de proteína (dPROT/dt) é desacelerada, com
a maturidade do animal (Figura 1), uma quantidade cada vez maior de gordura
é particionada para ganho nesse modelo. O "turnover" de gorduras, entretanto,
não é considerado.
A não ser em condições de extrema restrição energética, as equações
15 e 16 determinam uma redução muito mais severa nas taxas de deposição de
DNA do que na deposição de proteína (Figura 2). O modelo assume que
redução na multiplicação celular precede à redução na deposição de proteína.
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Figura 2 - Efeito estático da restrição energética sobre a taxa de deposição de DNA e proteína e
sobre a síntese protéica como calculado pelas equações 15 e 16.
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A forma com que o modelo trata o "turnover" protéico faz com que a taxa
de deposição de proteína seja controlada por um equilíbrio com a massa de
DNA. Assim para cada nível de DNA existe um nível de proteína onde a taxa de
deposição de proteínas é nula (PROT E), definido pela equação 21, deduzida no
Apêndice 2.

(21)

A equação 21 implica na existência de uma quantidade máxima de
proteína (PROTmax) que pode ser depositada no organismo na maturidade.
Essa quantidade é equivalente a PROTE quando DNA = DNAMX. Também se
pode deduzir que quanto mais distante o nível de proteína atual no organismo
do nível de equilíbrio (PROTE), maior é a velocidade de deposição (Equação 22,
dedução no Apêndice 2).
(22)
A quantidade de proteína é, portanto, "forçada" a seguir um trajeto
semelhante àquele da curva de DNA.
Ganho compensatório é

acomodado apenas pela

diferença de

maturidade de animais restritos e alimentados para atingir o potencial produtivo.
Como demonstrado na Figura 3, animais sob restrição energética depositam
uma menor quantidade de DNA que animais não submetidos à restrição. Como
a taxa de deposição de DNA diminui com a quantidade de DNA do animal
(equação 11), as taxas de deposição de DNA e proteína, em um mesmo nível
nutricional, são maiores para os animais com menor quantidade de DNA
(submetidos à restrição alimentar ou mais jovens). Animais submetidos ou não
à restrição energética convergem para o mesmo peso adulto livre de gordura
(igual à ProtMax/0,2201).
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Comparando simulações de animais submetidos a uma restrição
energética correspondente a 25% da ingestão potencial, nota-se que a
deposição de proteína e o ganho de peso de animais (previamente sob
restrição e então realimentados) são muito similares ao ganho dos animais
alimentados ad libitum quando comparados ao mesmo peso (Figuras 3 a 5).
Os resultados indicam, entretanto, que o mecanismo utilizado no modelo
de Oltjen para simular ganho compensatório atua lentamente, enquanto que o
ganho compensatório parece depender de fenômenos que atuam a curto prazo
como: a redução das exigências de mantença e o maior consumo de alimentos
de animais quando submetidos à realimentação (Ryan, 1990; Sainz et ai. 1995).
Esses fenômenos são contemplados no modelo proposto nesse trabalho.
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Figura 3 - Ganho de peso em animais consumindo 100 e 75% (até dia 250 de simulação) do
potencial para ingestão de energia em relação ao seu peso vivo.
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Vetharaniam et ai. (2001), propõem uma reserva de energia absorvida
lábil (L), a qual age como um tampão entre o fluxo de energia ingerida e o fluxo
de energia utilizada no metabolismo.
A reserva lábil, L, representa a capacidade do sangue e órgãos de
reserva, como o fígado, estocarem energia para ser consumida quando o
influxo de energia for um suficiente para manter taxas adequadas dos
processos metabólicos. A reserva de energia lábil possui como fonte a energia
ingerida pela dieta e a mobilização de tecidos, e como drenas o gasto de
energia com mantença, deposição de tecidos, gestação e produção de leite.
Utilizando como material de interesse bovinos em crescimento e engorda
restringimos os drenas à mantença e deposição de tecidos (Figura 6).
Vetharaniam et ai. (2001) utilizaram o conceito de energia absorvida
como forma de expressar a reserva de energia lábil e cálculo de perdas de
energia na urina de forma a permitir conversão de energia metabolizável e
energia absorvida. No presente trabalho, entretanto, define-se L em unidades
de energia metabolizável. Apesar de atratividade conceituai da utilização de
energia absorvida, a adoção de energia metabolizável facilita a compatibilidade
com o modelo de Oltjen et ai. (1986), aqui utilizado e outros modelos
tradicionais de nutrição animal.
L possui limite superior proporcional a massa corporal do animal,
expressa aqui peso vazio (PVz), de forma que:

Lmax = pPVz ,

(23)

onde Lmax é o limite superior da reserva lábil e p é uma constante de
proporcionalidade (parametrizada por Vetharaniam et ai. (2001) como p =0,041
MJ/kg PV).
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Figura 6 - Fluxos de energia (linhas cheias) e informação (linhas pontilhadas) no modelo
proposto no presente trabalho.

A reserva lábil é alimentada pela ingestão de nutrientes e pelo
catabolismo (mobilização) de tecidos, enquanto a deposição de tecidos e a
utilização de energia para o metabolismo de mantença são drenos energéticos
para esse "pool" (Figura 6). A dinâmica da reserva lábil é calculada como:
dProt
dG
.VEGord
.VEProt
(
dL _
dt
df
)(
dt - !EM - EMMA1\T kg '

onde IEM é a ingestão de energia metabolizável,
gorduras,

(24)

dG
é a taxa de deposição de
dt

dProt '
· - de protemas,
·
e a taxa de d epos1çao
EM MANT e· a ex1genc1a
·
de
dt
A

•

energia metabolizável para mantença, e kg é a eficiência energética de uso de
energia metabolizável para ganho de peso, calculada como:
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E
2
K = Lg = 142-0 l 74EM + O 0122EA1
g EM

' '

'

-

l, 65
EM

(25)

3.2.3.2 Potencial fisiológico de uso de energia

Weston (1996) e Vetharaniam et ai. (2001) postularam que animais
possuem um potencial fisiológico para utilizar energia em diferentes processos
metabólicos. Observa-se que o aumento no potencial fisiológico de utilização de
energia, devido à mudança do estádio fisiológico (e.g. lactação) ou do uso de
modificadores de metabolismo (e.g. implantes, hormônio de crescimento)
acarretam elevação na taxa de ingestão de matéria seca (Forbes, 1994;
Weston, 1996). Segundo Weston (1996), o aumento da demanda metabólica de
energia pode ainda elevar as taxas de ingestão de matéria seca de animais
sujeitos a uma restrição de ordem física, como enchimento ruminai. Em
pastagens também tem sido demonstrado que o aumento da demanda
metabólica ou a restrição alimentar (através do jejum) promovem aumentos no
tempo ou o esforço de pastejo (Cazcarra & Petit, 1995). Define-se aqui, uma
demanda metabólica EMmax, que constitui-se na taxa máxima de metabolização
de energia pelo animal, expressa em unidade de energia metabolizável. O
potencial de utilização de energia de animais em crescimento e engorda pode
ser calculado como:

EMmax = EMMAlvT +

(

dGmax
.VE,Gord
dt

_

d Pr Otmax
.VEProt
dt
)(
kg

(26)

onde EMmax é o potencial de utilização de energia pelo animal.
Segundo Conrad (1966) e Mertens (1994), o potencial anabólico
determina a ingestão máxima de energia do animal. O NRC (1996) propõe uma
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equação (27) relacionando concentração de energia líquida de mantença e
ingestão.
PV (0,2435ELm - 0,0466ELm 2
IDMS= {
PVJ (o,2435ELm - 0,0466ELm 2

-

0,1128) para bezerros

- 0, 0869)

(27)

para sobreanos

Determinando-se o ponto de máximo dessas equações (derivada
primeira

=

O, derivada segunda < O), temos que EMmax

ME/kg PVt75 para bezerros e EMmax

=

=

0,205291 MCal

0,231191 MCal ME/kg PVt75 para

castrados e fêmeas sobreano. Esse valor pode ser utilizado para animais com
PVz até 350 kg. A partir desse peso o NRC (1996) recomenda fatores de

!

correção para os níveis de ingestão. Estabeleceu-se um desconto contínuo
para pesos superiores à 350 kg, de forma que EM max pode ser descrito como:
EM max =0.2053
EM max =0.2312

EM max =0.2312(1-1.22.10-3 (PVz- 350))

bezerro
PVJ <=350

(28)

PVj > 350

O potencial de deposição de proteína pode ser determinado através do
próprio modelo de Oltjen atribuindo NUT2 = 1 na equação 8 e determinando o
potencial de deposição de proteína temos que:
EM dprolmax = ( K2DNA o,n

VEPrar
PROT
- K3
). km

(29)

No presente trabalho, considera-se que a deposição potencial de gordura
é modificada pelo estado atual do animal em termos de reservas de energia
lábil e tecido adiposo. O status da reserva de tecido adiposo é considerado
através da condição corporal do animal. Para isso calcula-se uma relação entre
a quantidade de gordura do animal (G) e a massa de gordura do animal em
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condição corporal 6 com mesmo peso. Essa relação é aqui denominada razão
de gordura (G/G5). Assumindo redução linear do potencial de anabolismo de
gordura com a razão de gordura (G/G5), obtem-se a seguinte forma funcional:

EMdgordmax

= EMmax (1-(1, 75G / G6 -1))-EMdPratmax -EMALINT

(30)

A relação entre condição corporal e porcentagem de gordura é dada por
Oltjen et ai. (2000) pela seguinte equação:

%G = 0,333 + 0,0833CC(

PV1 -5 4 '6

8, 26+0,0IPV.

1

J

(31)

Pode-se então deduzir equações para cálculo da porcentagem de
gordura em condição corporal 6 e a condição corporal do animal a partir da
percentagem de gordura:

%G6 = 0,832 8(

PVj- 54'6
J
8, 26 + 0,0IPVj

%G (3,26+o,oIP T,j) _ 33
cc = 1 2 oo5 -(
]
o3
'
PT,j'-5 4,6
'

(32)

(33)

Variações na intensidade de fluxo nas fontes e drenes podem, sem a
operação de mecanismos de retroalimentação, levar à exaustão das reservas
de energia lábil. Os controles de fluxo podem ser realizados ambos nos fluxos
de entrada e saída. A restrição dos fluxos de saída tem sido minuciosamente
modelada em outros trabalhos (DiMarco & Baldwin, 1989; Sainz & Wolff, 1990;
Baldwin, 1995), nos quais a redução na quantidade de um "pool" de reserva
(como glicose ou ácidos graxos voláteis) leva à redução do anabolismo de
novos tecidos através da simulação da mudança na concentração hormonal e
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da redução da quantidade de substrato disponível para os processos
metabólicos necessários.
A redução na quantidade de energia lábil acarreta menores taxas de
deposição de tecidos e o fluxo energético para esse dreno. Utilizou-se aqui um
mecanismo simplificado, no qual a relação L/Lmax substitui a variável P no
cálculo de NUT 1 e NUT2 (equações 15 a 17), adequando a aplicação do modelo
situações práticas de produção.
A restrição alimentar imposta para animais confinados pode ser
calculada, baseado-se nas equações do NRC (1996) como sendo:

RIEM=

0,2435ELm -0,0466ELm 2 -0,0869
0,231191km /0,7011

(34)

onde RIEM é a restrição na proporção à ingestão potencial de energia
metabolizável;

EL
2
m =l.37-0.138·EM +0.0I05·EM
km = EM

_

l.l2
EM

(35)

A ingestão de matéria seca será então igual à:

IDMS =

RIEM· EM max
EMalimento

(36)
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3.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.3.1 Dinâmica do Crescimento Animai

A dinâmica do crescimento de animais foi simulada para dietas com 3
níveis energéticos (62, 68 e 74% de NDT) para animais com escore de
condição corporal inicial de 3,5 ou 5,5. Utilizou-se animais com peso vazio
inicial de 250 kg.
Os resultados das simulações mostram maior ingestão de matéria seca
nos animais mais magros com mesmo peso (Figura 7), devido ao efeito da
gordura corporal sobre a ingestão. O aumento de ingestão para animais com
condição corporal inicial inferior foi, no entanto, transiente, pois a composição
dos animais alimentados com mesma dieta convergiu durante a simulação
(Figura 8 e Figura 9).

8,5
<tJ

�

8

....

-�
�
><ti

�
�

<tJ
<tJ

7,5

�
�

6,5

62

6

□

5,5
5

o

20

40

60

80

Tempo de

100

120

Crescimento

140

(dias)

ndt
160

74

bcs
bcs
bcs
bcs
180

3. 5
5. 5
3. 5
5 . 5
200
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Ao final do período simulado, os animais mais magros apresentaram
taxas de crescimento reduzidas a níveis abaixo que a dos animais com
condição corporal inicial superior (Figura 9). Além da dinâmica da condição
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corporal, a maior maturidade dos animais magros, medida como a relação entre
o nível de proteína corporal atual e à maturidade (PROT/Protmax), repercutiu
em menor potencial de deposição de proteína, sendo uma das causas da maior
redução de desempenho desses animais durante o período.
Os resultados ainda sugerem que animais ingressantes no período
estudado com condição corporal alta podem sofrer redução no escore de
condição corporal quando alimentados com dietas de baixa densidade
energética, mesmo ganhando peso (Figura 8).
3.3.2 Crescimento Compensatório

O

comportamento

do

modelo

para

condições de crescimento

compensatório foi exemplificado pela simulação de situações hipotéticas. A
intenção dos experimentos foi testar o comportamento e não a validade da
parametrização do modelo, a qual deverá ser objeto de estudos posteriores.
Bovinos de corte com peso inicial de 250 kg PVz e peso à maturidade de 750 kg
PV2 foram submetidos à duas concentrações energéticas (NDT

= 45 e 55 %)

durante períodos de restrição de 60 ou 150 dias. Animais controle receberam
dieta com NDT = 72 %, mesma concentração utilizada para os animais restritos
na fase de realimentação. A dinâmica do peso vazio dos animais é apresentada
na Figura 1O.
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Nenhum dos grupos atingiu compensação total em relação aos animais
controle. Entretanto, os animais submetidos à restrição mais branda e curta
fecharam o período simulado apenas 7,4 kg mais leves (409,5 vs. 402,1) que os
animais controle,

diferença que

dificilmente atingiria significância em

experimentos tradicionais.
Considerando a diferença de peso entre os animais controle ao final do
período de restrição e ao final do período de simulação, nota-se que todos os
tratamentos produziram "ganho compensatório", uma vez que as taxas de
ganho dos grupos restritos foi sempre superior ao do grupo controle durante o
período de realimentação (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1. Ingestão de matéria seca e condição corporal estimada pelo modelo para cinco
estratégias de alimentação.

IMS
0-50
Tratamento
dias
Controle
6,21
ndt 45 60 dias 3,31
ndt 45 150 dias 3,31
ndt 55 60 dias 5,71
ndt 55 150 dias 5,71

51-150 150-300
dias
dias
Média Geral
6,84
6,93
6,77
6,77
7,06
6,35
3,74
7,38
5,53
7,37
7,08
6,95
6,80
7,79
7,13

CC Final
Restrição CC Final
6,07
3,69
5,90
2,82
5,47
3,89
5,96
3,56
5,65

Tabela 2. Peso vazio e ganho de peso estimada pelo modelo para cinco estratégias de
alimentação.
Ganho de Peso Vazio
0-50 51-150 150-300
Tratamento
dias dias
dias
Controle
0,98 0,83
0,54
ndt 45 60 dias
0,03 0,91
0,68
ndt 45 150 dias 0,03 -0,06
0,96
ndt 55 60 dias
0,94
0,62
0,51
ndt 55 150 dias 0,51 0,45
0,82

Peso Vazio
50
301,51
259,53
259,53
279,82
279,82

150
371,55
332,17
254,41
357,33
318, 12

Compensação

300
444,22
423,35
379,47
439,82
426,23

(kg)
21, 11
52,39
17,29
35,44

Entretanto, quando comparando as taxas de ganho ao mesmo peso, as
diferenças se atenuam (Figura 11). As maiores respostas se deram para
animais submetidos a restrições brandas e longas (NDT = 55 % por 150 dias).
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Houve necessidade de maior tempo para recuperação das taxas de
ganho dos animais submetidos à restrição mais severa (NDT = 45 %), os quais
apresentam ganhos inferiores na faixa de peso de 250 e 270 kg PVz . No modelo
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esse fenômeno ocorre devido à redução da hiperplasia (deposição de DNA) e
aumento da relação proteína/DNA nas restrições mais severas (Figura 13).
Esse fenômeno repercute em um maior tempo para a recuperação das taxas de
deposição de proteínas (Figura 11) após a realimentação.
A deposição de proteína ligeiramente superior, observada para os
animais restritos (Figura 11), é função da manutenção de um maior nível de
energia lábil no período de realimentação (Figura 16).
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A porcentagem de gordura no ganho foi modificada plea restrição
nutricional. Entretanto, durante o período de realimentação, as diferenças de
composição do ganho tenderam a se esvair rapidamente (Figura 14), fazendo
com que os animais convergissem para uma mesma composição corporal
(Figura 15).
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3.4

CONCLUSÕES

Resultados de simulações mostram que os conceitos utilizados
capacitaram a previsão da dinâmica do ganho de peso com o avanço da
maturidade (usualmente a taxas decrescentes) e dinâmica das taxas de
ingestão de matéria seca com o tempo.
O modelo respondeu com aumento das taxas de ganho e ingestão após
períodos de restrição alimentar. A intensidade e a duração da compensação de
ganho foram afetadas pela intensidade e duração da restrição. O modelo
mostrou desejável tendência a um equilíbrio em composição e condição
corporal para determinado peso do animal e densidade energética da dieta.
As características do presente modelo são desejáveis para estimar
estratégias ótimas para sistemas de produção de bovinos de corte,
particularmente quando a previsão da dinâmica de crescimento e a ingestão
são de interesse como na determinação do ponto ótimo de abate de animais em
confinamento. O modelo descrito é aplicado a otimização de bovinos de corte
em confinamento no capitulo subseqüente.

4

OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA DA ENGORDA CONFINADA DE BOVINOS DE
CORTE

RESUMO

O planejamento da atividade de engorda confinada de bovinos de corte
inclui decisões complexas tais como o número de animais a confinar, quando
iniciar o confinamento, qual o peso do animal no início do confinamento,
formulação e balanceamento da ração, melhor data de venda dos animais. Para
avaliar a melhor combinação desses fatores, um modelo matemático dinâmico
expresso através de equações diferenciais e integrado utilizando o método
numérico de Runge-Kutta de quarta ordem foi utilizado para simular o
crescimento de bovinos e determinar o ponto ótimo de abate. A composição da
dieta

foi

otimizada

utilizando-se

programação

linear.

Utilizou-se

simultaneamente simulação dinâmica, programação linear e um algoritmo
genético para determinar soluções para um problema abrangente de otimização
de confinamento de bovinos de corte, incluindo o número de animais a confinar,
a data para o início do confinamento, o peso inicial dos animais a serem
confinados, composição da dieta e data de venda, sujeitos à restrição de capital
e quantidade de forragem. Os resultados das simulações e otimizações
mostraram que o peso de abate e a extensão do período de confinamento
foram afetados pelo custo da dieta, de forma que as dietas mais caras
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demandaram confinamentos mais curtos e pesos de abate mais baixos. Dietas
de custo mínimo de produção não produziram necessariamente máximo retorno
econômico em condições de estacionalidade de preços pagos pelos animais.
Épocas de compra e venda constituíram-se em um dos mais importantes
aspectos para atingir o máximo retorno econômico. Quando restrição na
quantidade de forragem foi imposta as estratégias ótimas incluíram maiores
pesos dos animais adquiridos,

compra tardia,

menores

períodos de

confinamento e maior densidade energética na dieta, porém a data de abate foi
mantida. O uso simultâneo de programação linear para otimização de dietas,
simulação dinâmica e um algoritmo genético gerou soluções robustas para o
problema genérico de otimização de confinamento considerado.
SUMMARY

Strategic decisions to increase the profitability in feedlot operations such
as number of animais, initial body weight, commence and end of the feeding
period, and diet composition are required. A dynamic mathematical model of
animal growth, integrated using the fourth order Runge-Kutta method was
developed to simulate severa! growth scenarios of beef cattle production. The
simulation was used to determine the optimal slaughter date. Ration
composition was optimized using linear programming and dynamic simulations.
Linear programming and a genetic algorithm running concurrently was used to
determine solutions of an extensive optimization problem subject to constraints
of capital and feed availability. Analyses of the simulations and optimizations
results' indicated that both the body weight at slaughter and the extension of the
feedlot period were affect by the cost of the ration. lncreasing the feed costs
lowered the slaughter weights and shortened the feeding periods. Diets with the
lowest production cost did not produce the maximum economical return given
the conditions of beef prices. The date of purchase and sale were one of the
most important aspects in reaching maximum economical return. When forrage
limitation was included in the problem the solutions tended to have later
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purchase, heavier animais, shorter feeding period, and(or) higher energy density
in the diet. Slaughter date was however unchanged. The combination of a
genetic algorithm, linear programming to diet optimization and dynamic
simulation was able to generate robust solutions to the general feedlot problem.
4.1

INTRODUÇÃO

O planejamento da atividade de confinamento de bovinos de corte
compreende decisões estratégicas sobre: (1) o número de animais a confinar,
(li) o peso inicial dos animais, (Ili) a época para o início do confinamento, (IV) a
dieta a ser fornecida, e (V) a época de venda dos animais.
Embora existam modelos matemáticos bem definidos das respostas do
sistema de produção de animais em confinamento a tais variáveis de decisão
(AFRC, 1993; NRC, 1996), a determinação da combinação ótima dos valores
dessas variáveis não é trivial. A complexidade de tal problema decorre, das
interações entre as variáveis na determinação das respostas biológicas e
econômicas do sistema e das formas funcionais não lineares do sistema e da
forma não-linear dessas respostas. A solução analítica para problemas
envolvendo sistemas de equações não lineares é extremamente difícil (Garcia,
1997). Por outro lado é inviável determinar-se o conjunto ótimo de valores para
essas variáveis utilizando apenas análise de sensibilidade ou busca aleatória.
Devido às complexidades na solução de problemas abrangentes de
otimização da atividade de confinamento, tem-se estruturado problemas
simplificados pela adoção de valores fixos para algumas das variáveis de
decisão mencionadas, ou pelo tratamento de tais variáveis como dados de
entrada do problema.
O problema de minimização do custo da matéria seca (MinCMS) da dieta
(Scott & Broadbent, 1972), por exemplo, assume que decisões como padrão
genético, peso inicial e final dos animais, época de confinamento e
desempenho a ser atingido, foram tomadas a priori. Porém, possui vantagem de
permitir solução através de programação linear.
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Por outro lado, tem-se avançado em modelar e otimizar o ponto ideal de
abate (Martin & Pires, 1975; Amer et ai., 1994). O modelo de Martin & Pires
(1975) permite solução analítica do problema de determinação do período ótimo
de confinamento. Essa soiução analítica requer, entretanto, definição de
funções empíricas de produção e custos do confinamento em relação ao tempo.
Martin & Pires (1975) utilizaram uma função quadrática para o peso dos animais
ao longo do tempo e uma função linear para modelar a evolução do custo de
produção. Funções empíricas não se enquadram bem para o desenvolvimento
de sistema de apoio à tomada de decisão, pois requerem parametrização para
cada condição específica do sistema de produção. Amer et ai. (1994)
calcularam crescimento animal baseado nas equações de Fox et ai. (1988) para
determinar o ponto ótimo de abate de diferentes genótipos de bovinos, porém,
se restringiram a tal análise.
O desenvolvimento de métodos numéricos para otimização simultânea de
sistemas não lineares é uma área em intenso progresso (Mayer et ai., 1996), e
possui potencial para auxiliar a resolução de problemas complexos como a
otimização de atividades de produção animal, incluindo confinamento de
bovinos de corte.
Ferreira (1993), Beltrame Filho et ai (1997) e Resende Filho (1997)
utilizaram planilha eletrônica para otimização de sistemas de confinamento.
Beltrame Filho (1997) trabalhou na solução do problema de otimização de
dietas para custo mínimo do ganho de peso (MinCGP) para animais de grupo
genético e pesos fixos de aquisição e abate, ao passo que Resende Filho
(1997) otimizou o retorno econômico de confinamentos com data de início e
grupo genético pré-definidos. Beltrame Filho et ai. (1997), Resende Filho (1997)
e Barioni et ai. (1999) relataram, entretanto, problemas de otimização
relacionados à ocorrência de ótimos locais em função dos valores iniciais
utilizados para as variáveis de decisão, utilizando o algoritmo de gradiente
reduzido generalizado (Lasdon et ai. 1978).
Segundo Mayer et ai. (1996) ocorrem três problemas básicos para
otimização de modelos de simulação: 1. funções derivadas não estão
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disponíveis ao algoritmo de otimização e, portanto, necessitam ser aproximadas
numericamente; 2. a maioria dos problemas possuem restrições de ordem
prática que precisam ser acomodadas pelo uso de funções de penalidade ou
um método de otimização restrito; e 3. superfícies multidimensionais de
resposta às variáveis de decisão raramente são contínuas e convexas e podem
apresentar quebras e comportamento errático. A utilização de métodos
numéricos de otimização em conjunção com modelos de simulação deve,
portanto, ser feita de forma criteriosa, uma vez que a capacidade de tais
métodos levarem à convergência de uma solução ótima global do problema
depende da habilidade na modelagem matemática e dos valores iniciais
utilizados do problema Mayer et ai. (1996). Algoritmos robustos de otimização,
que não requerem cálculo de derivadas, ou combinações de algoritmos são
tecnologias com grande potencial na solução de problemas complexos de
otimização, incluindo sistemas de confinamento (Goldberg, 1989).
O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um método para
otimização simultânea de dieta, período de confinamento e número de animais
a serem confinados através da utilização de algoritmos lineares e não-lineares.
4.2

MATERIAL E MÉTODOS

4.2. 1 Otimização da dieta
Os gastos com alimentação superam 70% dos custos totais em
confinamento de bovinos (Campos, 1992), sendo a dieta um dos principais
determinantes do desempenho animal. Sua formulação, portanto, constitui-se
num dos fatores que mais afeta o retorno econômico nessa atividade.
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4.2.1.1 Otimização linear
O modelo tradicional de otimização de dietas coloca como função objetivo
a minimização do custo por kg de m atéria seca da dieta (MinCMS), sujeita à
restrições de requerimentos nutricionais dos animais, normalmente colocadas
como concentração de nutrientes na matéria seca e níveis máximos e mínimos
de alimentos (Scott & Broadbent, 1972; Boin, 1988). A forma tradicional do
problema de formulação de rações de custo mínimo da matéria seca é:

Minimizar Z 1

= L)�A,

(37)

Sujeito a:
:Z:NuA, >E1

A,>Mn,
A1 <Mx,

IA,

=

l

A, 2: O,

em que Pi é o preço do i-ésimo alimento, $/kg DM: A é a proporção do i-ésimo
alimento na matéria seca, N ii é a concentração do tésimo nutriente ou
elemento de interesse no i-ésimo alimento, Ei é a exigência nutricional do j
ésimo nutriente em base da matéria seca, definidas as características do animal
em questão, Ti é o nível máximo do j-ésimo nutriente, Mni e Mxi são
respectivamente os níveis mínimos e máximos desejados para o i-ésimo
alimento na formulação e Z1 é a função objetivo, que consiste em minimizar o
custo da dieta (

�P,A,).

Dessa forma, o problema de MinCMS pode ser resolvido através de
programação linear assumindo que as exigências (Ej) são constantes.

53
Entretanto, mudanças na composição da dieta causam variação na ingestão de
alimentos e no desempenho dos animais, modificando a concentração exigida
para diversos nutrientes na matéria seca (Ej) e os custos de produção da dieta.
Assim, para cada nível de ganho de peso, ingestão da matéria seca e
densidade energética da dieta, existe um valor de Ei adequado e, portanto, a
solução do problema de MinCMS não converge necessariamente para o
mínimo custo de produção ou máximo retorno econômico.
Como grande parte dos modelos de nutrição animal definem a ingestão
de matéria seca e o ganho de peso a partir da concentração energética da
dieta, é possível associar os níveis de Ei à exigência de concentração
energética da dieta (EE), para um determinado nível de ganho. A concentração
energética, E, sendo expressa de acordo com o modelo de crescimento utilizado
(NDT, EM, NEm, etc.).
Barioni et ai. (1999) utilizaram o modelo do sistema NRC para definir as
restrições Ei para o problema de MinCMS com níveis crescentes de EE, medida
como concentração de NDT na dieta. Assim gerou-se uma série de soluções
para os níveis de NDT possíveis, custo de matéria seca, ganho de peso e o
custo do ganho associado. Figuras 1 e 2 apresentam resultados de otimizações
para diferentes níveis de NDT na dieta segundo Barioni et ai. (1999).
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A solução do problema de minimização do custo de alimentação por
unidade de ganho de peso pode ser identificada entre as soluções de
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minimização do custo da matéria seca. Assim, o problema não linear de
minimização do custo de alimentação por unidade de ganho de peso pode ser
resolvido através de um determinado valor fixo para o desempenho animal fixo
e(ou) para a quantidade de energia da dieta.

4.2.1.2 Otimização não linear
Hertzler et ai. (1988) descreve dois tipos de formulações de dietas não
lineares: dietas de custo mínimo por ganho de peso ou carcaça, ou dietas de
máximo retorno econômico. As dietas de custo mínimo por unidade de ganho
de peso vivo ou de carcaça podem ser descritas como:

IMSA *LP;A ;
Minimizar Z 2 =-----
PVr -PVi

(38)

Sujeito a:

LNuA; >E 1
LNuA; <T1
A; >Mn;
A; <Mx;

GMD (>,<, = )
LÂ;

=

RGMD

l

A;?:: O,

onde IMSA é a ingestão de matéria seca acumulada durante o período de
confinamento;

PVi

e

PVt

representam

o

peso

vivo inicial

e

final,

respectivamente; GMD é o ganho médio diário dos animais em confinamento e
RGMD

é a restrição para o ganho médio diário.
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Alternativamente pode-se dividir numerador e denominador da função Z2
pelo tempo de confinamento (te = tt-ti) e reescrevê-la como:
IDMSL�A,

Z2=---"--GMD

(39)

.J

onde IDMS é a ingestão média diária de matéria seca IDMS= /MS� e GMD é
tf -ti )
o ganho médio diário (cMD=

PVr - � ví

tj -fl

Como o preço da arroba é definido pelo mercado e não conhecido a
priori, a minimização do custo do ganho é equivalente a maximização da
margem de lucro por ganho de peso, isto é:

(40)
onde Q é o preço pago pelo produto com base no seu peso.
Para qualquer preço do produto final Q, a margem de lucro por unidade
do produto será máxima quando Z2 for mínimo, fixados o preço de aquisição e
os pesos inicial e final dos animais e desconsiderando-se os custos exceto
alimentação.
Como as exigências nutricionais variam com o desempenho animal e
ingestão de matéria seca de alimentos, podemos definir CMS (GMD, IMS) como
o custo da matéria seca da dieta associada a um ganho de peso GMD e
ingestão diária de matéria seca IDMS. Pode-se ainda definir CMS(E) como o
custo matéria seca da dieta, IDMS(E) como a ingestão diária de matéria seca e
GMD(E) como o ganho de peso, dado nível energético E. As funções objetivo Z 1
e Z2 reduzem-se então a:
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(41)
Z,. =

IMSA(E) * CMS(E)
GMD(E)

(42)

Nota-se da equação (42) que o problema de minimização do custo da
matéria seca é parte do problema de minimização do custo de produção e que
CMS(c) mínimo é condição para minimização de Z2, pois para qualquer valor de
E existe um par de valores [IDMS(E), GMD(E)], associados. Deduz-se, então,
que Z2 será mínimo apenas se CMS(E) também for mínimo. Avaliando o
problema para todo E viável, determina-se a solução do problema. Assim a série
de soluções lineares utilizada por Barioni et ai. (1999) aproxima a solução de
problemas de minimização do custo de alimentação do ganho de peso com
precisão crescente com redução dos intervalos de variação da restrição de
concentração energética, L'.'\E).
Para resolução da série de problemas de minimização do custo de
matéria seca é necessário estabelecer os limites de E para os quais a solução
do problema é viável. Na versão 2.0 do software RLM de formulação de rações
(Lanna et ai., 1999), a obtenção do intervalo de soluções viáveis é determinada
através do seguinte protocolo:
Protocolo 1:
1. Minimizar custo da matéria seca da dieta para um EE pequeno
(denominado EEL), abaixo da faixa de interesse (No programa RLM
2.0, EcL = 50 (NDT)).
2. Se houver folga na restrição EE (denominada fEE) para a solução
do problema em 1, isto é, se E na solução do problema em Z 1 for
maior que EE, a série de soluções viáveis se inicia em EE1 = EEL +
fEE senão EE1 = EEL.
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3. Procede-se aumentos discretos da variável E com intervalos
programa RLM 2.0

L'.1E

L'.1E

(no

= 1) até que a solução não seja mais

possível.
Um segundo protocolo para aproximação dos limites de

E,

desenvolvido

nesse trabalho é apresentado abaixo.
Protocolo 2:
1. Define-se uma matriz para um problema de programação linear na qual o
nível de NDT aparece na função objetivo Z4, e as restrições de níveis
protéicos e outros nutrientes são definidas em relação ao nível de NDT.
z4 = "z:A;1.,,

(43)

Sujeito a:

L

Â/-'1

+ Edieta

=O

A,>Mn,
A, <Mx,

A,:? O,

2. Obtêm-se os níveis mínimos e máximos de NDT da dieta pela
minimização e maximização de Z4.
3. Como a exigência de alguns nutrientes varia com o nível de energia da
dieta (particularmente proteína), procede-se uma aproximação por
interpolação linear das exigências entre 3 níveis arbitrários de E. No caso
do modelo proposto nesse trabalho, as exigências foram determinadas
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para níveis 52, 70 e 85 para o NDT. Erros na determinação dos limites
de densidade energética devido à interpolação linear das exigências são
negligíveis (Figura 3)
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por interpolacão linear

70

75

80

85

NDT

Figura 3 - Comparação entre exigência de proteínas calculada pontualmente para cada nível de
NDT e interpolada linearmente.

No caso da solução de um problema de MinCMS, para um nível de Ec
existe a possibilidade de uma solução com Es > Ec cujo custo da matéria seca é
menor do que o obtido quando Es = Ec. Assim é possível identificar uma fronteira
de soluções eficientes em níveis de E d enominada FEE para os quais não existe
uma dieta com energia mais elevada e menor custo de matéria seca. FEE
obviamente está inserida na amplitude de valores de
Emax)-

E (Emin

<=

E E

FEE <=

O valor máximo de energia que geram soluções viáveis na fronteira é Eefm,

é sempre igual à Emax, uma vez que não é possível existir um valor de densidade
energética superior e custo mais baixo que
tefn

e

tmax,

Emax-

enquanto o protocolo 2 identifica

Assim o protocolo 1 identifica

tmin

e

Emax-

Uma modificação no

protocolo 2 permite a identificação da densidade energética mínima eficiente.
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Após a determinação de

Emin

atribuindo o valor de Emin à

EEL-

executam-se os passos 1 e 2 do protocolo 1,

4.2.2 Otimização em dupla camada de dietas de custo minimo de
produção.
Foi demonstrado que a minimização do custo da matéria seca da dieta é
requerida para a minimização do custo de alimentação por unidade de produto.
e que é possível obter uma solução para esse problema examinando-se todos
os possíveis níveis de energia da dieta (equação 42, Barioni et ai., 1999).
Assim, é possível utilizar um método numérico de otimização, em que

E

é a

variável de decisão e cuja função objetivo é Z2. Para cada nível de E, CMS tem
que ser mínimo. Podemos escrever o problema da seguinte maneira:

IDMS(E)*CMS(s)
. . z 5 = ------�
M.m1m1zar
GMD(&)
sujeito a:

(44)

CMS(E)= MinCMS(E)
E< Emax

GMD (>,<, =)

RG\1D

A restrição que CMS(c) = MinCMS(c) pode ser garantida minimizando o
custo da matéria seca para cada iteração do método numérico de otimização
não-linear. O problema é então resolvido utilizando-se simultaneamente dois
algoritmos: um algoritmo linear na "camada" interna (ou "loop" interno) que
otimiza a composição da dieta para um determinado nível energético, e um
algoritmo não linear na camada (ou "loop") externa(o), como mostra a Figura 4.
Assim, o problema de minimização do custo de produção pode ser
resolvido de acordo com o protocolo 3.

61

Protocolo 3:
1. Determinar a fronteira eficiente de B (B efn < B < B max) através do
protocolo 2
2. Atribuir B efn e B max às restrições de mínimo e máximo de B para o
algoritmo não linear.
3. Estabelecer um nível inicial de B

E

FEE (adotou-se aqui B = (Betn +

Bmax)/2 como nível inicial de B)
4. Executar o algoritmo de otimização não linear até as variáveis de
decisão convergirem para valor ótimo:
a. Atribuir o valor de variáveis de decisão para o modelo
matemático de nutrição e crescimento animal, para restrição
EB do problema de MinCMS, e para cálculo da função
objetivo.
b. Executar o modelo matemático de nutrição e crescimento
para um período de confinamento pré-definido, visando
obtenção da ingestão de matéria seca, do ganho de peso e
das restrições relacionadas às exigências nutricionais, Bj,
associadas.
c. Atribuir as restrições de exigências nutricionais ao problema
de MinCMS e à função objetivo do algoritmo não linear.
d. Calcular a solução para o problema de MinCMS (camada
interna de otimização)
e. Atribuir o valor de MinCMS(B) à função objetivo do algoritmo
não linear.
f.

Calcular o valor da função objetivo do problema externo.

g. Calcular o novo valor das variáveis de decisão para a
iteração seguinte do algoritmo de solução do problema não
linear (camada externa da otimização).
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Figura 4 - Representação esquemática do método de solução de dupla camada para o
problema de minimização do custo do produto marginal (Protocolo 3).

4.2.3 Ponto ótimo de abate

O período ótimo de confinamento pode ser definido como aquele que
maximiza o valor presente líquido dos fluxos de caixa da atividade (Martin &
Pires, 1975; Amer et ai., 1994 e Resende Filho, 1997). Segundo Amer et ai.
(1994), o valor presente líquido da atividade de confinamento pode ser
expresso como:
VPc = VPR - VPD,

(45)
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onde VPc é o valor presente líquido da atividade de confinamento, VPR é o
valor presente líquido do vetor de receitas, R, e VPD é o valor presente líquido
do vetor de despesas, D.

4.2.3.1 Receitas
Considerando que a receita do confinamento provém somente da venda
dos animais terminados e uma taxa de juros com capitalização contínua igual a
r, o valor presente (t

=

O) da receita será igual a:
(46)

onde

nu, F (t)) é o preço em kg de peso dos bovinos confinados para tempo
g

=

t e peso vivo = F9 (t). O termo e-r(t+z) atualiza o valor da previsão de receita para
valor presente, z é o prazo para o pagamento após o fechamento do negócio, e
"e" é a constante de Euller (e� 2,7183).
O peso de animais em confinamento possui tendência de aumentos a
taxas decrescentes, isto é:
dFg (t)
-->0,
e
dt
d 2 F...º (t)
dt

<0 '

(47)
(48)

resultando:
dVPR
>O' e
dt

(49)

2
_d_V_PR_<O.
dt

(50)
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Biologicamente, as taxas decrescentes do ganho de peso refletem: (a) o
aumento da exigência de mantença dos animais com o aumento do peso vivo;
(b) o aumento da densidade energética do ganho (devido à maior deposição de
gordura) com o avanço da maturidade do animal, e (c) o consumo de matéria
seca tende a se reduzir quando expresso em proporção do peso metabólico
(PVº · 75 ), particularmente quando os animais atingem peso vazio acima de 300
kg (Fox et ai., 2000, Oltjen et ai., 2000), de forma que a energia disponível para
ganho reduz-se enquanto a densidade energética do ganho eleva-se.

4. 2. 3. 2 Despesas
O valor presente das despesas pode ser expresso como:

VPD= fAt)e-rt

(51)

onde fd(t) é a função de custo da atividade. Resende Filho (1997) inclui na
função de custos:
•

Custos fixos, <l>t (depreciação de máquinas, equipamentos e
benfeitorias + custo de oportunidade da terra + manutenção de
máquinas e equipamentos+ juros sobre o capital médio empatado
com instalações e equipamentos);

•

Custos variáveis relativos ao tempo de confinamento,

<!>1

(e.g.

horas-homem+ horas-máquina);
•

Custo de aquisição dos animais para o confinamento

•

Custos variáveis relativos ao número de animais confinados, <l>a
(vitaminas, medicamentos, vacinas);

•

Custo com arraçoamento.

<j> 0;
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A distinção dos custos variáveis em custos relativos ao número de

animais, custos de alimentação e tempo de confinamento é útil na otimização
de sistemas de produção de bovinos em confinamento, uma vez que se pode

facilmente calcular, de forma isolada, os impactos de mudanças do tempo de
confinamento e no número de animais confinados sobre os custos de produção.

Os sistemas de nutrição de ruminantes (CSIRO, 1990; NRC, 1996)

admitem que a ingestão de matéria seca de alimentos aumenta com o peso dos
animais, quando alimentados com dieta constante. O NRC (1996), por exemplo,

considera que a ingestão de matéria seca é proporcional ao peso metabólico do

animal. Em confinamentos para engorda de bovinos, os gastos com

alimentação ultrapassam 70% do custo total (Martin & Pires, 1975), excetuando
os custos de aquisição dos animais. Dessa forma, o aumento no consumo de

alimentos com o decorrer do confinamento repercute em crescente custo de
_
dVPD
produçao, de forma que -- > O.
dt
Portanto, assumindo-se constantes os preços de produto e insumos,
.
.
- cont'mua no pro duto margina 1 com o tempo
exIste uma reduçao
enquanto o custo marginal

d

dF'? (t
)
dt

n ,

t
f'A ) inflaciona-se, particularmente devido ao
dt

aumento no consumo de alimentos.

Deduz-se que existe um ponto em t = t a 1 (tempo ótimo para o abate
considerando preço fixo para os animais), no qual dJ;/t ) iguala
dt

n dF._/t)
dt

e VPc

passa a decrescer a partir de então. O problema atende, portanto, às condições
necessárias e suficientes para obter-se o valor máximo de VPc, ou seja, a

existência de um ponto no tempo no qual:
1)

dVPc = O
dt

(52)
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2)

d 2VPc <
O,
dt

(53)

A condição necessária 1 pode ser expressa como (Martin & Pires, 1975):
t -ri n.v ( ) -ri dfd -rt
dVPc _ n. dFg (.)
-r�l.I',g te --e .
---�i--e
dt
dt
dt

(54)

dVPc
Fazendo -- = O e resolvendo, temos que:
dt
F (t)
d+d
,.
Q-c_<? - = rDFg (t)+-'J_
dt
dt

(55)

A equação (55) indica que o animal deverá ser mantido em confinamento,
(
enquanto o valor da receita marginal Q F__'< t) for maior que o valor dos juros
dt
sobre o produto rQFg (t) adicionado ao custo marginal
1975).

d
ft (Martin & Pires,
dt

Considerando que a principal fonte de variação do custo marginal refere-

se ao aumento de ingestão de matéria seca (IMS), F__/t) é equivalente ao
dt
ganho de peso dos animais (GMD) e

__ ( o peso vivo (PV) dos animais,
F ,. t)
deduz-se que os animais deverão permanecer em confinamento enquanto:

QGDP > rnP V+ IDMS · CMS + t</J,.

(56)

Analisando a inequação (56) temos que os animais deverão permanecer

no confinamento enquanto o produto entre o ganho de peso e preço do kg de

ganho (QGMD) superar o custo de alimentação (IMS.CMS), acrescido do custo
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diário do confinamento (<!>1) e dos juros sobre o valor do produto (rDPV). Ainda,
a inequação 56 pode ser traduzida para a seguinte forma:

D>

rnPV +IDMS·CMS+</J1
GMD

(57)

a qual afirma que os animais deverão permanecer em confinamento enquanto o
preço

do

produto

exceder

o

custo

marginal

de

produção,

rnPV +IDMS-CMS+</J1
GMD

4.2.3.3 Otimização com variação dos preços pagos pelo peso do animal
Uma das premissas das relações deduzidas anteriormente consiste de o
valor da arroba

n ser fixo em relação ao tempo. Entretanto, um fator na análise

econômica de confinamentos, particularmente na situação da pecuária de corte
brasileira, é a variação estacionai dos preços pagos pela arroba ou kg de
carcaça dos animais (Resende Filho, 1997). Igualmente, os preços praticados
dependem do peso da carcaça do animal. Machos com pesos de carcaça
inferiores a 15 arrobas (dependendo d a região e pressão de demanda sobre a
carne bovina) sofrem deságio no mercado. Assim deve-se relaxar a premissa
de que

n

é fixo, considerando o preço do animal como

n

(t, F9 (t)). Tal

relaxamento leva a um problema de difícil solução analítica. Optou-se então
pela resolução do problema através d e simulação dinâmica. Adotando-se uma
restrição de tempo máximo de confinamento tão grande quanto necessário (eg.
Tmax = 180 dias), o modelo pode ser resolvido para todo o período, permitindo
obter a dinâmica de VPc como apresentado na Figura 5.

68

875
82 5

...,. ---

77 5

�m

-----

-- -- -

140
-

100
80

725

.. 60

675

�

20

575

>

.

525

o

- - - t_'1J·c:tc

- -R.;:-,:>2i: -:i.

475
425

+-o

�
----20

40

-20

�
- -----�--�-�--�------+
60

100

80

120

Dias de Confinamento

140

160

180

-40

200

Figura 5- Dinâmica do valor presente de custos, despesas e margem bruta para diferentes
períodos de confinamento.

Assim executou-se o modelo dinâmico proposto no capítulo 1, mantendo
se na memória o valor máximo de VPc, o tempo de confinamento quando o
valor máximo ocorreu e os dados sobre o estado do sistema nesse instante, até
que:

n

futmax

<

�

"O
·;

::]!

il
40

625

E

120

rnPV +IDMS-CMS+<Pr
ou,
GMD

Q{t;,PV;)+<P0 +
AÍIDMS? �r;
,Jt
NA

(58)

LA;P;J IDMS(t,E)+<P t? R
1

e-1P OU,

(59)
(60)

Isto é, a simulação é executada até que o custo de produção seja mais
elevado que o máximo preço previsto para a arroba durante o período de
interesse (inequação 58), ou todo capital disponível seja utilizado (inequação
59), ou a quantidade de um alimento Ai, tipicamente um volumoso, ultrapasse

E
>
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sua disponibilidade total,

RAi

(inequação 60), rastreando, desta forma, todo o

período de interesse para determinação do ponto de abate com máximo VPc.
4.2.4 Otimização combinada de dietas e período de confinamento
O tempo de confinamento para máximo valor presente (VP) é função do
preço pago pelo produto, da ingestão de matéria seca, do custo da matéria
seca e do ganho de peso do animal. Como tais variáveis, exceto preço pago
(

pelo produto, dependem da dieta formulada, existe um tempo ótimo de
confinamento e um retorno econômico associado para cada dieta (Figura 6).
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Figura 6 - Relação entre renda líquida (valor presente da atividade) para animais adquiridos em
15/07/2001 com peso vivo de 300 kg e alimentados com dietas otimizadas para dois
níveis de NDT.

A otimização combinada de dietas e período de confinamento pode ser
resolvida utilizando-se o protocolo 3, estabelecendo como critério de parada da
simulação as condições propostas nas inequações 58 a 60.
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É possível expandir essa metodologia para contemplar um problema mais
abrangente de otimização da atividade de confinamento como o definido em
(61 ).
M aximizar Z6

Sujeito a:

=

NAQ(t.r,PVt. }

-r(i+zl

(61)

- NA( Q(!,, PV, )+ � A,P, f IDMS Í!, E)+ <P" J

-<f>/-<f>.1

A1 >Mni
Ai<Mxi

NA(Q(t;,PVJ+ <!>0 ) + LA)�j IDMS (t,E )+ <Pit < RcAP
Í

NA (>,<,=)RNA
í:Ai=l

t

Ai �O

AiNA jIDMS(t, e)� �ti '
onde NA é o número de animais a confinar, PVi e PVt representam o peso vivo
dos animais no início e término do confinamento, respectivamente, ti e t.r
representam o tempo no ínicio e final do confinamento, respectivamente,
Q(tr,PVr) e Q(t j , PVJ são os preços inicial e final por kg de peso vivo do
animal, respectivamente, LA)� é o custo do kg de matéria seca (CMS(&))
.

,

J IDMS(t,c) é a ingestão total de matéria seca e, RNA, RcAP e RAi são restrições
para capacidade das instalações do confinamento (número de animais), capital
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disponível e quantidade total de um alimento (A), respectivamente. As demais
restrições como previamente definidas.
Podemos resolver o problema, colocando as variáveis NA, ti, PVi e

E

na

camada externa do otimizador, utilizando programação linear para a solução de
dietas ótimas e encontrando o tempo ótimo de confinamento (te) para a dieta
formulada, utilizado procedimento anteriormente descrito (ítem 4.2.3.3)

4.2.4.1 Otimização com restrição na disponibilidade de volumosos
Ocorre comumente na atividade de confinamento que a quantidade de
volumoso disponível é limitada. Nesse caso as opções de diminuir o número de
animais, reduzir o período de confinamento ou reduzir a proporção do volumoso
na dieta necessitam ser avaliadas.
A restrição para a proporção de um alimento (Mxi) é introduzida como
uma variável ao problema de otimização não linear e seu valor é passado ao
problema de formulação linear de rações. Simultaneamente, a quantidade
máxima a ser utilizada do alimento em questão ( Rº11 ) é utilizada como do
problema não linear (equação 62).
(62)

A,.NA.f JDMS(t,E:)s RQ1,
A restrição para a quantidade total de alimento por animal

Ro
é também
NA

_::!.'_

estabelecida como restrição para o ponto ótimo de abate (equação 60).
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Ú?J

Simulação dinâmica de

Crescimento e otimização do
tempo de confinamento

Preços dos
Alimentos
(Pi)

(§)
ti, tf, ----<
n, r, Rai
E,

'•·····-....

I

(g)
PL

NPL

Figura 7 - Representação esquemática do método de solução de dupla camada para o
problema de maximização do valor presente (Protocolo 3).

4.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Procedeu-se a otimização de um sistema de confinamento, utilizando-se
o modelo de crescimento descrito no capítulo 1. Os preços de compra e venda
dos animais foram tomados do publicados pela Anualpec (2002) para o ano de
2001/2002. Lotes com peso médio de carcaça abaixo de 225 kg foram
remunerados a preço de vaca gorda (deságio médio de 12%). Assumiu-se
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distribuição uniforme dos pesos de carcaça do lote nos limites de± 1 O kg em
relação à média para o cálculo da remuneração das carcaças.
Utilizaram-se duas cotações d e preços de concentrados. A cotação "A"
reflete preços médios pagos por grandes quantidades de insumos de maio a
setembro

de

2001,

e

a

cotação

"B"

foi produzida inflacionando-se

arbitrariamente os preços para análise do efeito de preços de concentrados
sobre as soluções do problema (Tabela 1 ). Os dados de entrada para o sistema
são apresentados na Tabela 2.

Tabela 1. Preços de alimentos considerados nos experimentos de otimização do confinamento.
Cotação "B"

Cotação "A"
Milho
Farelo de Soja
Caroço de Algodão
Cana
Uréia
Suplemento Mineral

230,00
607,00
330,00
22,00
660,00
500,00

140,00
415,00
171,00
22,00
490,00
500,00

Tabela 2. Dados de entrada do modelo para os experimentos de otimização de confinamento.
Variável
Mortalidade
Perdas de cocho
Taxa de Juros (r)
Condição Corporal
Peso adulto

Variável

Valor
0%
0%
0,03%/dia
5
750 kg

Rendimento Carcaça
Crescimento Microbiano
<l>t

Prazo de pagamento

Valor
51%
12.5%
R$ O, 16/dia
30 dias

Com o intuito de analisar a sensibilidade do sistema, otimizou-se dietas
para mínimo custo da matéria seca com diferentes níveis de restrição à
concentração energética, espaçados de 1 unidade de nutrientes digestíveis
totais (NDT) na amplitude de da fronteira de soluções viáveis. Cada uma das
dietas otimizadas foi então utilizada para alimentar o modelo de crescimento
animal (descrito no capítulo 3) e gerar estimativas de ingestão e crescimento. A
Tabela 3 apresenta os resultados do procedimento descrito acima.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

TDN
0,70
0,70
0,72
0,75
0,78
0,81
0,83
0,86
0,88
0,91
0,93
0,96
0,98
1,00
1,02
1,05
1,07
1,09
1,50

97,02
95,15
97,72
100,65
103,58
106,49
109,37
112,24
115,12
118,00
120,87
123,75
126,63
129,50
132,38
135,26
138,13
141,01
194,64

7,26
7,33
7,40
7,46
7,51
7,56
7,60
7,63
7,66
7,69
7,70
7,72
7,73
7,73
7,73
7,73
7,72
7,71
7,70

0,66
0,70
0,74
0,79
0,83
0,87
0,91
0,95
0,99
1,03
1,06
1,10
1, 13
1, 17
1,20
1,23
1,26
1,29
1,32

GMD
0,79
0,79
0,84
0,90
0,95
1,01
1,06
1,12
1,17
1,23
1,28
1,33
1,38
1,44
1,49
1,54
1,58
1,65
2,27

109,07
107,65
113,62
120,17
126,71
133,26
139,80
146,35
152,89
159,44
165,99
172,53
179,08
185,62
192,17
198,71
205,26
214,47
294,42

0,88
0,87
0,86
0,86
0,85
0,85
0,84
0,84
1,13

1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,25
1,28
1,71

1,20

1,21
1, 13
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1, 18
1,19
1,19

Cotação B
Custo da MS Custo diário Custo Ganho
(R$/kg GMD)
(R$/t)
(R$/dia)

1,07
1,00
0,97
0,95
0,94
0,93
0,91
0,90
0,89
0,88

Cotação A
Custo da MS Custo diário Custo Ganho
(R$/t)
(R$/dia)
(R$/kg GMD)
IMS

otimizadas através de minimização do custo da MS para diferentes níveis de concentração energética (NDT).

Tabela 3. Análise de sensibilidade do custo da matéria seca, ingestão de matéria seca, custo diário e custo do ganho para dietas
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Observa-se da Tabela 3 que o custo mínimo de produção com preços de
concentrado da cotação "A" foi de R$ 0,836/ kg de ganho, obtido com dieta de
concentração de nutrientes digestíveis entre 76 e 77. Para a cotação "B" o custo
mínimo do ganho foi R$ 1,13/ kg GMD, NDT entre 61 e 62.
O sistema de engorda confinada foi então otimizado através do protocolo
3 (otimização combinada da composição da dieta e tempo de confinamento
com série de NDTs) para 3 datas de compra (15/mai, 15/jun e 15/jul) e 4 pesos
dos animais na aquisição (250, 300, 350 e 400 kg PV). Os resultados das
otimizações são apresentados nas Tabelas 4 e 5.
4.3.1 Época e peso de entrada
As soluções enfatizam, no conjunto, que os preços pagos pelo animal na
entrada do confinamento e a sintonia do peso e época de entrada do bovino no
confinamento e época de pico de preços são fundamentais para obtenção de
alta lucratividade. A renda líquida máxima tendeu a ocorrer para animais
adquiridos em junho, quando o preço pago pela arroba era mais baixo ( Tabelas
4 e 5). Quando o preço do concentrado era baixo, a combinação de entrada de
animais com peso mais baixo e permanência longa no confinamento foi
favorável. Para preços de alimentos mais elevados a tendência foi amenizada.

164
183
153
154
128
153
154
123
93
154
123
93

Data Peso
Inicial Inicial

250
250
250
300
300
300
350
350
350
400
400
400

15/05
15/06
15/07
15/05
15/06
15/07
15/05
15/06
15/07
15/05
15/06
15/07

Tempo
Conf.
(dias)
462
484
449
492
462
491
533
499
465
571
540
508

Peso
Final
133,90
146,62
129,97
131,90
128,26
119,49
112,81
116,99
109,57
93,33
103,85
102,17

77
77
77
77

77
77
77
77
77
77

77

77

VPc

NDT
23,65
25,36
24,09
21,22
22,01
19,18
16,03
17,86
17,79
11,92
14,20
14,79

(%)

Retorno ao
Capital
Circulante

--

animais com preços de alimentos da cotação A.

26/10
15/12
15/12
16/10
21/10
15/12
16/10
16/1 O
16/10
16/10
16/10
16/10
3,16
3,14
3,10
3,18
3, 17
3, 14
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

Data
Preço Venda
Venda (R$/kg Carcaça)
1259
1438
1157
1281
1033
1272
1392
1078
790
1494
1163
856

IMSA
(kgMS/
animal)
106,38
101,93
112,30
102,93
124,11
93,97
81,06
108,52
138,76
62,45
89,31
119,38

VPc/tMS
367,58
352,69
356,30
421,12
419,77
424,12
488,12
486,54
491,62
552,95
551, 16
556,95

1,29
1,28
1,30
1,24
1,27
1,25
1,19
1,22
1,24
1,12
1,14
1,16

Preço Compra GMD
(R$/cabeça) (kg/dia)

Tabela 4. Otimização combinada da composição da dieta e tempo de confinamento para diferentes datas e pesos de aquisição dos

15/05
15/06
15/07
15/05
15/06
15/07
15/05
15/06
15/07
15/05
5/06
15/07

250
250
250
300
300
300
350
350
350
400
400
400

Data Peso
Inicial Inicial
45,07
54,10
47,49
31,64
55,05
41,29
11,48
48,09
54,94
37,77
49,22

61
64

467,86
464,95

123
93

VPc

76
76
76
71
76
76
64
68
76

NDT

445,06
462,25
443,90
461,75
452,59
461,73
461,79
461,64
462,56

Peso
Final

154
169
153
154
123
131
154
123
93

Tempo
Conf.
(dias)

5,50
7,27

7,21
8,46
7,76
4,68
8,63
6,27
1,65
7,22
8,25

(%)

Retorno ao
Capital
Circulante

animais com preços de alimentos da cotação B.

1165,72
1303,98
1156,65
1269,47
987,73
1061,89
1331,06
1065,98
790,88
1101,5
839,94

3,13
3,13
3,08
3,18
3,15
3,12
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

16/10
16/10

IMSA
(kgMS/
animal)

16/10
01/12
15/12
16/10
16/10
23/11
16/10
16/10
16/10

Data
Preço Venda
Venda (R$/kg Carcaça)

1,27
1,26
1,27
1,05
1,24
1,23
0,73
0,91
1,21
0,55
0,70

367,58
352,69
356,30
437,70
419,77
424,12
507,50
486,54
491,62
551, 16
556,95
34,28
58,60

Preço Compra GMD
(R$/cabeça) (kg/dia)

38,59
41,49
41,06
24,85
55,73
38,88
8,54
45,11
69,47

VPc/tMS

Tabela 5. Otimização combinada da composição da dieta e tempo de confinamento para diferentes datas e pesos de aquisição dos
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4.3.2 Dietas
Quando utilizando concentrado de baixo custo (cotação A), as dietas
convergiram para soluções de mínimo custo da arroba (NDT = 77). As dietas
com alto custo de concentrado, entretanto, convergiram para NDT entre 61 e
76, com predominância dos níveis mais elevados (Tabela 4 e 5). Os níveis
energéticos mais elevados foram utilizados principalmente pelos animais
adquiridos mais leves e tardiamente. Essa tendência pode ser explicada pelos
maiores preços pagos pelo boi em outubro. O algoritmo identificou como
estratégia ótima a utilização de uma dieta com custo mais elevado por arroba
engordada, porém que permitisse o acabamento do animal em uma época na
qual obtivesse melhor remuneração pelo produto.
As soluções para dietas de alto custo de concentrado enfatizam a
necessidade de sintonia entre a época e peso de aquisição dos animais com a
concentração energética da dieta.
4.3.3 Peso de Abate e Tempo de Confinamento
O peso ótimo de abate tendeu a ser mais elevado com preços baixos de
concentrado. Em virtude do aumento do custo de alimentação ser o principal
fator para o aumento do custo de produção, é esperado que menores custos de
aquisição de alimentos levem a um aumento mais lento do custo de produção.
Dessa forma o ponto no qual o custo de produção supera a receita marginal
(ponto ótimo de abate), ocorre em pesos mais elevados.
4.3.4 Otimização simultânea
O confinamento foi finalmente otimizado utilizando o problema descrito
pela função objetiva descrita na equação 61. Para solução do problema utilizou
se a biblioteca de algoritmos de otimização "Solver DLL 3.5" (Frontline Systems
lnc., 1999). Configurou-se a biblioteca para utilização de um algoritmo genético
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para otimização da camada externa do problema (não linear) e o método
simplex de solução de problemas lineares para formulação de dietas de custo
mínimo da matéria seca.
Cinco problemas de otimização simultânea foram resolvidos. (a) cotação
A e número fixo de animais (1000), (b) cotação B e número fixo de animais
(1000); (c) cotação A com número variável de animais e restrição financeira, (d)
cotação B com número variável de animais e restrição financeira, e (e) cotação
B e restrição de quantidade de volumoso. Os resultados são apresentados na
Tabela 6.

Tabela 6. Resultados de otimização simultânea em duas camadas do problema de otimização
do confinamento.

(a)

Restrição número animais
1000
Restrição Capital Circulante(R$)
Restrição Quantidade Cana
(kg MS)
Data de compra
5/6
Número de animais
1000
Peso Inicial (kg PV)
250
Tempo de confinamento (dias)
193
Peso Final (kg PV)
496
77,89
NDT Ótimo
VPc
151,24
Retorno ao capital circulante (%) 23,64
Data V enda
15/12
Preço Venda (R$/kg de carcaça) 3,14
487,64
KgMS volumoso/animal
VPc/t MS
310,15
Preço Compra (R$/cabeça)
358,9
GMD (kg/dia)
1,27
Porcentagem de volumoso
30,8

(b)
1000

23/6
1000
326
115
462
74,84
59,96
8,43
16/10
3,18
381,21
157,29
454,7
1,19
39,7

(e}
(d)
800-1500
800-1500
800-1500
800.000,00 800.000,00 800.000,00
(e)

15/6
985
250
175
475
76,60
150,02
23,45
15/12
3,18
432,23
310,15
358,9
1,23
34,0

23/6
1122
295
115
463
76,19
59,06
8,39
16/10
3,18
435,54
157,29
454,7
1,23
35,8

300000
3/7
1037
333
105
461
76,25
56,68
8,38
16/10
3,18
301,93
187,72
466,6
1,22
34,9

Os resultados mostram que o método de solução, combinando
programação linear e algoritmo genético foi eficiente em determinar a "região
ótima" problema. Embora não seja possível garantir que as soluções sejam
ótimos globais ou mesmo ótimos locais (Goldberg, 1989), essas foram
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superiores àquelas encontradas na análise de sensibilidade à data e peso de
aquisição (Tabelas 4 e 5).
Não houve grande alteração da solução do problema quando submetido
a restrição financeira, a não ser em relação ao número de animais. Isso se
explica pelas soluções com máximo valor presente possuírem também máximo
retorno ao capital investido. Entretanto a restrição de quantidade de volumoso
modificou a estratégia de produção. Com volumoso restrito, adquiriu-se animais
mais pesados (333 vs. 326 kg) e mais tarde (3/jul vs. 23/jun) para mesma data e
peso de abate. Além disso, utilizou-se dieta com concentração energética mais
elevada (76,25 vs. 74,80) e com menor proporção de volumoso (34.9% vs.
39.7%).

Essas

mudanças

de

estratégia

permitam

a

economia

de

aproximadamente 80 kg de matéria seca de volumoso (cana) por animal.
Apesar da pequena redução no valor presente com a restrição de volumoso
(56,68 vs. 59,96), houve sensível aumento no retorno por tonelada de matéria
seca de volumoso (187,72 vs. 157,29)
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4.4

CONCLUSÕES

As análises das simulações e soluções de otimizações em um sistema de
produção de bovinos com engorda confinada mostraram que:
1. Período de confinamento e peso ideal de abate do animal são bastante
influenciados pelo custo da dieta. Custos mais elevados da dieta requerendo
pesos de abate inferiores e confinamentos mais curtos para um mesmo
preço pago pelos animais.
2. As dietas de mínimo custo do ganho não repercutem, necessariamente, em
valor presente máximo para o confinador em condições de estacionalidade
de preços. Os resultados indicam que tão importante quanto determinar
baixo custo de produção é que as dietas devem proporcionar ganhos que
permitam abate do animal em época e peso adequados para possibilitar
máxima remuneração.
3. Um dos fatores mais importantes para otimização da lucratividade do
confinamento em mercados com estacionalidade de preços é a compra de
animais em época e pesos adequados para que o animal possa ser
comercializado durante épocas onde a remuneração pelo produto seja mais
vantajosa.
4. Em sistemas com restrição na quantidade de volumoso, o valor presente por
unidade de volumoso se apresentou como um índice melhor que o valor
presente por animal como indicador de estratégias otimizantes.
5. A combinação de um algoritmo genético, otimização de dietas utilizando o
método Simplex e simulação dinâmica de crescimento animal gerou
soluções robustas para um problema abrangente de otimização de sistemas
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de engorda confinada, permitindo identificar estratégias ótimas para
diferentes cenários de preços e sistemas de produção.

5

CONCLUSÕES

Resultados de simulações mostram que a introdução de respostas
dinâmicas ao estado do animal capacitou a previsão das mudanças nas taxas
de ganho de peso com o avanço d a maturidade as respostas em taxa de
ingestão de matéria seca. O modelo simulou satisfatoriamente ganho
compensatório, respondendo com aumento das taxas de ganho e ingestão à
períodos de restrição alimentar. A intensidade e a duração da compensação de
ganho foram afetados pela intensidade e duração da restrição. O modelo
mostrou desejável tendência a um equilíbrio em composição e condição
corporal para determinado peso do animal e densidade energética da dieta. As
análises das soluções de otimizações em um sistema de produção de bovinos
com engorda confinada mostraram que o período de confinamento e peso ideal
de abate do animal são bastante influenciados pelo custo da dieta.: Custos mais
elevados da dieta requerendo pesos de abate inferiores e confinamentos mais
curtos para um mesmo preço pago pelos animais. As dietas de mínimo custo do
ganho não repercutiram, necessariamente, em valor presente máximo para o
confinador em condições de estacionalidade de preços, indicando que tão
importante quanto determinar baixo custo de produção é que as dietas devem
proporcionar ganhos que permitam abate do animal em época e peso
adequados para possibilitar máxima remuneração.
Um dos fatores mais importantes para otimização da lucratividade do
confinamento em mercados com estacionalidade de preços foi a compra de
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animais em época e pesos adequados para que o animal possa ser
comercializado durante épocas onde a remuneração pelo produto seja mais
vantajosa. Em sistemas com restrição na quantidade de volumoso, o valor
presente por unidade de volumoso se apresentou como um índice melhor que o
valor presente por animal como indicador de estratégias otimizantes.
A combinação de um algoritmo genético, otimização de dietas utilizando o
método Simplex e simulação dinâmica de crescimento animal gerou soluções
robustas para um problema abrangente de otimização de sistemas de engorda
confinada, permitindo identificar estratégias ótimas para diferentes cenários de
preços e sistemas de produção.
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APÊNDICE l - DEDUÇÃO DE KG PARA AS EQUAÇÕES DO NRC
O AFRC (1993) conceitua kg como o acréscimo na energia retida
correspondente ao aumento da ingestão de energia metabolizável acima de
mantença, energia retida e ingestão de energia metabolizavel expressas nas
mesmas unidades, ou seja:

kg

_ ER2-ER1
- MEI2 - MEil

Considerando que MEl1 é a ingestão de ME na mantença e ER1 é a
retenção de energia na mantença (ER1 = O), temos que:

kg=

ER2
MEJ2-MEim

O NRC prediz ingestão de energia metabolizável em função de NEm.
Assim a ingestão de energia metabolizável é:

MEi

= NEml
NEm

* ME

Chamando o gasto energético de NEm para mantença Nemlm, temos
que a ingestão de energia metabolizável para mantença é:
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ME!=

NEmlm
* ME
NEm

e MEl2 - MElm pode ser expresso como:

�ME!ª"'

= NEmI - NEm Im
NEm

* ME

De forma semelhante, ER2 é o resíduo da energia líquida de mantença
consumida convertida para energia metabolizável:

ER2

= NEmI-NEmlm
NEm

* NEg

Deduz-se que kg é a razão entre as estimativas de NEg e ME:
NEmJ - NEm Im
* NEg = NE
k = ER2 =
NEm
g
g
ME
MEJam NEmJ - NEm Im * ME
NEm
A equação de Garret (1980), apresentadas no NRC (1996) prediz NEg
em função de ME:
NEg = 1.42*ME-0.174*ME2 +0.0122*ME3-1.65,
Pode-se então deduzir que a eficiência energética de ganho proposta
pelo NRC é:
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l.42*ME-0.174*ME 2 +0.0122*ME 3 -l.65
kg =
ME
= 1.42-0.174*ME+ 0.0122* ME 2 - 1.65
ME

APÊNDICE 2 - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UM NÍVEL DE
EQUILÍBRIO DE PROTEÍNA E RELAÇÃO PROTEÍNA/DNA
NO MODELO DE OL TJEN (1986)
Existe um nível de proteína no qual a diferença entre síntese e
degradação de proteínas é nula. Denominamos esse nível de proteína de
equilíbrio, abreviado PROTE- Assim, no modelo de Oltjen PROTE

=

PROT

quando PROTSYN = PROTDEG.
Utilizando as funções de Oltjen para síntese e degradação de proteínas,
deduzimos que:
PROTSYN = PROTDEG
K2 DNAº ·73 NUT2 = K3 PROTE0 · 73

PROT, = ( k,:�T,

J"

DNA

Assim PROTE é função do aporte energético calculado por NUT2 e da
quantidade de DNA nos tecidos do animal. Como o tamanho das células pode
ser estimado plea relação PROT/DNA, pode-se estima que o tamanho celular
converge para o nível de equilíbrio PROTE/DNA, no qual cessa a deposição de
proteína. Assim deduz-se que:
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É possível demonstrar também que quanto maior a diferença entre a
PROTE e a quantidade atual de proteínas, maior será a deposição de tecido
desengordurado (Vp = PROTSYN - PROTDEG) e, portanto, maior o ganho para
um determinado aporte energético.
GD = PROTSYN - PROTDEG
=

K2

DNAº ·73 NUT2 -

Como DNA 073 =

Vp =

K3

K3

PROTE 0·73

K 3 PROT.º· 73
1.-.
K 2 NU1�

(PROTE -PROT) °-73

temos que:

