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UM MODELO CONCEITUAL DE SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE GADO 

DE CORTE 

RESUMO 

Autor: Sérgio Augusto Tatizana 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Curi Peres 

Um enfoque sistêmico foi adotado no estudo da produção de gado de 

corte no presente trabalho. O objetivo foi a síntese de uni sistema de ciclo completo 

de criação de gado de corte através da construção de um modelo de simulação, 

possibilitando o estudo da influência de diversas variáveis no sistema de produção a 

um custo baixo, em um "tempo reduzido. Optou-se por um modelo descritivo, dado o 

grande número de informações consideradas e a complexidade do" sistema, com 

processos biológicos envolvidos. 

O modelo simula um sistema de produção ao longo do tempo, em . 
unidades que podem ser uma semana, uma quinzena ou um mês, considerando 

informações como a área da fazenda, o aluguel de pasto, os tipos e a produtividade 

das pastagens, o número de animais por categorias, as compras e vendas de animais, 

as operações de manejo, a alimentação suplementar, os índices zootécnicos da 

fazenda e variáveis climáticas, entre outras. Um fluxo financeiro foi definido, 

armazenando as informações de despesas e receitas por período. O ganho de peso de 

animais foi definido através de equações matemáticas. As estações de monta são 

utilizadas no manejo reprodutivo. Grande parte das variáveis podem ser definidas de 

forma estocástica, através de médias e desvios com distribuição uniforme, médias e 

desvios com distribuição normal, distribuição triangular ou distribuição de 

freqüências. Através de um sistema de regras definidas pelo usuário do modelo, a 

produção de pastagens, os índices e variáveis podem ser alterados durante a 

simulação. Um "software" foi desenvolvido" para ser executado em 

microcomputadores da linha IBM-PC. 

Simulações utilizando o modelo constataram tendências verificadas 

em situações experimentais, como a influência do mês de nascimento no peso de 

animais na desmama, aos 12, 18 e 24 meses. Em outra simulação, foi verificada a 

influência da suplementação de inverno na idade de abate de animais, com resultados 
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similares a de um experimento, embora a falta de informações sobre o experimento 

não permitissem comparações mais detalhadas. Foram constatadas a relação linear 

entre o ganho de peso por animal e a taxa de lotação, e a relação quadrática entre o 

ganho de peso por área e a taxa de lotação, através da simulação de uma fazenda 

hipotética. 



A CONCEPTUAL SIMULATION MO DEL OF BEEF CATTLE 

PRODUCTION 

Xll 

Author: Sérgio Augusto Tatizana 

Adviser: Prof. Dr. Fernando Curi Peres 

SUMMARY 

In the present work, a systemic approach was adopted for the study 

of beef cattle production. The objective was the synthesis of a complete cycle system 

of beef cattle growth through the construction of a simulation model. Such system 

allowed the study of the influence a number of variables have on the production 

system at low cost, in reduced time. A descriptive model was chosen, given the great 

number of information considered and the complexity of the system, involving 

biological processes. 

The model simulates a production system through time, in units that 

may be a week, fifteen days or a month. The model takes into account information 

like the area of the farm, area leasing, type and productivity of pastures, number of 

animaIs per category, animaIs purchases and sales, management practices, 

supplementary feeding, zootechnical indices of the farm, and climatic variables, 

among others. A financiaI flow was defined, which stores expenses and revenues' 

information per period. The weight gain of animaIs was defined through 

mathematical equations. The breeding seasons were used for reproductive 

management. Great part ofthe variables may be defined on a stochastic way, through 

means and deviations with uniform distribution, means and deviations with normal 

distribution, triangular distribution or distribution of frequencies. The production of 

pastures, indices and variables may be altered during the simulation, through a user

defined system of rules. A software was developed using the CLIPPER language, to 

run on IBM-PC compatible microcomputers. 

Simulations with the model detected tendencies that were confirmed 

in experiments, like the influence of the month of birth on the weight of animaIs on 

weaning, at 12, 18 and 24 months. In another simulation, it was observed the 

influence of winter suplementation on slaughter age of animals, with results similar 

to· those in an experiment. However, the lack of information about the experiment 
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precluded a detailed comparison. It was observed a linear relation between the gain 

of weight per animal and the stocking rate, and a quadratic relation between the gain 

of weight per area and the stocking rate, through the simulation of a hypothetical 

farm. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Descrição do problema 

A pecuária de corte é uma atividade de grande importância na 

economia nacional. Particularmente em São Paulo, manteve-se entre 20 e 25% do 

valor da produção agropecuária nos últimos 15 anos. No entanto, os índices de 

produtividade da pecuária são baixos, e sua evolução, nos últimos anos, tem sido 

inferior aos observados em culturas vegetais, conforme dados apresentados por 

SIL V A & SANTOS (1987). Segundo estes autores, o crescimento da produtividade . 
da terra durante o período de 1963 a 1983 foi duas vezes maior na agricultura que na 

pecuária. Como problemas da pecuária de corte pode-se citar: estacionalidade de 

produção de carne; exploração de gado de baixo potencial produtivo; abate tardio, 

tendo como consequência um baixo desfrute; entrada tardia na reprodução; baixa 

lotação de pastagem. 

A produção estacionaI de pastagem, associada diretamente à 

distribuição irregular das chuvas (Figura I), é um fator que influi diretamente na 

formação deste quadro desfavorável. Como consequência. dessa má distribuição 

pluviométrica, FARIA & CORSI (1986) citaram: perda de peso acentuado e 

reprodução irregular de animais criados exclusivamente a pasto; crescimento 

retardado; quebra na produção de leite e reprodução inadequada de bovinos que 

recebem alimentação suplementar na forma de capineiras; a lotação de pastagem 

passa a ser regulada pela disponibilidade de alimentos no período de inverno. Os 

autores ainda citaram que a estacionalidade da produção de forragens implica em 

redução na produtividade da pecuária, uma vez que a taxa de lotação dos pastos 

geralmente é determinada pela situação predominante no inverno, considerando que 

boa parte dos pecuaristas utilizam o pasto como base de alimentação de seus animais 

com pouca ou nenhuma alimentação complementar neste período. 
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Figura I - Relação entre precipitação, teor de proteína bruta em pastagem nativa e crescimento de 

bezerros desmamados. 

Fonte: RUIZ et a!ii, 1984. 

Como alternativas para o pecuarista enfrentar o período de estiagem, 

RUIZ et alii (1984) citaram: utilizar pastagens mais produtivas; deixar os animais 

perderem peso durante a estação seca (na esperança de que o mesmo seja recuperado 

de forma compensatória durante a estação das chuvas; essa atitude é a mais popular, 

sendo responsável pelo longo período necessário para produzir um animal para o 

abje); deslocar os animais para áreas onde as pastagens estão produtivas; irrigar 

palie da área de pastagem; conservar alimentos na forma de fenos e silagens (prática 

comum nos países de clima temperado); reservar parte da área de pastagem para ser 

usada durante a estação da seca; cultivar plantas capazes de produzir reservas de 

alimentos para utilização na seca; controlar as parições e vendas de animais (de 

forma a harmonizar as exigências nutricionais com a disponibilidade de nutrientes); 

reduzir o tamanho do rebanho durante a estação seca; usar resíduos e subprodutos da 

agricultura e agroindústria na alimentação suplementar. Como pode-se notar, a 

melhoria nos índices de produtividade passa necessariamente pela solução do 
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problema da estacionalidade da produção de forragem, havendo diversas alternativas 

a serem consideradas. 

A evolução pouco favorável dos índices de produtividade da 

pecuária, segundo SILVA & SANTOS (1987), poderia estar, entre outros fatores, 

associada à: insuficiência de inovações tecnológicas colocadas à disposição dos 

produtores; inadequação entre as inovações e as condições econômicas prevalecentes. 

O grande número de trabalhos realizados na área indicam que existe uma 

disponibilidade tecnológica muito grande, ainda não adotada eficientemente pelos 

pecuaristas. A inadequação entre as inovações e as condições econômicas é um fator 

predominante nas relações entre a pesquisa e a produção na pecuária. As pesquisas 

realizadas na área da pecuária têm isolado os diversos componentes do sistema 

produtivo, visando a um estudo aprofundado de cada ítem do sistema. Porém, este 

processo não permite identificar a importância relativa de cada variável. A 

abordagem sistêmica, agrupando conhecimentos isolados, pode permitir um maior 

entendimento dos componentes envolvidos em um sistema de alimentação de gado e 

suas inter-relações, direcionando as pesquisas para áreas prioritárias. Nesse sentido, 

um modelo de simulação que englobe os principais ítens do sistema produtivo da 

pecuária pode ser de grande utilidade aos pesquisadores no entendimento do sistema 

global com a possibilidade da realização de experimentos na área econômica, 

simulação de novas tecnologias e conhecimento dos processos produtivos a um custo 

muito baixo e em um tempo reduzido. 
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1.2. Objetivos 

o objetivo deste trabalho é a análise de um sistema de ciclo 

completo de criação de gado de corte, elaborando a síntese do sistema através da 

construção de um modelo de simulação. O modelo permitirá a avaliação de técnicas 

de manejo na alimentação, em termos de sistemas de produção de bovinos de corte. 

Diversas fontes de alimentos, tais como silagem, fenação, forragens de inverno, 

capineiras e palhadas, serão incorporadas ao modelo para permitir comparações dos' 

retornos físicos e econômicos de cada alternativa. O ganho de peso de animais será 

simulado através de equações matemáticas. Variáveis como taxa de crescimento de 

pastagens, preços, variáveis climáticas e índices de produtividade de uma fazenda 

serão informadas ao modelo, de forma estocástica ou determinista. Estratégias de 

manejo como a época e duração das estações de monta, taxa de lotação, produção de 

feno, silagem e plantas forrageiras para corte também poderão ser definidas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O Estudo de sistemas e o uso de modelos de simulação 

Uma característica básica dos sistemas agrícolas que os diferem de 

outros sistemas (sistemas industriais, por exemplo) é o fato de organismos vivos, 

animais e plantas, estarem diretamente relacionados ao processo produtivo. Isso 

introduz um grau maior de incerteza a esses sistemas, pois o número de fatores 

aleatórios torna-se elevado. Diversas formas de descrição e avaliação desses sistemas 

têm sido feitas. Modelos matemáticos têm sido desenvolvidos na descrição desses 

sistemas, modelos estes que vão desde simples equações de regressão a complexos 

modelos de simulação. Os primeiros modelos matemáticos aplicados à agricultura e 

pecuária possuiam caráter preditivo e formas simples, como por exemplo o modelo 

de CROWTER & YATES (1942)1, citado por DENT & ANDERSON (1971) 

descrito a seguir: 

Y = Ya + d( 1- 10h 
) (1) 

onde: 

Y = produção para diferentes níveis de aplicação de fertilizante (x); 

Y O = produção sem o uso de fertilizante; 

d = resposta limite; 

k = constante. 

1 CROWTER, E. M. &YATES, F. Fertilizer Policy in Wartime. The Fertilizer 

. Requirements of Arable Crops. Empire. J Exp. Agric., 9:77-98,1942. 
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Outro modelo, citado por DENT & ANDERSON (1971), que teve 

bastante repercussão na pecuária foi o da estimativa do requerimento em energia de 

manutenção: 

E = SWO.75 

onde: 

S = constante para cada espécie 

W = peso vivo. 

(2) 

Embora a construção de modelos via programação matemática tenha 

alcançado considerável progresso, a sua rigidez impede a incorporação de detalhes 

biológicos e econômicos. A exata solução de um problema, inadequadamente 

definido, possui aplicação limitada (DENT & ANDERSON, 1971). Muitos destes 

modelos retratam partes específicas da realidade ou estabelecem simplificações a fim 

de tomar viável o processo analítico. Na maior parte dos casos, o propósito é a 

determinação de um ponto ótimo num sistema agrícola. Entretanto, dada a 

complexidade de um sistema agrícola, muitos modelos não podem ser ~epresentados 

de forma analítica. CSÁKI (1985), ressaltou a importância do estudo global de todas 

as partes de um sistema, considerando que nenhum objeto existente na realidade 

pode ser explicado corretamente examinando suas partes independentemente. A 

expressão "o todo é maior que a soma de suas partes" é a síntese da teoria dos 

sistemas. O termo "Pesquisa de Sistemas" surgiu para representar todo tipo de estudo 

visando entender o comportamento de sistemas, controlar e desenvolver novos 

sistemas. 

Diversos tipos de modelos podem ser utilizados na pesquisa de 

sistemas, mas uma distinção básica pode ser feita entre aplicações descritivas e 

normativas (WRIGHT, 1971). Para propósitos descritivos, o modelo age como uma 

estrutura básica para a identificação dos componentes do sistema e suas relações. 

Muitos sistemas podem ser tão complexos que o entendimento de sua estrutura pode 

estar além da capacidade do pesquisador. Nestas circunstâncias, o modelo promove 

um meio de reduzir o sistema a proporções manuseáveis. Os modelos normativos, 

por outro lado, são dedicados à resolução de problemas, portanto, requerem o uso de 

funções objetivos para avaliar regras de decisão. Um modelo de simulação tem um 

caráter descritivo, com maior ênfase ao desenvolvimento de um sistema que se 



7 

adapte a uma realidade do que a um processo de cálculo que nos leve a um ponto de 

ótimo. Quando um número muito grande de variáveis estão envolvidas num sistema 

de produção tão complexo quanto um sistema agrícola, sujeito a uma série de 

variações imprevisíveis e incontroláveis, a análise por meio de simulação toma-se 

uma boa alternativa. Modelos de simulação são, portanto, modelos de suporte de 

decisão (DENT & BLACK1E, 1979), tendo um caráter complementar ao estudo de 

sistemas reais (WRIGHT, 1971). 

Uma outra distinção entre modelos matemáticos, feita por 

BROCK1NGTON (1984), refere-se à divisão entre os modelos que envolvem apenas 

insumos e rendimentos de um sistema de produção específico, e os que se preocupam 

com alguns dos mecanismos dentro do sistema, procurando explicar como um certo 

grupo de dados de entrada resultou num certo grupo de dados de saída. O autor 

denomina os modelo do primeiro grupo de modelos "caixa preta" , pois os 

mecanismos internos não são visíveis. Na sua forma mais simples, poderiam ser 

equações de regressão. São modelos denominados de entrada/saída. Os do segundo 

grupo, denominados mecanísticos ou "caixa branca", preocupam-se em imitar 

processos químicos, físicos e biológicos dentro do sistema, a fim de exelicar como e 

porque uma dada resposta foi obtida. Um modelo de simulação pertence ao grupo 

dos mecanísticos, pelo seu objetivo de imitar o comportamento de um sistema. 

Diversos estudos têm sido realizados comparando sistemas de 

alimentação de bovinos na época seca. A forma usual desses estudos tem sido o uso 

de modelos de entrada e saída. Um exemplo desse tipo de estudo é dado por RUIZ et 

alii (1984). Os autores compararam quatro sistemas de alimentação de gado de corte 

na época seca (Figura 2) considerando a perda de peso, a mantença de peso, o 

confinamento com ganho diário de 0,600 kg e o confinamento com ganho diário de 

1,000 kg. Foi considerado o desenvolvimento de animais de 350 kg até o abate aos 

459 kg. Os benefícios adicionais considerados foram o aluguel de pastagem pela 

antecipação do abate, a redução dos juros correspondentes ao valor dos animais em 

relação de perda de peso, a redução no uso de insumos, a diferença de preço real a 

favor do boi gordo vendido na entressafra (foi considerado um preço 22% superior 

para o boi gordo em novembro em relação ao preço obtido em julho do ano seguinte) 

e o maior rendimento de carcaça. Os custos adicionais foram as instalações e 

equipamentos, a mão-de-obra, o alimento e a energia elétrica. Os autores concluíram 
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que o confinamento a um nível intermediário, com ganho de 0,600 kg, era vantajoso 

para a situação descrita. 

Estação de chuva Estação seca Estação de chuva 

\ fl\esG, d~ abate"- D \C\ \ \ ~ A 
459 

\\\\\\ 
\ \ \ \ \ 

\ \ " \ \ \ 

.\\\\\\ 

350 
,\\\\'-\'< 
" ;,,-'---_J 

(-0,16) 
\ 

250 

OUT ABRMAI SETOUT ABR 

Figura 2 - Três possíveis esquemas de manejo para engorda de novilhos, dentro do sistema de 

pastejo durante a estação úmida/seca, nos trópicos. 

A = sistema tradicional de pastejo com ganhos e perdas alternativas do peso vivo 

B = alimentação suplementar para mantença 

C e D = alimentação intensiva durante o período da seca. 

Fonte: Ruiz et aW, 1984. 

Embora de grande valor, o referido trabalho não permite estudar a 

influência das diversas variáveis no resultado final. Os propósitos dos modelos de 

entrada e saída são bastante específicos, sendo extremamente dependentes dos dados 

considerados. Os processos internos ("throughput") não são levados em 

consideração, sendo feita uma simplificação dos mesmos, considerando-os exógenos 

ao modelo. 

O desenvolvimento de modelos matemáticos para a descrição de 

sistemas de produção de bovinos tem aumentado bastante nos últimos anos. Os 

avanços na área da microeletrônica, o surgimento de sofisticados "software" 

estatísticos, de técnicas de programação linear, programação orientada a objetos, 

simulação estocástica e a formulação da teoria geral dos sistemas têm contribuído 

para o desenvolvimento de modelos que procuram descrever sistemas biológicos. 

Alguns modelos são de uso limitado, considerando culturas ou manejos específicos, 

com sua utilização restrita a determinadas áreas geográficas que obedeçam às 

condições do modelo. No passado, foi considerado que os modelos eram mais 

efetivos se fossem construídos para um objetivo específico (CHUDLEIGH, 1982). 
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No entanto, modelos básicos têm sido construídos, permitindo sua utilização em 

diversas áreas geográficas com modificações mínimas, pois informações como tipo 

de culturas, animais, manejo, clima e outros atributos são fornecidos. Esses modelos 

geralmente estão voltados aos processos produtivos, utilizando equações empíricas 

para a descrição de processos biológicos. 

Na modelagem de sistemas de produção de gado, as estimativas de 

crescimento e ganho de peso de animais e produção de pastagens são fatores 

fundamentais para a representatividade do modelo, tendo recebido atenção especial 

pelos pesquisadores. Dois modelos destacam-se pela abrangência e complexidade 

com que descrevem um sistema de produção de pecuária de corte: o modelo de 

Kentucky e o modelo da Texas A&M. 

2.2. Modelos básicos 

2.2.1. O Modelo de simulação da pecuária de corte e produção de 

forragem de Kentucky 

Modelos como o de Kentucky, descrito por LOEWER et alii (1981), 

são abrangentes, permitindo o estudo de diversas variáveis dentro do sistema. O 

modelo de Kentucky é resultado de um esforço interdisciplinar de pesquisadores de 

diversos estados norte-americanos. Ele é composto de diversos submodelos, 

desenvolvidos separadamente e posteriormente agrupados. Esse modelo incorpora 

estimativas de crescimento de pastagens, animais, interação entre animais e 

pastagens, reprodução, atividades econômicas e balanço de energia. 

O principal submodelo, denominado "BEEF" (Beef, Energy and 

Economic Evaluation for Farms), simula um sistema de criação de bovinos de corte 

através da informação dos recursos existentes e das estratégias de manejo. A taxa de 

crescimento dos animais é representada pela mudança no peso em função do tempo, 

sendo influenciada pela dernanda, ingestão e valor .nutricional da matéria seca e sua 

utilização para manutenção, ganho de peso e lactação. O conceito de idade 

fisiológica, descrito por LOEWER et alii (1983 e 1987), é utilizado na determinação 

da variação do peso e da composição corporal. A ingestão da matéria-seca é baseada 

na demanda, disponibilidade, energia metabolizável e conteúdo de proteína na 
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matéria-seca, bem como nas médias diárias de temperatura e umidade relativa. A 

curva de crescimento dos animais é dividida em duas fases. Na primeira, o 

crescimento marginal é crescente e na segunda, decrescente. 

A estimativa de crescimento de pastagens é realizada por um 

submodelo denominado "GROWIT" (SMITH & LOEWER, 1983). Este submodelo 

permite estimar taxas de crescimento de pastagens de uma forma não específica, de 

modo a se adaptar a qualquer tipo de cultura, alterando-se os atributos de suas 

fórmulas. O modelo é composto de equações lógico-matemáticas que estabelecem as 

relações fundamentais entre a produção de pastagens e variáveis como temperatura 

do ar, área foliar, fotoperíodo e chuvas. 

O modelo permite decisões econômicas. Três tipos de operações com 

dinheiro são disponíveis: contas, poupança e empréstimos, sendo que no caso das 

duas últimas, a taxa de juros deve ser informada. Outra característica do modelo é ser 

determinista, utilizando expressões matemáticas que estabelecem relações de causa e 

efeito entre os diversos componentes do sistema. São utilizados dados médios para a 

caracterização das condições do tempo em cada momerito. 

Diversos estudos foram feitos com base no modelo ~e Kentucky, 

entre eles o de P ARSCH et alii (1986), que avaliaram estratégias de manejo de pasto, 

variando a taxa de lotação de pastagens para diferentes situações de temperatura e 

precipitação, e avaliando os retornos líquidos por hectare de cada alternativa. O 

caráter não específico do modelo pode ser observado pelos diferentes tipos de 

trabalhos publicados utilizando os modelos ou submodelos (LOEWER, 1980; 

LOWENBERG-DEBOER, 1989). Embora bastante flexível, dificilmente este 

modelo poderia ser utilizado nas condições brasileiras, pela falta de dados 

experimentais para alimentar determinadas partes do modelo, como por exemplo as 

estimativas de crescimento de pastagens. O fato de ser determinista também é uma 

restrição que leva à procura de outras alternativas de análise, pois o estudo da 

influência de variáveis como o p~eço e condições climáticas, considerando suas 

amplitudes de variações, tomaria mais realista a análise. 

2.2.2. O Modelo de simulação da pecuária de corte da Texas A&M 

Outro exemplo de modelo determinista é o da Universidade do 

Texas, descrito por SANDERS & CARTWRIGHT(1979a e 1979b). Este modelo 



11 

simula a produção de carne bovina sob diferentes esquemas de manejo e condições 

ambientais, para vários tipos de animais. O modelo é composto de diversas sub

rotinas que executam funções específicas. Uma sub-rotina calcula a variação no peso 

vivo, taxa de crescimento do tecido não gorduroso e produção de leite para cada mês 

de simulação. O tamanho do animal, o grau de maturidade, o estado fisiológico e o 

potencial genético do animal interagem com a qualidade e disponibilidade de 

forragem na simulação da ingestão de alimentos. O desempenho do animal em um 

mês afeta seu tamanho, grau de maturidade e estado fisiológico no mês seguinte. 

Diversas equações são utilizadas para determinar o tamanho, o peso corporal, o teor 

de gordura e a produção de leite. Duas equações determinam a curva de ganho de 

peso. O crescimento é linear até aproximadamente um ano de idade (pré-inflexão). 

Posteriormente, a curva se assemelha à equação de Brody (pós-inflexão).Uma outra 

sub-rotina simula a ocorrência de cios e a taxa de fertilidade de novilhas e vacas, em 

função do grau de maturidade, taxa atual de ganho de peso e potencial genético. 

A mortalidade de animais é simulada por outra sub-rotina, sendo 

função da época do ano, idade, condição, estado fisiológico do animal e planos de 

nutrição adotados. Neste modelo, o crescimento de forragens não é simulado, 

devendo ser fornecidas as quantidades disponíveis diárias de matéria seca, a 

digestibilidade e o teor de proteína bruta. 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos utilizando o modelo do 

TEXAS A&M. SULLIV AN & CAPPELLA (1986) citaram o trabalho de STOKES 

(1980)2, onde este avaliou diferentes raças de bovinos para diferentes estratégias de 

venda. No entanto, o modelo do Texas A&M possui algumas limitações. As 

equações de crescimento e ganho de peso não incorporam o fenômeno do ganho 

compensatório de peso dos animais. Isto é, animais que foram submetidos a uma 

restrição alimentar a um nível próximo ao da mantença (em épocas secas, por 

exemplo), podem ter um ganho de peso superior a animais que não tiveram tal 

restrição após terem sido colocados em uma situação mais favorável, de grande 

disponibilidade de alimento. Outra limitação, citada pelos próprios autores, é o fato 

do ambiente simulado não interagir com as estratégias de manejo. Como visto 

2 STOKES, K. W. Economics of Alternative Beef Genotypes and Cattle 

ManagementlMarketing Systems. Ph. D. dissertation, Texas A & M University, 

Colege Station. 1980. 
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anteriormente, a disponibilidade de forragem e sua qualidade são fornecidos 

independentemente da taxa de lotação e de estratégias de manejo. 

2.2.3. O Modelo do Colorado 

o modelo da Universidade do Estado do Colorado é uma adaptação 

do modelo do Texas às condições do Estado do Colorado. Este modelo é descrito por 

BOURDON & BRINKS (1986) e incorpora alterações baseadas em trabalhos 

descritos por NOTTER et alii (1979 a,b,c), ampliando o número de tratamentos 

referentes à simulação do potencial de diferentes raças de bovinos. Como o Estado 

do Colorado possui um inverno mais rigoroso do que o Estado do Texas, o estudo da 

alimentação do gado em regime de confinamento foi acrescentado a esse modelo por 

ser fator relevante. para as características de produção do local. Também foram 

incluídas análises econômicas ao modelo. 

2.2.4. Um estudo comparativo entre modelos de crescimento e 

composição corporal 

ARNOLD & BENNETT (1991a) compararam os resultados da 

simulação de crescimento e composição corporal utilizando a metodologia do 

modelo da TEXAS A&M em relação aos resultados de outros três modelos que 

simulam o crescimento de bovinos (modelo de Kentucky, anteriormente citado, 

modelo do Colorado desenvolvido por NOTTER et alii (1979b) e o modelo 

desenvolvido por OLTJEN et alii (1986) ). Os resultados diferiram entre si, 

sugerindo que novas experimentações deveriam ser realizadas para um melhor ajuste 

dos modelos. Comparando os resultados simulados pelos quatro modelos com 

resultados experimentais, verificou-se uma baixa precisão na estimativa da 

composição corporal (ARNOLD & BENNETT, 1991b). Os autores concluiram que 

os modelos baseados em curvas de crescimento poderiam resultar em erros de 20 a 

25% na estimativa do crescimento corporal, e que a adição de uma lógica complexa e 

detalhada aos modelos baseados em curvas de crescimento foi de pouco valor para o 

aumento da precisão. Entretanto, a obtenção de resultados cujos valores diferiram 

entre si nas citações dos autores não comprometeram totalmente a validade dos 

modelos comparados. Há que se considerar que os modelos foram desenvolvidos em 

localizações geográficas bastante distintas (Texas, Kentucky, Nebraska e Califórnia) 
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e que certos tipos de informações simuladas diferem nos modelos (o modelo do 

Texas simula peso vivo, ao passo que o de Kentucky simula peso do animal 

eviscerado), sendo necessário alguns ajustes para a comparação. Outro ponto 

discutível no trabalho apresentado é o fato dos dados experimentais utilizados virem 

de regiões de características completamente diferentes das regiões de origem (foram 

utilizados experimentos de ComeU e Iowa). O que o trabalho pode indicar é que 

algum tipo de calibração mais eficiente é necessária para a utilização desses modelos 

em condições diferentes daquelas em que foram desenvolvidas. Analisando os 

gráficos fornecidos pelos autores (Figura 3), verifica-se que houve uma boa previsão 

do peso do animal (erros médios nas estimativas menores que 10%). As maiores 

diferenças ocorreram em relação ao teor de gordura simulado. 

OJ 

NO 

• Proteína 

TE IIIIIDGordura 

LO 

o Água 

• Peso 

-20 -10 O 10 20 

% ERRO DAS ESTIMATIVAS 

Figura 3 - Médias dos desvios entre resultados experimentais e simulados pelos modelos do Texas 

A&M (TE), de Kentucky (LO), do Colorado (NO) e o modelo proposto por Oltjen et alii 

(OJ). 

Fonte: ARNOLD & BENNETT, 1991b. 

2.3. Outros modelos 

FARIA (1983) destacou três fatores que influenciam de maneira 

decisiva a eficiência do sistema de produção de gado: o ritmo de crescimento dos 

animais, a performance reprodutiva e a capacidade de suporte dos pastos. De fato, 
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grande parte dos modelos de simulação da pecuária de corte visa ao estudo desses 

temas. O destaque para um ou outro assunto no estudo de sistemas na pecuária de 

corte depende fundamentalmente dos objetivos do trabalho e dos limites que o 

pesquisador estabelece ao seu modelo. No entanto, a preocupação com o crescimento 

de plantas e animais tem sido uma constante na maioria dos modelos, dada a sua 

influência no processo produtivo. 

2.3.1. Modelos envolvendo produção de forragem 

O modelo "PASTURE", descrito por THAREL et. aI. (1986), simula 

a disponibilidade de pastagem, bem como sua qualidade nutricional e distribuição 

sazonal. Este modelo utiliza-se de variáveis estocásticas, principalmente as que se 

referem às condições do clima. SENFT & THAREL (1989), utilizaram este modelo 

para um estudo comparativo entre sistemas de pastoreio contínuo e rotacional, em 

relação à produtividade. 

SIBBALD et alii (1979) simularam a produção de pastagem sujeita a 

uma carga animal, no caso ovelhas, considerando que estes animais eram seletivos, 

buscando sempre alimentos de melhor digestibilidade. Os autores' dividiram a 

pastagem em classes de digestibilidade, considerando diversos fatores como taxa de . 

deterioração da pastagem, relação entre digestibilidade do alimento e quantidade 

ingeri da, entre disponibilidade total de pastagem e ingestão, entre pressão de pastejo 

e seletividade na busca do alimento, além de outros fatores para a simulação da 

disponibilidade e ingestão de alimentos. Dessa forma consideraram as sobras de 

pastagens de períodos anteriores. Metodologia mais simples para a consideração de 

sobras de pastagens foi utilizada por ARCE et alii (1994), utilizando apenas a taxa de 

senescência da forragem de um período para outro. 

CEZAR (1982 a,b) desenvolveu um modelo "bioeconômico" de 

produção de bovinos de corte para avaliar os impactos físicos e econômicos da 

introdução de pastagem cultivada no sistema tradicional de produção de bovinos de 

corte no Cerrado brasileiro. A simulação do crescimento de pastagem não é tão 

complexa como nos modelos de Kentucky ou no modelo "PASTURE", vistos 

anteriormente. A produção de pastagem é simplesmente determinada assumindo uma 

capacidade de suporte para cada tipo de pasto. O crescimento e desempenho de 

animais são controlados por variáveis como taxas de mortalidade, descarte, 
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natalidade, idade à primeira parição, capacidade de suporte da fazenda e estratégias 

de compra e venda de animais. A unidade de tempo utilizada é o mês. Os custos 

relativos ao manejo são determinados em função do tamanho do rebanho. Uma das 

estratégias dentro do modelo para a formação de pastagem cultivada é a introdução 

da cultura de arroz, em fase anterior à pastagem. Nesse caso, o rendimento físico da 

cultura é simulado a partir de uma distribuição triangular. Operações de 

financiamento da cultura e dos investimentos fixos e semifixos são possíveis dentro 

do modelo. Todos os preços e custos operacionais são fornecidos ao programa. 

Opcionalmente, os preços da carne podem ser calculados a partir de uma equação de· 

regressão obtida de uma série histórica de preços de 1966 a 1977, no mês de maio, 

sendo que a essa estimativa é somada um erro aleatório, gerado com base no desvio 

do erro da estimativa da variável dependente. A equação estimada é: 

2n 
Preço(ano) = Preço (1) + 5,023ano+45,67seno(W +-8 ano) + X(ano) 

(3) 

sendo: 

PREÇO(l) = preço da arroba ao iniciar o desenvolvimento da fazenda; 

W = posição inicial no ciclo ao iniciar o desenvolvimento da fazenda; 

X = valor gerado aleatoriamente; 

ano = variável que indica o ano para o qual se quer determinar o preço. 

O autor concluiu, em seu trabalho, que a total substituição de 

Cerrado por pastagem cultivada se toma lucrativa somente com a aplicação de 

crédito subsidiado; o estabelecimento inicial da cultura de arroz é uma alternativa 

mais lucrativa que a implantação direta da pastagem; o risco devido à variação nos 

preços da carne não é um fator importante no desenvolvimento da fazenda. 

GENNEVILLE (1984) descreveu um modelo de simulação de 

produção de pastagem desenvolvido na EMBRAPA-CNPGC, sendo o crescimento 

função da umidade disponível no solo, radiação solar, temperatura, fertilização com 

fósforo e biomassa aérea fotossintetizante. O autor concluiu que a água e a biomassa 

fotossintetizante apresentaram maior efeito na produção de pastagem em comparação 

aos demais fatores. 

BOURGEOIS et alii (1990) avaliaram o crescimento de alfafa na 

região de QUEBEC utilizando o modelo específico ALF2LP, calibrando-o com 
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resultados experimentais. Os .autores consideraram o modelo como um potencial 

estimado r de produção, apesar de não incluir funções para fertilidade do solo, efeitos 

de pragas e doenças. 

A forma mais usual para a simulação de produção de pastagem tem 

sido o uso de equações de regressão que ajustam resultados experimentais. Aplicados 

em modelos generalistas, essas equações empíricas frequentemente produzirão 

resultados imprecisos, devido à existência de condições diferentes das quais foram 

estabelecidas. Por outro lado, a consideração de médias de produção de pastagem, ou 

simplesmente da capacidade de suporte de um determinado pasto, torna á análise 

global limitada, desconsiderando uma importante fonte de variação que é a produção 

da pastagem. Existe a necessidade do desenvolvimento mais apurado de equações 

básicas que permitam sua utilização em modelos generalistas de produção de 

pastagens. 

2.3~2.Modelos envolvendo crescimento e ganho de peso 

o ritmo de crescimento dos bovinos é um fator que interfere de 

maneira decisiva na eficiência e economia da exploração de bovinos (F ÁRIA, 1983). 

A maior parte dos modelos que incorporam equações de crescimento, estabelecendo 

uma relação entre a idade e o tamanho, utilizam modelos estatísticos não lineares 
I 

derivados do modelo matemático de Richards ( Y, = A( 1- Be- K1 
) (I-m) , LUDWIG et alii, 

1981). A referência básica desses trabalhos está no livro Bioenergetics and Growth 

(BRODY, 1945),. cuja metodologia serve de ponto de partida para diversos trabalhos 

atuais envolvendo crescimento de animais. 

Embora o crescimento de bovinos sofra influência de uma série de 

fatores tais como sexo, clima e raça, entre tantos outros, diversos trabalhos têm sido 

realizados procurando estabelecer curvas de crescimento com base em poucos 

parâmetros. Equações ou funções utilizando a idade como variável independente são 

as mais comuns. Embora a idade em si não seja o causador do aumento do tamanho, 

ela promove uma oportunidade para o potencial de crescimento e maturação, inerente 

ao indivíduo, interagir com o ambiente em particular (FITZHUGH, 1976). LUDWIG 

et alii (1981), por outro lado, utilizaram os modelos de crescimento de Brody, 

Bertalanffy, Gompertz e Logístico, ajustando equações que correlacionaram o peso e 

a idade de animais da raça Nelore com boa precisão, em relação aos valores 
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observados em experimentação. Trabalhos semelhantes foram feitos por DUARTE 

(1975) e NOBRE et alii (1987), incluindo ainda a função de Richards aos outros 

quatro modelos. BRIDGES et alii (1986) apresentaram uma metodologia básica para 

a estimativa de curvas de crescimento envolvendo peso e idade fisiológica. O uso da 

idade fisiológica no lugar da idade cronológica representou uma melhora 

significativa para esses modelos como potenciais estimadores do fenômeno de 

crescimento e ganho de peso. Para fins de simulação, no entanto, o uso dessas 

equações representa uma limitação muito grande para a descrição do processo de 

crescimento e ganho de peso, devendo servir apenas como ponto de partida para o 

desenvolvimento de modelos mais representativos. 

Os modelos mais complexos de simulação da produção de gado de 

corte utilizam-se do conceito de energia líquida para a determinação do crescimento 

e ganho de peso, sendo derivados das equações propostas pelo "National Research 

Council" (NRC), entidade Norte-americana de pesquisa. Uma vez que a temperatura 

ambiente e a situação do local influenciam o consumo de energia pelo animal, 

TETER et alii (1973) desenvolveram fórmulas para estimativas de ganho de peso 

com base em balanço energético incorporando a temperatura e um. fator para a 

situação do local. Já o modelo de OLTJEN et alii (1986a), estuda o crescimento com 

base em curvas de DNA e acréscimo de proteína. Segundo estes autores, modelos 

como os de SANDERS & CARTWRIGTH (1979a,b) e LOEWER (1983) não 

incorporam alguns processos básicos que regulam o crescimento. Estes autores 

desenvolveram então um modelo baseado em princípios biológicos básicos, operando 

ao nível de agregação de tecidos e subtecidos. Avaliando este modelo, os autores 

concluíram que sua precisão e amplitude de aplicação é superior aos modelos 

empíricos correntemente utilizados (OLTJEN et alii, 1986b). Assim como o modelo 

do Texas, este não incorpora o processo de ganho de peso compensatório, ou seja, 

animais sujeitos a uma restrição alimentar num determinado período, terão seu peso 

sempre abaixo em comparação a um animal cuja restrição alimentar no mesmo 

período foi menor. 

Outro enfoque referente ao estudo sobre ganho de peso tem sido 

dado pelos modelos que estudam· a influência particular de algumas variáveis, como 

por exemplo a taxa de lotação. Esses modelos não incluem equações de crescimento, 

estabelecendo relações de causa e efeito entre ganho de peso e alguma outra variável, 

com destaque para a taxa de lotação, em animais de uma determinada fase de 
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desenvolvimento. FARIA (1983) destacou a capacidade de suporte como um fator 

que pode determinar grandes modificações na eficiência do processo produtivo. 

GILLARD & MONYPENNY (1990), verificando a distribuição irregular de chuvas 

nos trópicos semi-áridos, sujeitos a longos períodos de seca, desenvolveram um 

modelo para o estudo da influência da quantidade de chuva e taxa de lotação no 

ganho de peso e taxa de mortalidade de bovinos. A ampla flutuação no tamanho dos 

rebanhos, observados ao longo dos anos, é resultado das variações climáticas, o que 

significa que a taxa de lotação também variou ao longo dos anos. Os autores 

utilizaram um índice que combinasse as variáveis precipitação e taxa de lotação 

(expressa em haJanimal), e estabeleceram regressões significativas em relação a 

ganho de peso e taxa de mortalidade. O índice utilizado foi o produto da precipitação 

pela taxa de lotação (mm haJanimal). O estudo sugeriu que a taxa de lotação a ser 

adotada deve estar relacionada com a precipitação, de forma que atingisse um índice 

de 7000 mm haJanimal. O modelo pode ser utilizado como suporte de decisão 

sugerindo, por exemplo, a venda de animais no início do período de seca, dada as 

perspectivas de pluviosidade. A outra alternativa, a alimentação complementar na 

seca, não foi considerada pelo modelo, sendo sugerida para estudos pelo~ autores. 

JONES & SANDLAND (1974) encontraram evidências empíricas da 

relação linear existente entre taxa de lotação e o ganho de peso por animal, 

analisando diversos experimentos onde estas duas variáveis estavam relacionadas. 

Posteriormente, analisaram diversos modelos teóricos relacionando o ganho de peso 

e a taxa de lotação de pastagens, confirmando as evidências empíricas sobre a relação 

linear entre estes fatores (SANDLAND & JONES, 1975). 

ASSIS (1984a e 1984b) realizou um experimento fatorial utilizando 

um modelo de simulação, para estudar o efeito da lotação de pastagem sobre a 

relação entre a oferta e demanda de pasto por vacas leiteiras com diferentes níveis de 

produção de leite. Foram utilizados dados de crescimento de pastagem dos 

experimentos de Pedreira (1973)3. A variação do peso vivo no dia n de lactação foi 

calculada pela equação: 

3 PEDREIRA, J. V. S. Crescimento estacionaI dos capins colonião (Panicum 

maximum, Jacq.), gordura (Melinis minutiflora PaI de Beauv.), jaraguá 

(Hyparrhenia rufa (Ness) Stapf) e pangola de Taiwan A-24 (Digiraria pentzii, 

stent). Boletim da Indústria Animal, São Paulo, 30:59-145, 1973. 
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w - k b e-kwll 
11 - Cw - w w (4) 

onde bw' Cw e kw são parâmetros cujos valores são especificados no modelo. A 

energia metabolizável e a proteína bruta são os princípios nutritivos considerados nas 

estimativas de necessidades nutricionais para mantença, gestação e lactação. Outros 

fatores são considerados, entre os quais, a capacidade de ingestão, disponibilidade de 

pasto e reservas corporais. O autor concluiu que lotações fixas de 0,6 e 0,4 vacas/ha 

podem ser recomendadas para produção com - e sem alimentação suplementar, 

respectivamente. Outras conclusões foram obtidas com esse trabalho, referentes aos 

fatores limitantes da produção e épocas adequadas de parição. 

Os modelos para ganho de peso, baseados em relações empíricas 

entre duas ou mais variáveis,· apesar de bastante difundidos, possuem utilização 

limitada em modelos generalistas de simulação. Seu uso deve restringir-se a 

situações específicas, para os dados onde estas relações foram determinadas. 

2.4. Considerações finais 

Considerando o fato de que a tecnologia disponível não está sendo 

adotada de forma eficiente no Brasil na produção de carne bovina, e que grande 

parte dos trabalhos da pesquisa zootécnica estão dissociados da análise econômica, a 

formulação de modelos globais de simulação pode ser uma ferramenta importante 

para pesquisadores e produtores de gado. Emboram existam modelos generalistas de 

produção de gado de corte, as particularidades do sistema de produção brasileiro e a 

falta de dados para a alimentação desses modelos generalistas justificam o 

desenvolvimento de um modelo conceitual que se adapte às nossas condições. 

Diversas metodologias dos modelos básicos existentes podem ser incorporadas ao 

trabalho. O uso de metodologias que incorporam o balanço energético ou a agregação 

de tecidos, associados a equações de crescimento, parece ser a forma mais adequada 

para a simulação do ganho de peso de animais em modelos globais de simulação de 

um sistema de produção de gado. No entanto, características como ganho 

compensatório, bastante importantes na situação nacional, precisam ser incorporadas. 

A determinação do crescimento de pastagens, dado o seu caráter empírico nos 

modelos generalistas existentes, tem sua utilidade limitada em nossas condições. 
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Uma grande dificuldade no desenvolvimento de modelos de 

simulação na pecuária de corte no Brasil é a inadequação entre os resultados 

experimentais e os exigidos pelos modelos. Apesar do elevado desenvolvimento 

científico na área, existe uma deficiência em dados que possam embasar a 

formulação de alguns processos básicos em modelos de simulação, como por 

exemplo o crescimento e a qualidade de pastagens. Isso limita não só a análise e 

desenvolvimento do sistema como também o uso de metodologias de modelos 

desenvolvidos em outros países, e que poderiam ser adaptados. Esse fato desestimula 

os pesquisadores na construção de modelos generalistas descritivos nesta área. Como 

foi ressaltado por JEFFERS (1975), a própria coleta de dados impõe restrições 

quanto a forma pela qual os dados poderão ser utilizados posteriormente. Isso 

significa que coleta de dados e modelo devem estar integrados na pesquisa de 

sistemas. Os modelos conceituais permitem a identificação de dados importantes a 

serem obtidos em pesquisas posteriores, que realimentarão o modelo, tomando-o 

mais preciso, permitindo a identificação de novas informações a serem levantadas. 

Portanto, o seu desenvolvimento deve ser paralelo à pesquisa experimental, e não 

posterior à mesma ,como tem sido frequentemente considerado. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Etapas no desenvolvimento de modelos de simulação 

Os sistemas agrícolas são caracterizados pela tentativa de controle de 

sistemas biológicos em um ambiente de incerteza, cujos objetivos são 

predominantemente econômicos em sua natureza e, por essa razão, freqüentemente 

esses sistemas são referidos como sistemas "bioeconômicos" (WRIGHT, 1971). Um 

modelo de simulação possui basicamente duàs fases, a modelagem e a 

experimentação. Muitos modelos não incluem o processo de experimentação, 

geralmente pela impossibilidade de desenvolver um modelo satisfatório. A falta de 

dados experimentais, e o fato de que muitas vantagens da simulação se referem à fase 

de modelagem, refletem este quadro. Uma metodologia geral para a simulação, 

descrita por WRIGHT (1971), está ilustrada na Figura 4. 

Um modelo inicia-se pela especificação da porção do mundo real 

que será estudada, identificando os pontos principais do sistema e suas inter-relações, 

num nível esquemático ou qualitativo. Definem-se aqui os principais itens de um 

sistema de cria, recria e engorda de gado, que influem no desempenho econômico do 

sistema e são passíveis de caracterização no modelo. Definido o sistema, o próximo 

passo consiste no estudo e caracterização de cada item identificado no modelo a ser 

adotado, procurando estabelecer regras e relações de causa e efeito para as diversas 

variáveis. Variáveis como ganho de peso, crescimento de pastagens, taxa de lotação, 

número e épocas de estações de monta, técnicas de manejo de pastagens, entre 

outras, são estudadas, visando à compreensão de sua importância e comportamento 

ao longo do tempo. 



ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

ESTUDO DO SISTEMA 

FORMULAÇÃO INICIAL DO 
MODELO DO SISTEMA 

COLETA DE DADOS 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 
DO MODELO 

PROGRAMAÇÃO NO COMPUTADOR 

VALIDAÇÃO DO MODELO 

EXPERIMENTAÇÃO 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Figura 4 - Representação diagramática da metodologia de simulação. 

Fonte: DENT, J. B. & ANDERSON, J. R. 1971. 
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Caracterizados os itens do sistema, a formulação inicial do modelo é 

realizada, agrupando as informações obtidas no estudo do sistema. Definido um 

sistema inicial, realiza-se a coleta de dados na literatura visando à quantificação das 

relações estabelecidas anteriormente. A não existência de dados adequados obriga a 

reformulação de partes do modelo, assim como a um reestudo do sistema. Aliás, uma 

característica de um modelo de simulação é a revisão constante de fases anteriores de 

acordo com o andamento da fase atual. As médias de ganho de peso a serem 

utilizadas ou as equações de ganho de peso, as fórmulas de crescimento de pastagens, 

custos e retornos das alternativas de manejo são definidas, entre outras variáveis. 

Nessa fase, é indispensável a participação de especialistas na área em estudo para que 

o comportamento de uma variável no modelo se aproxime de seu comportamento 

numa situação real. Equações matemáticas, distribuições probabilísticas, médias 
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históricas ou de experimentos, ou mesmo valores empíricos, baseados na experiência 

dos especialistas serão avaliados para a determinação da melhor forma de descrição 

de cada parte do sistema. 

Definido o comportamento de cada variável e suas inter-relações, um 

modelo detalhado é desenhado. O passo seguinte é a construção do programa no 

computador com base no modelo anteriormente definido. Construído o modelo, duas 

etapas são utilizadas na avaliação: a validação e a experimentação. Na validação, é 

verificada a consistência dos dados gerados pelo modelo, processo feito por 

especialistas da área. A validação é uma forma subjetiva de avaliação, onde os 

especialistas verificam a capacidade descritiva e preditiva do modelo, de acordo com 

seus conhecimentos técnicos na área. Havendo a possibilidade de uma avaliação 

menos subjetiva, um processo de experimentação pode ser realizado, onde os dados 

simulados são confrontados com os obtidos em experimentos controlados. 

Finalmente o modelo é executado para a situação determinada, sendo analisados os 

seus resultados. 

3.2. O modelo 

3.2.1. Visão geral 

O modelo proposto é composto de uma série de processos simulados 

pelo sistema, como ganho de peso e produção de pastagens. Optou-se por um modelo 

descritivo, não havendo a inclusão de rotinas de otimização. Os processos serão 

simulados no tempo, sendo que o intervalo de tempo (período) e o total de períodos 

são variáveis de decisão. Para cada período, são calculadas as disponibilidades de 

pastagens e simuladas as ingestões de alimentos, ganhos ou perdas de pesos de 

animais. Os animais são divididos em categorias predefinidas. Cada categoria possui 

grupos com as seguintes características: raça, idade e peso. Em cada categoria os 

animais permanecem um determinado tempo, que também é uma variável de decisão. 

As categorias predefinidas são: 

a) Bezerro não nascido: uma vez que um animal é coberto em uma estação de 

monta e sua prenhez é confirmada, um animal desta categoria é gerado; 
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b) Bezerro: categoria definida para animais do nascimento até a desmama; 

c) Bezerro desmamado: categoria definida para animais a partir da desmama até 

uma certa idade, a ser definida pelo usuário do modelo; 

d) Novilha: fêmeas com idade superior à definida para a categoria "Bezerro 

desmamado", e que nunca foram cobertas; 

e) Garrote: machos com idade superior à definida para a categoria "Bezerro 

desmamado" e inferior a uma certa idade, a ser definida pelo usuário do modelo; 

f) Novilha prenha: novilha coberta cuja prenhez foi confirmada; 

g) Vaca primípara: categoria definida para fêmeas entre a primeira parição e a 

próxima cobertura; 

h) Matriz: categoria definida para animais entre a desmama da segunda parição e a 

cobertura seguinte; 

i) Matriz prenha: matriz coberta com prenhez confirmada; 

j) Matriz lactante: categoria definida para fêmeas de segunda cria em diante, entre 

a parição e o desmame; 

k) Matriz descartada: animais cobertos e que não ficaram prenhes; 

I) Boi magro: machos com idade superior à definida para a categoria "Garrote" e 

peso inferior a um certo valor, a ser definido pelo usuário do modelo; 

m)Boi gordo: machos com peso superior ao definido para a categoria "Boi magro"; 

n) Touro: animais comprados para reprodutores. 

Categorias cuja permanência não dependem do tempo e sim do peso 

(como os bois magros, por exemplo), devem ter as informações "peso mínimo" e 

"peso máximo"~ não sendo informado o tempo na categoria. Animais das categorias 

"Matrizes", "Bois gordos" e "Touros" utilizarão esse peso máximo como limite 

fisiológico. Devem ser informados os números de animais de cada categoria. A 

simulação de crescimento e ganho de peso dos animais é feita individualmente para 

cada animal. 

Os animais ao longo do tempo passam de uma categoria a outra. As 

matrizes são cobertas nas estações de monta, gerando novos animais dentro do 
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sistema. O ganho de peso será simulado utilizando cor~juntos de fórmulas de 

instituições de pesquisas diversas, sendo suas fórmulas alteráveis dentro do modelo. 

Um fluxo de caixa é calculado para cada período, levando em consideração todos os 

gastos (mão-de-obra, aluguel de pasto, compras de animais, insumos, etc) e receitas 

(vendas de animais) definidos previamente. Algumas variáveis serão calculadas em 

cada período (Tabela 1), estando disponíveis para a utilização em ajustes nos valores 

de índices utilizados no modelo. Os valores dos índices apresentados na Tabela 2 

deverão ser informados, índices estes que definirão uma série de processos no 

modelo. 

Tabela 1 - Variáveis calculadas no modelo por período de simulação, e que podem ser utilizadas na 

definição de pausas na execução do modelo ou alterações nos valores dos índices e outras 

variáveis do modelo. 

Variável 

ELGD 

ELGR 

ELMD 

ELMR 

GORDURA 

GPESO 

IMS 

LOTACAO 

MS 

NDT 

NDTMEDIO 

NDTPER 

NDTPERT 

PB 
PESO 

TEMPERATUR 

UMIDADE 

Descrição 

Energia líquida para ganho de peso no alimento 

Requerimento de energia para ganho de peso 

Energia de manutenção disponível no alimento 

R~querimento de energia de manutenção 

Teor médio de gordura do tipo de animal 

Ganho diário de peso 

Ingestão de MS (kg/dia) 

Taxa de lotação de animais 

Matéria-seca (kg) 

Nutrientes digestiveis totais 

NDT% médio disponível 

kg NDT disponível / kg NDT requerido para mantença 

kg NDT disponível / kg NDT requerido 

Proteína bruta (%) 

Peso inicial (kg) 

Temperatura média diária 

Umidade média diária 



Tabela 2 - Índices utilizados pelo modelo. 

Índice 

DVP 

EFICCONVG 
FC 

IDCRIA 
IDMAXMAT 

IDMAXTOU 

lNDREQLAC 

NDTLEITE 

PERLEITE 

PESNASC 

PESOBEZ 
PESOBEZD 

PESOBG 
PESOBM 
PESOGAR 
PESONOV 

PESOVC 

PESO G 

PMA 

PMF 

RCARC 

TXECDN-
TXFCDV 

TXJUROSAN 
TXMI 
TXM2/3 

TXM4 
TXM5 

TXM6 

TXMBOI 

TXMTOU 

TXMVAC 
TXNOVCOB 
TXVACCOB 

VB 

WM 

WMA 

Descrição 

Digestibilidade verdadeira da proteína alimentar 

Eficiência de conversão de energia de ganho em peso 
Fator de conversão de PB alimentar para proteína disponível 
Idade na primeira cobertura (meses) 

Idade máxima de matrizes (total de períodos, a partir do nascimento) 
Idade máxima de touros (total de períodos, a partir do nascimento) 

Multiplicador do requerimento em mantença pl lactantes 

NDT% no leite disponível para os bezerros 

% do leite disponível aproveitado pelo bezerro 

Peso ao nascimento 

Peso de bezerros comprados (animais da categoria "Bezerro") 

Peso de bezerros desmamados comprados 
Peso de touros comprados 
Peso de bois magros comprados 
Peso de garrotes comprados 

Peso de novilhas compradas 
Peso de vacas compradas 

Peso de abate 

Potencial de produção de leite 

Proteína metabólica (g/kg) 

Rendimento de carcaça 

Taxa de fecundidade de novilhas (%) 
Taxa de fecundidade de vacas (%) 

Taxa de juros anual 
Taxa de mortalidade de fetos (abortos) (%) 
Mortalidade de bezerros até desmame (%) 
Mortalidade de animais da categoria "Bezerros desmamados) (%) 

Mortalidade de novilhas (%) 

Mortalidade de garrotes (%) 

Mortalidade de tourinhos (%) 

Mortalidade de touros (%) 
Mortalidade de vacas (%) 
% de animais cobertas da categoria "Novilhas" 
% de animais cobertas das demais categorias 

Valor biológico da proteína 
Peso na maturidade de touros (limite fisiológico) 

Peso na maturidade de vacas (limite fisiológico) 
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Um "software" denominado "SIMGADO" de uso interativo foi 

desenvolvido para o gerenciamento das informações e execução das simulações 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Menu principal do "software" SIM GADO de simulação. 

3.2.2. O fluxo de informações no modelo 

Para cada período, os índices quantificam uma série de processos 

predefinidos no sistema. Assim, para uma estação de monta, os índices 

"TXNOVCOB" e "TXV ACCOB" determinam as porcentagens de novilhas e vacas a 

serem cobertas, sendo estas sorteadas no rebanho. Os índices "TXFCDN" e 

"TXFCDV" determinam as porcentagens de fecundidade de novilhas e vacas, e assim 

por diante. Os valores desses índices provêm de uma base armazenadora e geradora 

de dados que mantém também o tipo do dado armazenado (média, média e desvio, 

triangular, distribuição de freqüências). A mesma base também fornece informações 

sobre as variáveis climáticas e produção de pastagens. A produção de pastagem, 

representada pela taxa de crescimento diário da matéria-seca (MS) e sua qualidade, 

representada pelo teor de proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis totais (NDT), 

são definidas em função da situação do solo (conjunto de fatores internos, definidos 

pelo usuário do modelo, que influenciam na produção de pastagem), para cada tipo 

de pastagem em cada período do ano. 

Operações de reforma de pasto, manejo de animais e pastagens 

utilizando ou não insumos e fatores externos (fatores qualitativos, que podem afetar a 

produção de pastagem) podem ser definidos no modelo. Essas operações podem ser 

utilizadas na criação de expressões lógicas (definidas pela ocorrência ou não de 

fatores e operações, ou pela comparação dos valores de índices e variáveis com 

constantes definidas pelo usuário do modelo). As expressões lógicas podem ser 
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utilizadas na definição de regras que podem alterar o valor dos índices e de algumas 

variáveis calculadas no sistema. As regras podem ser utilizadas para desencadear 

ações durante a simulação, como a vendas de animais, ou podem determinar pausas 

na simulação, permitindo decisões como a compra e venda de animais e áreas, o 

aluguel de pasto ou o aumento do limite de crédito por parte do usuário do modelo. 

A disponibilidade de alimento pode ser ajustada de três maneiras no. 

modelo. O ajuste pode ser realizado através da alteração da situação do solo, 

alterando portanto os valores de produção e qualidade da matéria seca. Outro tipo de 

ajuste atua na alteração da produção por índices anuais (multiplicadores), para um 

determinado número de anos. Outra forma de ajuste seria a alteração na variável 

"MS" por um multiplicador ou por um novo valor, uma vez que "MS" constitui uma 

variável calculada para cada período. As regras podem alterar qualquer um dos 

índices ou variáveis calculadas por período (ver Tabelas 1 e 2 com variáveis e índices 

utilizados no sistema). A produção final de forragem é acrescida do alimento 

proveniente dos aluguéis de pasto e do alimento suplementar, definindo o total de 

alimento disponível. Através de um conjunto de fórmulas que consideram o balanço 

líquido de energia, são determinados os nutrientes metabolizáveis totais, os 

requerimentos com mantença, gestação, lactação e o ganho ou perda de peso dos 

animais, atualizando o arquivo de animais do sistema. 

As compras, vendas, aluguel de pasto, gastos com alimentos 

suplementares e as situações que envolvam custos são contabilizadas no modelo, 

alimentando fluxos de caixa por período. A Figura 6 ilustra o relacionamento entre as 

informações citadas. Todo esse fluxo de informações é simulado no tempo, sendo 

verificado para cada período de simulação. Além dessas informações, alguns 

processos são simulados em determinados períodos, tais como as estações de monta e 

as mortes de animais. 
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Figura 6 - Relacionamento entre os principais arquivos e processos definidos no modelo proposto. 
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3.2.3. Principais informações a serem cadastradas 

a) Categorias de mão-de-obra e máquinas: até 99 categorias de 

mão-de-obra e máquinas podem ser cadastradas, com seus respectivos custos/hora 

por período do ano. O custo hora será utilizado para a determinação do custo de 

reforma das pastagens, juntamento com os custos de operações e insumos. A 

disponibilidade e o custo da mão-de-obra deverão ser informados para determinação 

do fluxo de caixa; 

b) Insumos utilizados em animais e no pasto: até 99 tipos de 

insumos podem ser cadastrados, devendo ser informados seus custos unitários para 

cada período do ano. Os insumos serão utilizados na definição das operações de 

reforma ou operações de manejo da pastagem; 

c) Fatores que afetam a produção da pastagem: deverão ser 

cadastrados os fatores que poderão afetar a produção de pastagens. Esses fatores 

podem ser as características do solo, tais como: fertilidade, umidade, declividade, etc. 

Um total de 99 fatores podem ser cadastrados. Cada fator pode assumir até 99 

categorias (Figura 7). Assim, o fator "fertilidade", por exemplo, pode assumir as 

categorias "alta", "médi~" e "baixa". As categorias são qualitativas, não assumindo 

valores numéricos. A situação do solo é definida como uma combinação de categoria 

de fatores (fertilidade alta + umidade baixa, por exemplo). O número de categorias, 

bem como o número de fatores a serem definidos dependerão das informações das 

taxas de crescimento diário de cada forragem para cada situação que se. tem 

disponível. Os fatores podem ser definidos como fatores internos ou externos. Os 

fatores internos representam características intrínsecas do solo, tais como fertilidade, 

umidade, declividade, que definirão a situação do solo. Os fatores externos são os 

originados de opções de manejo tais como reforma e adubação, sendo gerados para 

cada cadastro de operação de manejo que se define no modelo. Esse tipo de fator não 

possui categorias, uma vez que sua ocorrência será do tipo "sim" ou "não". Também 

são considerados fatores externos os fatores cujos valores serão fornecidos por 

período, podendo mudar a situação do solo ou a produtividade do solo. Estes fatores 

possuem categorias como os fatores internos; 
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Figura 7 - Cadastro de fatores que afetarão a produtividade das áreas no modelo. 

d) Fatores externos que ocorrerão ao longo da simulação: os 

fatores definidos como externos, e que possuem categorias, poderão ter suas 

ocorrências definidas para determinados períodos. Assim, um fator "Geada", definido 

como externo, possuindo as categorias "Intensa", "Média" e "Fraca", pode ser 

definido no modelo como: "Geada fraca com ocorrência no sexto período do ano 1 da 

simulação" (Figura 8). 

Figura 8 - Cadastro de fatores externos que ocorrerão ao longo do modelo. 

Os fatores externos que possuem categorias, diferentemente dos 

fatores associados a opções de manejo, não possuem nenhum custo associado aos 

mesmos. São também qualitativos, diferindo das variáveis climáticas. Sendo assim, a 

definição de uma determinada variável como fator externo, climática ou como opção 

de manejo dependerá do tratamento que será feito com a mesma, se o seu valor deve 

ser numérico ou qualitativo, se um custo está ou não associado ao mesmo. A 
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temperatura, por exemplo, poderia ser definida como uma variável climática, e uma 

definição a ser realizada no modelo para esta variável poderia ser: "Temperatura de 

28°C com ocorrência no primeiro período do ano 1 de simulação". Neste caso, o 

valor da temperatura estaria disponível para comparações do tipo ">", "<" ou "="; 

e) Operações de manejo de animais e do pasto: operações de 

manejo de animais e do pasto podem ser definidas para qualquer período em 

qualquer um dos anos simulados sendo especificada a área onde serão realizadas (no 

caso de manejo de pasto) ou a categoria de animal (no caso de manejo de animais). 

As operações de manejo definidas podem entrar em regras para alterações dos 

diversos índices ou variáveis do sistema. 

f) Reforma de pasto: até 99 tipos de reformas de pasto podem ser 

definidos para as diversas espécies de pastagens. Para cada tipo de reforma devem ser 

informadas as operações realizadas e os respectivos números de horas gastos com 

categorias de mão-de-obra e máquinas utilizadas, além das quantidades de insumos 

utilizados. Devem ser informados os anos, períodos e áreas onde serão realizadas as 

reformas. O número de horas utilizado pela mão-de-obra será considerado como 

custo e será computado no período de sua utilização. Caso se considere que a reforma 

utiliza mão-de-obra local apenas, esta não deve ser cadastrada nas operações de 

reforma, o que implicaria em duplicidade no cálculo do custo. Opcionalmente, pode

se informar o custo por área de uma operação de reforma, sem a necessidade do 

cadastro das operações e insumos utilizados. Para cada tipo de reforma é definido um 

número de períodos em que a área ficará em formação. As reformas são computadas 

sempre no final do período definido; 

g) Áreas disponíveis e suas características: um máximo de 999 

áreas podem ser definidas no modelo. Cada área pode ter um máximo de 999 

hectares, devendo ser informada a situação do local (característica definida como um 

conjunto de categorias de fatores cadastrados); 

h) Tipos de forragens e as áreas ocupadas pelos mesmos: para 

cada área devem ser informados oS tipos de pastagens e as áreas ocupadas pelas 

mesmas; 

i) Produtividade das pastagens: para cada tipo de pastagem 

cadastrada, para cada situação definida onde esta pastagem esteja localizada, em cada 

período do ano, devem ser fornecidos: a produtividade diária de matéria-seca, em 

kg/ha, o teor de proteína bruta e o teor de nutrientes digestíveis totais. Estas 
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informações podem ser cadastradas como médias, médias e desvios com distribuição 

uniforme, médias e desvios com distribuição normal, distribuição triangular ou 

distribuição de freqüências; 

j) Número de animais de cada categoria: para a definição do 

planteI de animais, o número de animais em cada categoria deve ser informado, 

assim como o peso inicial de cada categoria, que podem ser cadastrados como 

médias, médias e desvios com distribuição uniforme, médias e desvios com 

distribuição normal, distribuição triangular ou distribuição de freqüências. Como 

cada animal permanece um determinado tempo em cada categoria, deve ser 

informado o número de períodos em que os animais cadastrados se encontram nas 

categorias informadas, bem como a idade do animal, em períodos; 

k) Disponibilidade de alimento suplementar: alimentos 

suplementares podem ser definidos de duas maneiras. Através da definição de 

formação de alimento suplementar (capineiras, silagens, palhadas) ou da compra de 

alimento. A formação computará custos de plantio (reforma) e de fornecimento. Os 

valores da taxa de crescimento diário de matéria-seca, teores de proteína bruta e 

nutrientes digestíveis totais devem ter sido cadastrados para a forrageira considerada. 

Devem ser informadas também as categorias de animais que serão beneficiados com 

este tipo de alimento. No caso da compra de alimentos, é definida uma quantidade 

por animal e uma quantidade máxima utilizada, sendo o custo informado por 

quilograma do produto fornecido. O uso também é restrito às categorias animais 

selecionadas; 

I) Aluguel de pasto: o modelo permite como opção o aluguel de 

pasto, devendo ser definidas as áreas alugadas, tipos de forragens e situação do solo, 

os anos e os períodos em que serão alugados, além do custo do aluguel por área. O 

aluguel pode ser definido previamente ou durante a execução do modelo, nas pausas 

condicionais definidas; 

m) Vendas e compras de animais: vendas e compras de animais 

por categoria podem ser definidas por ano e período. As vendas podem ser definidas 

como um número de animais vendidos ou como uma porcentagem em relação ao 

total de animais da categoria. O critério de venda pode ser: a venda dos mais velhos; 

os mais pesados; venda aleatória. Os preços das categorias de animais devem ter sido 

cadastrados. Os abates são definidos separadamente, podendo-se optar pelo abate de 

uma porcentagem de animais ou um número de animais de uma categoria. As 
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vendas, abates e compras de animais realizar-se-ão sempre no início de cada período, 

ou seja, não será contabilizado ganho de peso nem o consumo de alimento destes 

animais no período; 

n) Prioridades de alimentação e venda de animais: durante a 

simulação, algumas situações adversas podem ocorrer. Uma situação comum é a 

escassez de alimentos na época seca. Nessa situação, o modelo permite a definição 

de prioridades de alimentação para determinadas categorias de animais. Seria como 

se os pastos fossem reservados para estas categorias. Estas alimentar-se-iam e, só 

depois, as demais categorias entrariam para se alimentar. Uma outra possibilidade é a 

venda de animais de determinadas categorias quando alguma situação adversa 

ocorrer. Essa situação pode ser definida por um conjunto de regras. Além da falta de 

alimento já citada, o conjunto de regras pode envolver qualquer índice ou variável 

disponível no sistema. Pode-se vender animais, por exemplo, quando a taxa de 

lotação de pastagens atingir um certo limite; 

o) Estações de monta: as estações de monta e a duração das mesmas 

podem ser definidas no modelo; 

p) Caixa inicial: um caixa inicial pode ser definido para as 

determinações dos fluxos de caixa por período. O caixa negativo automaticamente 

gera a necessidade de empréstimos até um limite de crédito predefinido; 

q) Limite de crédito bancário: o limite de crédito definido é 

utilizado para a verificação de empréstimos a serem realizados quando o caixa de um 

determinado período for negativo. No caso do limite ser ultrapassado e o caixa 

continuar negativo, o modelo solicitará como solução a venda de animais, terra, 

aumento do limite do caixa, ou simplesmente ignorar e continuar executando com o 

caixa negativo. Os empréstimo realizados são anuais, com a taxa de juros definida 

pelo índice "TXJUROSAN"; 

r) Preços por categoria e período: para cada categoria, deve ser 

informado se o preço será fornecido por quilograma ou por animal. Esse preço deve 

ser fornecido para todos os períodos simulados, com ou sem especificação do ano de 

simulação. Os preços podem ser definidos por médias, médias e desvios, distribuição 

triangular ou distribuição de freqüências;" 

s) Valores de variáveis climáticas por período: as variáveis 

climáticas podem ser cadastradas e seus valores informados por período de 
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simulação. As variáveis climáticas podem entrar nas regras de alteração de índices, 

variáveis e situações; 

t) Índices: diversos índices devem ter seus valores informados, tais 

como taxas de mortalidade por categoria, fertilidade, peso ao nascer, e os parâmetros 

das equações para a determinação de variáveis como ingestão de alimento, ganho de 

peso, etc. Os valores informados podem ser médias, médias e desvio com 

distribuição uniforme, médias e desvio com distribuição normal, distribuição 

triangular ou distribuição de freqüência. 

u) Regras para alteração dos índices e variáveis calculadas: os 

valores definidos para os índices e os valores de algumas variáveis calculadas por 

período podem ser alterados com base em regras. Essas regras consistem em 

expressões lógicas a serem definidas por período, podendo-se utilizar os valores dos 

índices, operações de manejo e valores de algumas variáveis calculadas por período. 

As expressões podem utilizar os sinais ">", "<" e "=". Cada expressão envolve 

apenas uma única variável ou índice, podendo conter também uma categoria de um 

fator externo definido. Como este último é qualitativo, a expressão não possui sinal, 

e o seu valor lógico passa a ser definido pela ocorrência ou não do fator externo no 

período definido pela expressão. O mesmo acontece para as operações de manejo. As 

regras são numeradas e o operador "e" é utilizado quando se definem diversas 

expressões com o mesmo número, criando-se assim uma regra composta. O operador 

"ou" é utilizado quando se definem regras de números diferentes. A Figura 9 

apresenta exemplos de regras: 

Figura 9 - Exemplos de regras para alterações em índices e variáveis do modelo proposto. 
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No exemplo da Figura 9, são definidas duas regras alternativas. A 

regra número 1 contém três expressões, que devem ser satisfeitas para que a regra 

retome um valor verdadeiro. A primeira expressão contém uma operação de manejo, 

portanto, uma expressão do tipo "sim" ou "não".A segunda expressão contém uma 

variável climática cujo valor deve ser informado para o período. A terceira utiliza 

uma variável calculada pelo modelo. A expressão, da regra 2 utiliza um fator externo 

qualitativo. As regras podem alterar um índice ou variável calculada por um 

multiplicador ou através da definição de um novo valor para o mesmo. Podem alterar 

a situação de um local ou a produção de pastagens do mesmo, através de 

multiplicadores. As regras definidas podem opcionalmente provocar pausas na 

execução do modelo, permitindo a seleção das seguintes opções: venda de animais; 

venda de área; obtenção de novo crédito bancário; suplementação de animais; 

compra ou aluguel de área. Neste caso, estas regras são avaliadas no início do 

período. No entanto, as expressões das regras considerarão ocorrências de todo o 

período, como por exemplo as reformas, que são computadas somente no fim de um 

período. 

v) Unidade mínima de tempo (período) e total de períodos 

simulados: o modelo pode ser executado utilizando como unidade mínima de tempo 

uma semana, uma quinzena ou um mês, devendo ser informado o total de períodos a 

serem simulados. 

Todas essas opções estão agrupadas por assunto em diversos 

módulos de opções do sistema. A Figura 10 apresenta uma visão geral de todas as 

opções disponíveis no modelo. 
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MENU PRINCIPAL 

DESCRiÇÃO RECURSOS MANEJO PROCESSOS SIMULAÇÃO OPÇÕES 

1 1 
CÓDIGOS ALUGUEL FATORES EXTERNOS I REINDEXAR ARQUIVOS l 
ÁREAS VENDAS REGRAS I CÓPIAS I 
PASTAGENS COMPRAS CRESCIMENTO 

ANIMAIS MÃO-DE-OBRA PASTAGEM 

VARIÁVEIS MÁQUINAS PREÇOS 

ALIMENTAÇÃO CLIMA 

INSUMOS 

PASTAGENS OPÇÕES ~ r- I ANIMAIS h EXECUTAR 
PASTAGENS 

íNDICES 
FATORES 

SITUAÇÕES 
UNIDADE DE TEMPO 

FORMAÇÃO DE VOLUMOSOS I TOTAL DE PERíODOS SIMULADOS 
MANEJO 

COMPRA PERíODO INICIAL 
ANIMAIS ./ CAIXA INICIAL 

LIMITE DE CRÉDITO 

ABATE AUTOMÁTICO (Sim/Não) 

PAUSA POR FALTA DE CRÉDITO (Sim/Não) 

PAUSAS CONDICIONAIS 

I VALORES ESTAÇÕES DE MONTA REFORMAS --.. 
I AJUSTES INSUMOS AJUSTES 

OPERAÇÕES OPERAÇÕES 

PRIORIDADES 

l 
INSUMOS 

ABATE SOBRAS 

~ t 
I ALIMENTO I TIPOS 

I VENDA I OCORRÊNCIAS 

Figura 10 - Fluxograma das opções disponíveis no modelo. 

Durante a simulação, o modelo pode realizar pausas caso o caIxa 

esteja negativo e o limite de crédito esgotado, podendo-se optar por: venda de 

animais; venda de terra; novo crédito; continuar a simulação com o caixa negativo. 

Outras pausas condicionais podem ser definidas no modelo, estando disponíveis as 

opções: venda de animais; venda de terra; aluguel ou compra de terra; novo crédito; 

compra de alimentos suplementares. As condições para essas pausas são definidas 
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como um conjunto de regras que podem ser construídas utilizando quaisquer índices 

ou variáveis calculadas e os sinais ">", "=" e "<". A figura 11 apresenta um exemplo 

da definição de uma pausa condicional caso a regra 1 seja satisfeita: 

Figura 11 - Exemplo de definição de pausas condicionais no sistema SIMGADO. 

Pelo exemplo da figura 11, caso a regra 1 seja satisfeita durante a 

execução do modelo, o modelo interrompe suas ações e solicita as ações 

apresentadas na figura 12. 

Figura 12 - Alternativas disponíveis no modelo em função de pausa condicional na simulação. 
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3.2.4. Estrutura de armazenamento e geração de dados para índices e 

variáveis do modelo 

Todos os índices poderão ser informados através de médias, médias 

e desvio padrão, distribuição triangular ou distribuição de freqüência. O mesmo 

acontece para os dados de produção de forragem, variáveis climáticas, preços e pesos 

iniciais de animais. O modelo possui um gerador de dados que armazena as 

informações e as libera quando solicitado, gerando valores conforme o tipo de 

determinação definida (média, média e desvio, etc). O armazenamento dessas 

informações é feito através de um arquivo que possui a seguinte estrutura de dados: 

• CÓDIGO 

• TIPODETER 

• VARIÁVEL 

• IDENTIFICA 

• VALOR! 

• VALOR2 

• VALOR3 

onde o campo "CÓDIGO" define o tipo de variável armazenada, definindo o 

conteúdo do campo identificador ("IDENTIFICA") como mostrado na Tabela 3: 

Tabela 3 - Descrição dos códigos utilizados na gravação de dados na base armazenadora/geradora 

do modelo e identificação das chaves de acesso dos dados. 

CÓDIGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Descrição 
produção de pasto 
ganho de peso 
vendas 
compras 
clima 
preço de animais 
índices/variáveis 
peso inicial de animais 
ajuste 

IDENTIFICA 
forragem+situação+mês 
categoria+mês 
categoria+mês+ano 
categoria+mês+ano 
mês+ano 
categoria+mês+ano 
nome 
categoria+identifica 
nome da variável/índice ajustado 

O campo "V ARIÁ VEL" armazena o código da variável/índice, 

quando o valor armazenado se referir a algum deles. O campo "TIPODETER" 
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especifica o tipo de valor a ser armazenado, definindo o significado do conteúdo dos 

campos "VALOR1 ", "VALOR2" e "VALOR3", conforme a Tabela 4: 

Tabela 4 - Tipos de valores a serem armazenados na base geradora/armazenadora de dados do 

modelo, e descrição dos conteúdos dos campos da mesma. 

TIPODETER Descrição VALOR1 VALOR2 VALOR3 
1 Média média 
2 Média e desvio com média desvio 

distribuição uniforme 
3 Média e desvio com média desvio 

distribuição normal 
4 Distribuição menor valor valor mais maIOr 

triangular provável valor 
5 Distribuição de intervalo intervalo valor da 

freqüências inferior superior classe 

Para a geração de números aleatórios foi utilizada a função "random" 

da biblioteca CA CLIPPER TOOLS4 para a linguagem CLIPPER5. Na determinação 

dos valores de acordo com os tipos de distribuições apresentadas na Tabela 4, foram 

utilizadas as seguintes metodologias: 

3.2.4.1. Determinação de valores com distribuição uniforme 

Dada uma média m e um desvio d. Um número aleatório R entre O e 

1 é gerado. O valor x a ser adotado será: 

d 
x=m--+Rd 

2 
(5) 

4 CA CLIPPER TOOLS. Reference Guide, Version 3.0. Computer Associates 

Intemational, Inc. Publisher. 1992. v.2. 

5 CA CLIPPER. Technical Reference Guide, Version 5.2. Computer Associates 

Intemational, Inc. Publisher. 1993. 
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3.2.4.2. Determinação de valores com distribuição normal 

Foi utilizada metodologia descrita por HILLIER & LIEBERMAN 

(1980), com base no teorema do limite central. Uma vez que os números aleatórios 

gerados possuem distribuição uniforme entre O e 1, com média 1/2 e desvio padrão 

11 J2, o teorema implica que a soma de n números aleatórios decimais terão 

distribuição aproximadamente normal, com média n/2 e desvio padrão .Jn / 12. 

Portanto, se ri' r2, ... , rn são amostras de números aleatórios, então: 

cr /I 

X=H;?:fi+ n 1=1 

12 

n cr 
f.l---2/n 

Vu 
(6) 

é uma observação aleatória com distribuição aproximadamente normal possuindo 

média f.l e desvio padrão cr.. Um valor de n igual a 12, sugerido por Hillier & 

Lieberman no mesmo trabalho, foi adotado no modelo, simplificando a expressão 

para: 

12 

X = cr L fi + (f.l- 6cr) 
i=1 

(7) 

3.2.4.3. Determinação de valores com distribuição triangular 

Dada uma distribuição de probabilidade subjetiva onde a variável a 

representa o valor mínimo, a variável b o valor máximo e a variável m o valor mais 

provável a um nível h de probabilidade (Figura 13). 
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m (m,h) 
h 

Figura 13 - Distribuição triangular de probabilidade. 

Sendo f(x) a função de distribuição de probabilidade para este caso, 

ff(x)dx = 1 

Verifica-se que: 

f(x)= 
(b-a)(m-a) 

2(b-x) 
(b-a)(b-m) 

(8) 

pla5,x5,m 
(9) 

Assim sendo, a distribuição cumulativa F(x) será determinada por: 

F(x) = 

(x-aY 
(b-a)(m-a) 

1- (b-xY 
(b-a)(b-m) 

(lO) 

E a inversa de F(x), utilizada para obter valores entre a e b será: 
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x = a+~ R(b -a)(m-a) 
(m-a) 

p/ R ~ ( ) b-a 

(m-a) 
p/( )~R~ b-a 

(11 ) 

x = b- ~(1- R)(b -a )(b- m) 

onde R é um número aleatório entre O e 1. 

3.2.4.4. Determinação de valores segundo uma distribuição de 

freqüências 

Sendo n classes definidas em c i com intervalos inferiores e 

superiores definidos em c1 i e c2 i, respectivamente, e sendo v i os valores 

correspondentes às freqüências de cada classe. As freqüências relativas fi de cada 

classe serão definidas por: 

(12) 

e a distribuição cumulativa de freqüência Fi será dada por: 

i 

F; = r. /" 
11=1 

(13) 

Os intervalos entre os valores de Fi foram linearizados dentro de 

cada classe para a obtenção de uma distribuição contínua de Fi conforme mostra a 

Figura 14. Dado um valor aleatório R entre O e 1, obtém-se o intervalo entre Fi e Fi-J 

onde R se localiza, correspondente à classe definida por c1 i e c2lFigura 14).0 valor 

gerado será: 

(14) 
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F 
1 /i\. 

Fi 

R 

F i-I 

o 
cI. x c2 

1 i 

Figura 14 - Distribuição cumulativa de probabilidade. 

Assim, um exemplo de armazenamento poderia ser: CODIGO=I, 

TIPODETER=2, VARIAVEL=I, IDENTIFICA= 1 2 3, VALOR1=20 e 

V AL0R2=2. O modelo irá gerar um valor entre 18 e 22, definido pela média 20 

("VALORl ") e desvio 2 ("VALOR2"), com igual probabilidade de ocorrência para 

todos os valores deste intervalo ("TIPODETER=2"), que representa a definição de 

uma variável de produção de pastagem ("Código 1 "), para a forragem 1, na situação 

2, no período 3 ("IDENTIFICA"=l 2 3). 

3.2.5. Processos envolvidos no modelo 

3.2.5.1. Crescimento e ganho de peso de animais 

Um grande número de trabalhos envolvendo simulações biológicas 

de características produtivas têm se utilizado de equações estabelecidas pelo 

"National Research Council" (NRC). As equações do NRC (1984) utilizam conceito 

da energia líquida para a determinação do ganho de peso e outras variáveis 

importantes, tais como a ingestão de ~atéria-seca. Os conceitos e equações definidas 

por esta instituição a serem utilizadas no modelo são: 

a) Energia metabolizável fornecida (EM Mcal/kg matéria seca) 



EM = 3 61 NDT 
, 100 

onde NDT representa os nutrientes digestíveis totais; 

b) Energia Líquida de Mantença (ElmD Mcal) 

ElmD = 0,0105EM3 -O,138EM2 +1,37 EM -1,12; 

c) Energia Líquida para Ganho de Peso (ElgD Mcal) 

ElgD = 0,0122EM3 -0,138EM2 + 1,37 EM -1,12; 

d) Energia para mantença (ELmR Mcal) 

ELmR = 0,077 PVO,75 
.I 

onde PVj é o peso vivo do animal em jejum. 

e) Ingestão de Matéria Seca (IMS kg/dia) 

[MS = pr!l,75 (-O,046ElmR2 +0,1493ElmR-O,OI96); 
.] 
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(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Em situações de falta de alimento, a ingestão é reduzida para cada 

animal, proporcionalmente à disponibilidade, ou seja, se o alimento disponível é 

suficiente para atender somente 80% do total de alimento requerido, todos os animais 

irão ingerir somente 80% do valor calculado. 

f) Energia disponível para Ganho de Peso (ELg Mcal) 

EL = (IMS - ELmR )Et D' g ElmD g, 

g) Exigência de proteína (RPB g/dia) 

onde: 

RPB = PMF + PEU + PDESC + PGPV + C + L 
DVP .VB .FC 

P MF=proteína metabólica fecal; 

PEU=proteína endógena urinária; 

(20) 

(21) 



PDESC=proteína perdida por descamação; 

PGPV=proteína depositada no ganho de peso; 
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C=proteína requerida por ocasião de gestação, no último terço da 

mesma; 

L=proteína para produção de leite; 

D VP=digestibilidade verdadeira da proteína alimentar; 

VB=valor biológico da proteína; 

FC=fator de conversão da proteína bruta alimentar em proteína 

disponível; 

h) Requerimento para gestação (EGEST Mcal/dia): 

EGEST = PN(O,OI49 - O,0000407t)eO,058831-0,000080412 

(22) 

onde PN equivale ao peso ao nascer e t ao tempo de gestação; 

o requerimento para lactação (ELACT) será calculado como sendo 

uma fração do requerimento para mantença (lNDREQLAC). Sendo assim, o 

requerimento total de um animal será: 

RTOT = ELm + EGEST + ELACT; (23) 

i) Ganho de Peso (GP) 

GP = 14 8873ELgO,9116 PV:-O,6837 , J; (24) 

onde os coeficientes desta fórmula podem ser diferenciados por categoria e sexo dos 

anImaiS. 

A perda de peso dos animais será determinada como sendo uma 

perda em gordura, considerando um valor energético para a gordura de 9, I Mcal/kg, 

e uma taxa de conversão, a ser definida como mais um índice do sistema. A 

mobilização de gordura será realizada para cobrir a diferença entre o requerimento 

total de energia e a energia disponível para mantença, não havendo limites para este 

procedimento (enquanto o peso do animal for positivo, os animais podem perder 

peso). 

A produção de leite (em kg de NDT) será definida de acordo com 

SANDERS & CARTWRIGHT (l979b): 



onde: 

valores: 
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PM = CFA.CFX. PMA.e-O
,08

j (25) 

CF A=fração do potencial genético de produção de leite assumindo 

• 1 para vacas com 7 ou 8 anos; 

• 0,98 para vacas com 6 ou 9 anos; 

• 0,94 para vacas com 5 ou 10 anos; 

• 0,88 para vacas com 4 ou 11 anos; 

• 0,80 para vacas com 3 ou 12 anos; 

• 0,70 para vacas com 2 ou 13 anos; 

• ,58 para vacas com 14 anos; 

• 0,44 para vacas com 15 anos; 

CFX=fator de condição do animal; 

PMA=potencial de produção de leite; 

j=mês de lactação. 

A ingestão de leite poderá ser definida como uma fração do total de 

leite produzido, não sendo superior à quantidade de matéria-seca ingerida. 

As equações podem ser modificadas pelo usuário do modelo (Figura 

15), sendo que diversas fórmulas diferentes para o cálculos de "GP" e "IMS" podem 

ser definidas para cada categoria animal. Os resultados de todas as fórmulas podem 

sofrer ajustes, definidos com base em regras a serem definidas para o modelo. Os 

parâmetros para o cálculo do "RPB" estão definidos nos índices do modelo, assim 

como o peso ao nascer da fórmula "EGEST'. 

Figura 15 - Definição das fórmulas para a determinação do ganho de peso dos animais do modelo. 
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3.2.5.2. Produção de pastagens 

o crescimento das plantas em geral é um processo complexo, que 

sofre influência de inúmeros fatores. A influência de fatores climáticos, tais como a 

temperatura, a precipitação e a luminosidade, de difícil previsibilidade, tomam o 

equacionamento deste processo muito restrito às condições no qual foram 

determinadas. Mesmo considerando como exógenos os fatores climáticos, o 

conhecimento das inter-relações entre os fatores climáticos, ambientais e o potencial 

genético das forragens ainda precisa ser bastante aprimorado para a construção de um 

modelo matemático generalista que realize a previsão da produção de forragens nas 

mais diversas condições. A grande maioria dos modelos que simulam a produção de 

forragens o fazem por meio de equações de regressão, possuindo como variáveis 

independentes o clima, a capacidade de retenção de umidade do solo, a fertilidade, o 

potencial genético da cultura, entre outros. Esses modelos não consideram a 

aleatoriedade de algumas dessas variáveis, as variações na produção devido a outras 

variáveis não envolvidas no modelo e a produção em situações fora dos limites 

abrangidos pelos valores das variáveis utilizadas para o cálculo da regressão. 

Dada a limitação de informações para a simulação dos processos 

biológicos de crescimento de pastagem, será adotada a taxa de crescimento diário de 

pastagens como a informação que definirá a disponibilidade de alimento por período. 

A identificação dos fatores que afetam a produção das forragens, a 

sua classificação em categoria~ e a informação da distribuição de probabilidade da 

produção para as combinações conhecidas das categorias dos fatores, representam 

uma alternativa favorável em relação às metodologias anteriormente mencionadas. A 

distribuição de probabilidade pode ser subjetiva, do tipo distribuição triangular, onde 

são fornecidos o menor valor, o maior valor e o valor mais provável para uma 

combinação de categorias de fatores. Situações conhecidas por experimentação 

poderão ter suas distribuições de probabilidade mais detalhadas. Isso permite a 

construção de um modelo bastante abrangente e flexível, com uma estrutura de dados 

que permite melhorar suas estimativas à medida em que se obtém um conhecimento 

melhor sobre as combinações de categorias dos fatores que afetam a produção. Cinco 

arquivos gerenciam esse processo de armazenamento das informações de produção 

de pastagens e a determinação da produção em um determinado período (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Arquivos e campos utilizados na definição da produção de pastagens e ajustes em seus 

valores durante a simulação. 

POTPFOR CONDAJT FORRAJT AJUSTE AJUSTIND 
Pastagem Tipo de fator Area Area· Período 
Situação Regra Situação Situação Regra 
Período Fator Regra Regra Variável 
Variável Categoria Situação Ano Tipo de ajuste 

ajustada 
Tipo de Sinal Ajuste por índice Indice Tipo de 
determinação determinação 

Valor Categoria de 
animal 

o arqUIvo "POTPFOR" armazena as informações de produção de 

forragens disponíveis para uma determinada forragem em uma situação definida, 

para um determinado período. Os valores são armazenados na base de dados definida 

no item 3.2.4. Para cada pastagem, em cada período, em cada situação, devem ser 

cadastradas as variáveis "MS", "PB" e "NDT" (Figura 16). 

Figura 16 - Cadastro das informações de produtividades de pastagens (matéria seca, proteína bruta e 

nutrientes digestíveis totais) para cada tipo de pastagem, em cada situação e período. 

O campo "Tipo de determinação" pode assumir os valores 

apresentados na Tabela 4, definindo a sua natureza determinística ou estocástica. 

O arquivo "CONDAJT" armazena os conjuntos de expressões que 

definem as regras para ajustes em índices e variáveis. O campo "tipo de fator" em 
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"CONDAJT" especifica o tipo de expressão a ser formulada, definindo o conteúdo do 

campo categoria de acordo com a Tabela 6. 

Tabela 6 - Tipos de expressões utilizadas em regras no modelo. 

Tipo de fator Descrição Categoria 

1 , F ator externo Categoria do fator 

2 Reforma Código de reforma 

3 Manutenção de pastagem 

4 Índices 

5 Insumos utilizados em animais Categoria do animal 

6 Manutenção de animais Categoria do animal 

7 V ariável climática 

o campo "regra" define um conjunto de expressões a serem 

satisfeitas para que essa regra seja verdadeira, como visto no ítem 3.2.1. Uma vez 

definidas as regras, o arquivo "FORRAJT" define os ajustes em função das regras. O 

ajuste pode ser feito por· área ou para todas as áreas da situação simulada. O ajuste é 

feito para determinada situação do local, quando a regra definida for satisfeita. Neste 

caso, uma área pode ter sua situação inicial alterada, mudando para uma situação 

definida pelo campo "situação ajustada", alterando seus valores de produção de 

pastagem para um nível definido no arquivo "POTPFOR" para esta nova situação, 

como mostra a Figura 17. 
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Figura 17 - Exemplo da definição de um ajuste no modelo para a alteração da situação de uma área, 

alterando sua produtividade. 

A alteração na produtividade pode ser realizada também pelas 

alterações dos índices anuais. Neste caso, a alteração nos valores de "MS" será feita 

de acordo com o arquivo "AJUSTE" para a área, situação e regra especificadas em 

"FORRAJT", sendo que o campo "índice" conterá um multiplicador do valor de 

matéria-seca definido por "POTPFOR", para todos os períodos dos anos definidos 

pelo campo "ano" em "AJUSTE". O ajuste nos valores de matéria-seca, proteína 

bruta e nutrientes digestíveis totais pode ser feito também através do . ajuste final de 

índices e variáveis, uma vez que os valores dessas variáveis estão disponíveis em 

todos os períodos para ajuste. Neste caso os ajustes são definidos no arquivo 

"AJUSTIND". Os ajustes são definidos para qualquer variável ou índice, podendo ser 

especificada uma categoria animal, caso a variável ou índice esteja relacionado com 

animais. O campo "tipo de ajuste" pode assumir os valores 1 ou 2, caso o ajuste se dê 

por um multiplicador ou por um novo valor, respectivamente. O multiplicador ou 

novo valor pode ser informado como uma média, uma média e desvio, uma 

distribuição triangular ou distribuição de freqüência, estando incluído na base 

armazenadora e geradora de dados do modelo. 

As sobras de alimento produzidas no período anterior poderão ser 

consideradas nos períodos seguintes. Para isso, deverão ser informados vetores 

contendo as taxas de aproveitamentos das quantidades de matéria seca, da proteína 

bruta e dos nutrientes digestíveis totais, como apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 Exemplo da defmição do aproveitamento de sobras de pastagens de períodos anteriores. 

As sobras de até 99 períodos anteriores poderão ser consideradas. No 

exemplo da Figura 18 foram consideradas sobras de até 4 períodos anteriores, com 

taxa de aproveitamento de 80% da quantidade de matéria seca, sendo que os teores 

de proteína bruta e nutrientes· digestíveis totais permanecem os mesmos entre os 

períodos. 

3.2.5.3. Estações de monta 

As coberturas de matrizes e novilhas são feitas necessariamente em 

estações de monta no modelo. Deve-se definir o número de estações de monta e a 

duração, em número de períodos. Os índices "TXNOVCOB" e "TXVACCOB" 

definem a porcentagem de novilhas e vacas a serem cobertas, respectivamente. Os 

índices "TXFCDN" e "TXFCDV" definem as porcentagens de novilhas e matrizes 

que ficarão prenhes. O sistema sorteia então o número de animais a serem cobertos, 

as fêmeas a ficarem prenhas e os períodos da estação de monta em que cada uma 

ficará prenha. Definida a prenhez de um animal, automaticamente será gerado um 

animal da categoria "BEZERRO NÃO NASCIDO", associado ao animal cuja 

prenhez foi sorteada. 
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3.2.5.4. Morte de animais 

Os índices "TXM1", "TXM2/3", "TXM4" , "TXM5", "TXM6", 

"TXMBOI", "TXMTOU" e "TXMVAC" definem as taxas anuais de mortalidade das 

categorias fetos, bezerros, bezerros desmamados, novilhas, garrotes, bois magros, 

touros e vacas, respectivamente. Como esses índices são anuais e a simulação é 

realizada por períodos de no máximo um mês, no primeiro período de cada ano são· 

sorteados os números de animais a serem mortos por categoria em cada período do 

ano. A morte de uma matriz ou novilha prenha automaticamente ocasiona a morte do 

feto. As taxas de mortalidades são calculadas com base no total de animais de cada 

categoria no ano anterior, ou com base no número inicial de animais de cada 

categoria, no caso do primeiro ano de simulação. 

3.3. Atividades econômicas do modelo 

o modelo permite decisões econômicas, possibilitando ao usuário 

alterar o fluxo de caixa através da venda de animais e área, investimentos, gastos 

operacionais e empréstimos. 

3.3.1. Entradas do fluxo de caixa do modelo 

o número de animais vendidos por categoria é fornecido para cada 

período de simulação, podendo ser um número, uma porcentagem em relação ao total 

da categoria, ou uma distribuição de probabilidade do número de animais ou da 

porcentagem. Os animais vendidos serão contabilizados no fluxo de caixa anual. 

Opcionalmente, os animais podem ser vendidos para satisfazer uma determinada 

situação, definida por regras contendo diversas expressões lógicas. A Figura 19 

apresenta um exemplo de uma regra que poderia ser utilizada para ocasionar a venda 

de animais. 
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Figura 19 - Exemplo de regra para a definição de vendas automáticas no modelo. 

A regra da Figura 19 apresenta apenas uma expressão. A variável 

"NDTPER T" da expressão é calculada por período da seguinte maneira: 

NDTP ERT = kg de NDT disponível 
kg de NDT requerido 

Dessa forma, esta regra define uma situação de escassez de alimento. 

Pode-se definir então a venda de animais de determinadas categorias quando ocorrer 

a situação definida pela regra. Os animais são vendidos de acordo com uma 

prioridade definida para as categorias. A Figura 20 apresenta um exemplo da 

definição das prioridades de vendas. 

Figura 20 - Definição de prioridades de vendas no modelo. 
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A Figura 20 define as categorias de animais que serão vendidos caso 

a regra 1 seja satisfeita. Animais machos da categoria "BEZERRO DESMAMADO" 

serão vendidos primeiro (possuem prioridade igual aI). Se todos os animais desta 

categoria forem vendidos e a regra continuar sendo satisfeita, os animais da categoria 

"BOI MAGRO" passarão a ser vendidos. 

Outra fonte de receitas pode originar-se da venda de áreas da 

fazenda, caso o caixa de um determinado período fique negativo e não exista crédito 

disponível, por exemplo. 

3.3.2. Saídas do fluxo de caixa do modelo 

Serão computadas despesas de investimento devendo ser fornecidas 

as compras de animais por categoria em cada período, seguindo o mesmo critério de 

vendas (número de animais, uma porcentagem de animais de uma categoria, ou uma 

distribuição de probabilidade). Os animais comprados serão considerados no fluxo de 

caixa. Também deverão ser informadas as despesas com formação de pastagens. 

Diversos tipos de formação de pastagem poderão ser cadastrados para cada espécie 

forrageira. Para cada tipo de formação deverão ser fornecidos os insumos utilizados e 

as operações realizadas, com os respectivos números de horas de utilização de 

máquinas e mão-de-obra. Uma tabela com os custos de insumos, custo de 

horas.máquina e de horas.mão-de-obra devem ser fornecidos para o cálculo do custo 

de formação. O aluguel de pastagem também será considerado, devendo ser 

fornecido o custo por área do aluguel, os períodos a serem alugados, e a situação do 

pasto (características que determinarão a sua produtividade). 

Como despesas operacionais, devem ser fornecidos os gastos com o 

manejo de animais, pastagens e alimentação suplementar. No manejo de animais, 

devem s~r fornecidas as quantidades dos insumos utilizados por categoria e período 

de simulação e as operações realizadas, com seus respectivos custos. No manejo de 

pastagem a situação é semelhante, sendo que as operações de manejo podem alterar a 

situação do solo, alterando a produtividade da pastagem no local. A alimentação 

suplementar a ser utilizada deve ser informada para os períodos utilizados, sendo 

fornecidos os tipos de alimentos utilizados, as quantidades e os tipos de animais a 

serem alimentados. 
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No início do período de simulação, deve ser fornecido o caixa atual, 

sendo este atualizado pelas despesas e receitas de cada período. Não será considerada 

a receita financeira Ouros, correção monetária, etc). Sempre que os gastos com 

investimentos e despesas operacionais forem maiores do que o caixa disponível, 

serão acionados empréstimos a uma taxa de juros a ser fornecida pelo usuário. Os 

volumes de empréstimos disponíveis também poderão ser definidos pelo usuário. 

3.4. A escolha da linguagem de computação 

Os modelos de simulação possuem uma· estreita ligação com 

computadores, uma vez que sua complexidade e necessidade de processamentos 

repetitivos fazem com que o uso de computadores seja indispensável para esse 

processo. Sendo assim, em alguma fase do desenvolvimento do modelo haverá a 

necessidade da determinação da linguagem de computação a ser utilizada. Diversos 

tipos de linguagens estão à disposição dos usuários de computadores de pequeno, 

médio e grande porte. Para a finalidade da construção de modelos de simulação, 

podemos agrupar as linguagens em dois grupos: as linguagens de propósito 

específico e as linguagens de propósito geral. 

As linguagens de propósito específico para modelos de simulação 

possuem comandos e funções cujas ações estão direcionadas para os mesmos. Assim, 

a geração de distribuições de probabilidade, estatísticas em relação ao 

comportamento das variáveis, entre outros procedimentos, que em outras linguagens 

exigiriam a construção de uma rotina com várias linhas de programação, fica bastante 

simplificado nessas linguagens. Desta maneira, a velocidade na elaboração do 

modelo no computador toma-se maior, bem como a facilidade de localização de 

erros. Um dos exemplos desse tipo de linguagem é o GPSS (General Purpose System 

Simulation), desenvolvido pela IBM, diponível tanto em microcomputadores quanto 

em computadores de grande porte. Atualmente, existem diversas versões do GPSS, 

destacando-se o GPSS-PC. Diversos "software" específicos foram desenvolvidos, 

tendo como base a lógica do GPSS. Alguns destes, como por exemplo o 

SLAMSYSTEM, SIMAN/ ARENA e SIMSCRIPT possuem uma interface gráfica, 

sendo de fácil utilização e visualização dos resultados. 

Atualmente, os "software" específicos para simulação são 

direcionados para modelar eventos discretos. Eventos contínuos devem ser simulados 
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através de sub-rotinas desenvolvidas em outras linguagens de propósito geral. Dessa 

forma, grande parte dessas linguagens possuem uma interface com linguagens de uso 

geral. Os processos dentro dessas linguagens não são definidos como sub-rotinas 

como nas linguagens de propósito geral, não permitindo uma modularização de 

forma que procedimentos possam ser aproveitados por outros modelos, ou mesmo 

substituídos e atualizados de forma rápida e eficiente. Uma outra característica dessas 

linguagens específicas são os poucos recursos disponíveis para o gerenciamento de 

bases de dados. As bases de dados não são facilmente atualizáveis pelo usuário final, 

havendo a necessidade do conhecimento da estrutura do modelo e da estrutura da 

linguagem para fazê-lo. Com raras exceções, as linguagens de propósito específico 

para simulação não geram um programa auto-executável, o que pode limitar a 

disseminação do modelo gerado. 

As linguagens de propósito geral oferecem uma flexibilidade maior 

na implementação do modelo no computador que as linguagens de propósito 

específico. No entanto, exigem um conhecimento profundo das técnicas de 

programação e das peculiaridades da linguagem escolhida, de modo que os esforços 

sejam concentrados na modelagem e não na implementação e depuração do modelo 

no computador. Uma tendência marcante nas linguagens mais modernas de 

programação tem sido a incorporação de estruturas orientadas a objetos. A 

programação orientada para objetos possui características cujos objetivos apresentam 

um paralelo muito estreito com os objetivos da simulação, ou seja, a definição plena 

de um objeto. As linguagens de uso específico de simulação têm dado maior 

destaque aos processos do que à estrutura de dados, não absorvendo os benefícios da 

programação orientada para objetos. Por outro lado, existe ainda uma grande 

dificuldade em se compatibilizar a lógica orientada para objetos com o 

gerenciamento de bases de dados. Os "software" gerenciadores de bancos de dados 

atuais vêm incorporando esta tecnologia, porém com uma série de restrições, não 

englobando todos os conceitos da mesma. Sendo assim, para desenvolvimento do 

modelo, dada a estrutura relacional definida para os dados, será utilizada uma 

linguagem de propósito geral, a linguagem CLIPPER versão 5.2. O CLIPPER é um 

gerenciador de banco de dados relacional, de estrutura aberta, permitindo a 

incorporação de rotinas de linguagens de baixo nível, como a linguagem C, 

permitindo a realização de procedimentos onde a linguagem escolhida não fornecer 

suporte. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Introdução 

Na análise do comportamento do modelo nem todos os processos 

descritos anteriormente puderam ser realizados. Isto se deveu à dificuldade na 

elaboração de exemplos que utilizassem todos os fatores. Alguns comportamentos 

observados em resultados experimentais puderam ser comparados com situações 

semelhantes no modelo analisando-se os resultados ao longo do tempo. Pelas 

discrepâncias das informações entre-os experimentos e as requeridas pelo modelo, 

ou mesmo pela falta de informações iniciais e ao longo do tempo nos experimentos 

consultados, as comparações entre resultados experimentais e os obtidos pelo modelo 

foram sempre qualitativas, utilizando-se os experimentos apenas como referências 

que representam determinadas tendências a serem verificadas no modelo. A seguir, 

uma fazenda hipotética foi definida, sendo seu desenvolvimento acompanhado por 8 

anos. 

4.2. Comparação com resultados experimentais 

Uma constatação observada com a utilização do modelo é a 

influência do mês de nascimento no peso dos animais em diversas idades. 

MARIANTE & ZANCANER (1985), trabalhando com informações de crescimento 

ponderal de gado Nelore, obtiveram curvas de peso à desmama, aos 12, 18 e 24 

meses em função do mês de nascimento (Figura 21). Observa-se que os animais 

nascidos no inverno, entre maio e outubro, portanto desmamados entre janeiro a 

julho, possuem um peso maior do que os animais nascidos no verão, entre novembro 

e abril. Os animais nascidos no período mais seco são desmamados num período de 
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maior disponibilidade de pastagens, com pastagens de melhor qualidade, justamente 

a época em que seu requerimento de pasto aumenta, em função do seu maior peso e 

do fim da disponibilidade do leite materno. O inverso acontece com animais nascidos 

na estação chuvosa, onde a disponibilidade de forragem é maior, mas o requerimento 

em pastagem pelos bezerros é pequeno em função do seu peso ainda reduzido e do 

aproveitamento do leite. Neste último caso, os animais possuem um peso menor na 

desmama, uma vez que a escassez de pastagem ocorre próxima a esse período. Em 

relação ao peso aos 12 meses, no entanto, animais nascidos no final do período da 

seca e início do período das águas (setembr%utubro) possuem um peso inferior a 

animais nascidos em outras épocas, pois o desmame é realizado no fim do período 

chuvoso fazendo com que o animal passe por períodos de escassez de alimento até 

atingir os 12 meses. Já os animais nascidos no meio e fim da estação chuvosa, apesar 

de seu peso menor à desmama, passam por períodos de maior disponibilidade de 

forragem até os 12 meses. 
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Figura 21 - Influência do mês de nascimento no peso dos bezerros. 

Fonte: MARIANTE & ZANCANER (1985). 
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A curva de peso aos 24 meses tende a assumir um formato 

semelhante à curva aos 12 meses, pois os animais passam por períodos idênticos de 

estação chuvosa e seca. O mesmo acontece entre as curvas de desmama e 18 meses 

(apesar do intervalo entre os mesmos não ser exatamente de 1 ano). Nos dados 

apresentados pelos autores não foram informados o tipo de pastagem, as situações 

dos pastos, nem as taxas de lotação utilizadas. 

Para verificar o comportamento do modelo em relação ao do 

experimento, dada um situação de produção de forragem e lotação de animais, foram 

simulados o nascimento de animais em todos os meses do ano, tendo-se isolado u.ni 

animal e observado o seu peso à desmama e aos 12, 18 e 24 meses. Três tipos de 

forragens foram cadastradas no modelo: capim gordura, jaraguá e colonião. Os 

valores de taxa de crescimento diário e teor de proteína bruta dos capins gordura, 

colonião e jaraguá foram obtidos do trabalho de PEDREIRA (1973), sendo que a 

quantidade de matéria seca foi multiplicado pelo fator 0,9 sugerido naquele estudo. 

As médias utilizadas estão na Tabela 1. Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram 

calculados segundo fórmula citada por BOIN (1992) para pastagens e forragens 

frescas: 

%NDT = -21,7656+ I, 4284% PB+ I,0277%ENN + 1,2321%EE +O,4867%FB (26) 

onde: 

PB=proteína bruta; 

ENN=extrato não nitrogenado; 

EE=extrato etéreo; 

FB=fibra bruta. 

Nos estudos realizados com o modelo desenvolvido, inicialmente 

foram consideradas as seguintes situações: 

a) lotação de 1 bezerro/ha, até os 24 meses; 

b) alimentação exclusiva a pasto (não foi considerada a 

disponibilidade de leite para bezerros); 

c) peso ao nascer dos bezerros equivalente a 30 kg; 
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d) fórmula de ganho de peso única para os animais até os 24 meses, 

representada por: 

GP= 14,8873ELgO,9116 PV:-O,6837 
J • 

I (27) 

e) pastagem de capim gordura; 

t) equações do NRC para ganho de peso; 

g) não foram consideradas sobras de alimentos de períodos 

anteriores. 

Tabela 7 - Médias mensais de taxa de crescimento diário (MS) e dos teores de proteína bruta 

(PB%) e nutrientes digestíveis totais (NDT%) dos capins gordura, colonião e jaraguá. 

Gordura Colonião Jaraguá 

Mês MS PB% NDT% MS PB% NDT% MS PB% NDT% 

Jan 18,1 13,2 63 57,6 10,4 58 50,5 12,3 60 

fev 26,2 12,9 62 47,1 10,5 59 46,6 10,0 60 

mar 21,8 11,6 62 10,8 11,0 60 32,1 10,1 61 

abr 16,4 12,4 62 14,8 12,8 60 17,8 11,8 62 

mm 11,0 11,5 65 5,2 12,4 62 7,2 8,1 61 

Jun 6,8 9,8 62 3,1 12,0 61 4,9 8,1 57 

jul 2,6 10,8 61 1,8 13,3 61 2,2 7,8 61 

ago 2,9 12,5 62 3,2 13,4 61 1,5 9,6 60 

set 5,9 13,7 66 7,8 12,3 63 2,3 10,7 62 

out 14,7 13,9 65 22,8 15,4 65 13,0 13,0 63 

nov 21,6 14,0 63 46,4 13,7 61 38,3 12,4 64 

dez 18,6 14,1 63 56,2 13,2 61 49,7 12,5 63 

Fonte: PEDREIRA, 1973. 

Os resultados obtidos a partir da simulação do modelo apresentam-se 

na Figura 22.0s valores do gráfico da Figura 22 estão no anexo 2. 

',' 
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Figura 22 - Influência do mês de nascimento no peso dos bezerros (resultados calculados pelo 

modelo, em área de capim gordura, I animallha). 

Pode-se observar pela Figura 22 uma coincidência muito grande em 

relação à Figura 21 no formato das curvas. O modelo apresenta as principais 

tendências observadas no trabalho anteriormente citado. No entanto, algumas 

considerações devem ser feitas. Pode-se notar que a curva que menos se assemelha à 

da Figura 21 é a do peso à desmama que, pelo modelo, possui um comportamento 

quase linear. Provavelmente isso se deve a não consideração, por parte do modelo, da 

ingestão do leite, que deve ser particularmente importante no crescimento dos 

animais até esta fase. As estimativas disponíveis de ingestão de alimento referem-se 

sempre à ingestão de matéria-seca, desconhecendo-se formas de simulação de 

ingestão de leite. Como agravante, o efeito da sazonalidade toma-se menos visível 

dada a baixa ingestão de matéria seca dos animais nesta fase de desenvolvimento e 

da taxa de lotação reduzida que foi adotada. Considerando que a escassez de 

alimentos foi quase inexistente neste período, dada a lotação adotada, pode-se supor 

que a diferença entre as médias calculadas e observadas para o peso à desmama foi 

provocada pela não consideração da ingestão de leite. Mesmo assim, uma pequena 

tendência no comportamento observado na Figura 21 pode ser observada para o peso 
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na desmama. Em relação às médias de peso observadas, nota-se que, apesar de 

menores que as do experimento para os animais ao desmame simuladas pelo modelo, 

os pesos aos 12 e 18 meses simulados são superiores aos do experimento e aos 24 

meses praticamente se equivalem. Entretanto, destaca-se que a comparação entre os 

valores obtidos não é o objetivo deste estudo, que visa verificar se as tendências 

estão corretas. As médias superiores aos 12 e 18 meses obtidas pelo modelo 

poderiam ser explicadas pelas taxas de lotação utilizadas, que seriam baixas para 

animais desta fase e altas para animais próximos aos 24 meses, o que resultaria em 

taxas de crescimento menores, fazendo com que as médias de peso do modelo e do 

experimento se equivalessem aos 24 meses. Outro tipo de suspeita que os dados 

poderiam suscitar seria a necessidade de ajustes no modelo para as estimativas de 

ganho de peso. O modelo estaria superestimando o ganho de peso em fases iniciais 

de desenvolvimento do animal e subestimando em idades mais avançadas. A 

afirmação precisa sobre essas hipóteses não é possível pela falta de informações 

sobre as condições do experimento. O que se pode afirmar com os resultados 

anteriores é que o modelo representa as tendências obtidas em experimento, apesar 

de não considerar a ingestão de leite dos bezerros e da falta de conhecimento sobre o 

fenômeno da perda de peso por animais em situação de escassez de alimentos, o que 

leva à utilização formas de estimativas arbitrárias para estes processos. 

A mesma simulação foi repetida alterando-se o tipo de pastagem 

utilizada, obtendo-se os resultados apresentados na Figura 23.0s resultados são 

semelhantes para todos os tipos de forragens utilizadas, pois as variações nas 

disponibilidades dessas forragens ao longo do ano são similares. Os pesos em idades 

mais avançadas foram maiores utilizando-se o capim gordura, provavelmente por sua 

distribuição na produção mais regular ao longo do ano, fazendo com que seu 

aproveitamento fosse melhor, com menos sobras no período chuvoso e maior 

disponibilidade em períodos secos. 
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Figura 23 - Influência do mês de nascimento no peso dos bezerros (resultados calculados pelo 

modelo, em áreas de capim colonião e jaraguá com lotação de 1 animal/ha). 
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A seguir, para a verificação do comportamento do modelo numa 

situação mais próxima a um rebanho normal, foram feitas algumas alterações. Foram 

utilizadas lotações de 4 bezerros/ha até o desmame e 2 bezerros/ha após o desmame 

(considerando valores de unidades animais de 0,25 para bezerros e 0,5 para bezerros 

desmamados, que equivale a uma taxa de lotação de 1 ua/ha) em áreas de capim 

jaraguá,cujos dados de produção estão na Tabela 7. Para tanto, definiu-se 

inicialmente uma área de 1 hectare com quatro bezerros, sendo determinado o 

aluguel de 1 ha 7 períodos após o início da simulação. Foram utilizadas equações de 

ganho de peso com parâmetros diferenciados para bezerros, bezerros desmamados; 

novilhas e garrotes. As equações utilizadas foram: 

Para bezerros: 

GP = 13,91ELgO,9116 PV-O,6837 

Para bezerros desmamados: 

GP = 15,54(ELgO,9116 PV-O,6837 )0,96 

Para novilhas: 

GP = 12,21(ELgO,9116 PV-O,6837 )0, 96 

Para garrotes: 

GP = 15,54(ELgO,9116 PV-O,6837)0,96 

onde: 

ELg=energia líquida para ganho; 

PV=peso vivo dos animais. 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Os resultados apresentados na Figura 24 apresentam as mesmas 

tendências verificadas anteriormente .. As variações do peso em função do mês de 

nascimento passam a ser mais marcantes, uma vez que em lotações maiores a 

variação da disponibilidade do pasto passa a ser mais sentida pelo rebanho. A 

redução nas médias de peso em relação aos resultados anteriores ocorreram em 

proporções semelhantes para todas as curvas. 
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Figura 24 - Influência do mês de nascimento no peso dos bezerros (resultados calculados pelo 

modelo, em áreas de capim jaraguá com lotação de 4 bezerros/ha até o desmame e 2 

bezerros/ha após desmame). 

Este tipo" de estudo é de extrema importância para o planejamento de 

um sistema de produção de gado de corte, pois permite a definição das melhores 

épocas para as estações de monta. A escolha da melhor época dependerá, entre outros 

fatores, da escolha da idade e época em que os animais serão abatidos. Assim, se o 

objetivo é a obtenção de animais mais pesados aos 12 meses, o período ideal de 

nascimento seria entre abril e junho. Para esses animais, a pior época de nascimento 

seria entre setembro e novembro. A situação inverte-se a cada seis meses pelo efeito 

da sazonalidade da disponibilidade de pasto. No entanto, a utilização da 

suplementação dos animais na seca, proporcionando regimes alimentares uniformes 

alteram o comportamento dessas curvas, reduzindo o tempo de abate. Para verificar o 

efeito da utilização de suplementação no comportamento do modelo, foram 

simuladas situações similares ao trabalho apresentado por MÜLLER & PRIMO 

(1986). Os autores estudaram o efeito da suplementação alimentar, através da 

alocação dos animais em pastagem cultivada de inverno em períodos de seca. Os 

animais estudados foram desmamados na seca (aos 6-7 meses), sendo que um grupo 

de animais foi alocado em pastagem cultivada de inverno (tratamento TI) enquanto 

outro grupo foi mantido em pastagem natural (tratamento T2). Após o período da 
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seca os animais foram todos alocados em pastagem natural. No próximo período de 

seca (aos 18 meses), ambos os grupos foram novamente divididos em 2 lotes, um 

mantido em pastagem de inverno e outro em pastagem natural. Assim, quatro grupos 

foram definidos: animais desmamados em pastagem de inverno, alocados novamente 

em pastagem de inverno na época seca subsequente (tratamento TIa); animais 

desmamados em pastagem de inverno, alocados em pastagem natural (TI b); animais 

desmamados em pastagem natural, alocados em pastagem de inverno (T2a); animais 

desmamados em pastagem natural, alocados em pastagem natural (T2b). O abate foi 

definido para quando os animais atingissem entre 430 a 440 kg. Os animais criados 

exclusivamente em pasto natural no local necessitaram de aproximadamente quatro 

anos para atingirem peso de abate. Os resultados obtidos pelos autores estão na 

Figura 25. 

Pela Figura 25, verifica-se que a suplementação em um período de 

seca adiantou em um ano o abate dos animais. Outra constatação é que a 

suplementação no primeiro ano ou no segundo ano de vida dos animais produz 

L~su1tados semelhantes em relação à idade de abate, apesar das diferenças observadas 

no rendimento e qualidade de carcaça pelos autores. 
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Figura 25 - Desenvolvimento de novilhos em pastagens naturais e cultivadas. 

Fonte: MÜLLER & PRIMO (1986). 
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Simulando uma situação semelhante no modelo, definiu-se uma 

situação onde os animais eram estocados a uma taxa de 4 animais/ha até a desmama, 

2 animais/ha até os dezoito meses e 1 animallha após este período. A mudança na 

taxa de lotação no modelo foi determinada pela inclusão de aluguel de pasto de 

qualidade idêntica à área definida. Apenas bezerros machos foram considerados, 

sendo estes desmamados em maio, aos sete meses de idade. Verificou-se que nesta 

situação, com a utilização das informações de taxa de crescimento diário dos capins 

jaraguá e colonião os animais seriam abatidos aos quatro anos, representando uma 

situação parecida à descrita pelos autores anteriormente citados para um pasto natural

(Figura 26). Pela Figura 26 pode-se verificar também a importância de uma correta 

determinação da disponibilidade de pastagem, cujas variações podem alterar 

completamente os resultados, o que nos leva a ressaltar a necessidade de estudos 

básicos nessa área. 
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Figura 26 - Desenvolvimento de animais desmamados na seca (resultados calculados pelo modelo 

em áreas de capim gordura, jaraguá e colonião, em lotações de aproximadamente 1 

ua/ha, considerando a taxa de crescimento diário para cálculo da disponibilidade total de 

forragem). 

Consideraram-se então os valores de taxa de crescimento diário do 

jaraguá nesta lotação como sendo a disponibilidade de um pasto natural numa 
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situação similar à do experimento. Foram reproduzidos os tratamentos TIa, TIb, T2a 

e T2b do trabalho de Müller e Primo, considerando a suplementação de inverno 

como sendo uma disponibilidade de alimento nos meses de junho a setembro, sem 

restrição de quantidade, possuindo 60% de NDT. Para a determinação desta situação 

no modelo, cadastrou-se uma pastagem como sendo "pastagem de inverno", com 

uma taxa de crescimento diário de 70 kg. Definiu-se então um aluguel de área com 

este tipo de pastagem para os períodos de suplementação. Nesses períodos, definiu-se 

reforma na área de pastagem natural para indisponibilizá-la, de forma que os animais 

somente se utilizassem da pastagem de inverno. Sendo assim, um tipo de reforma foi 

cadastrado, possuindo tempo de duração equivalente ao período de suplementação (4 

meses). Os resultados obtidos estão na Figura 27. 
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Figura 27 - Simulação do desenvolvimento de animais utilizando suplementação em períodos 

diferentes. 

Os resultados calculados pelo modelo apresentam semelhanças em 

relação aos apresentados na Figura 25. Animais suplementados nos dois períodos de 

seca atingiram o abate aos 24 meses de idade (tratamento TIa). Animais 

suplementados em um único período de seca, seja logo após o desmame ou aos 18 

meses, atingiram peso de abate aos 36 meses de idade. Assim como na Figura 25, 
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observa-se que animais do tratamento T2a apresentam peso um pouco superior a TI b 

próximos ao abate. Isso poderia ser um indicativo da qualidade dos ajustes realizados 

pelas equações de ingestão e ganho de peso. No entanto, a causa mais provável desse 

comportamento talvez se deva ao fato de que, à medida em que os animais crescem, 

seus requerimentos aumentam e, mantidos numa mesma lotação, as perdas de peso 

são maiores uma vez que a disponibilidade de alimento não se altera. Nos resultados 

calculados pelo modelo, as inclinações das curvas de peso em períodos de 

crescimento com alimento suplementar no inverno e sem alimento suplementar no 

verão se equivalem. Este comportamento não acontece nos resultados experimentais 

citados. Além disso, as perdas de peso são mais acentuadas nos resultados do 

modelo. Isso pode indicar que a situação simulada foi definida com características 

diferentes da situação experimental, provavelmente no que se refere às quantidades 

disponíveis de alimento por período e suas qualidades nutricionais. Outra 

possibilidade seria a necessidade de ajustes nas equações de ingestão, requerimentos 

e ganho de peso. No entanto, o comportamento geral do modelo manteve-se coerente 

com os resultados experimentais. 

Um fenômeno interessante observado no experimento (Figura 25) 

refere-se ao comportamento das curvas nos períodos de 24 a 30 meses. No início 

desse intervalo, os animais do tratamento TI b apresentavam peso inferior aos 

animais do tratamento T2a. Neste intervalo, os animais foram mantidos em pasto 

natural até os 30 meses, em uma época de maior disponibilidade de pasto (verão). 

Observa-se que os animais do tratamento TI b alcançaram um ganho compensatório 

de peso, chegando, aos 30 meses, com pesos praticamente iguais a T2a. Isso não 

ocorre nos resultados obtidos pelo modelo que não prevê este tipo de 

comportamento, devendo ser considerado em estudos futuros. 

4.3. Simulação de uma fazenda hipotética 

Com a finalidade de observar o comportamento do modelo em um 

sistema de produção de gado, foi definida uma fazenda hipotética com 150 matrizes e 

6 touros, não possuindo animais de outras categorias. Situação semelhante foi 

definida em um modelo físico de produção no Centro Nacional de Pesquisa de Gado 

de Corte da EMBRAPA (CNPGC), descrito por CORRÊA & ARRUDA (1988). 

Uma vez que este modelo físico foi acompanhado durante um longo período de 
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tempo (1983 a 1987), os resultados obtidos pelo mesmo poderiam ser uma 

importante fonte para a validação do modelo de simulação. No entanto, diversas 

características do local não podem ser incorporadas ao nosso modelo. O modelo 

físico foi implantado em áreas com braquiária e pastos nativos, cujas informações de 

produtividade não são conhecidas. O modelo físico utiliza piquetes para as divisões 

de áreas, alocando determinadas categorias de animais em determinadas áreas, o que 

não é feito no modelo de simulação desenvolvido, dada a complexidade que essa 

situação representaria. No modelo físico, as coberturas acontecem ao longo do ano 

todo, diferindo do simulado que exige a definição de estações de monta. Deste' 

modelo físico, foi aproveitada a idéia da definição de um sistema de produção inicial, 

com um determinado número de matrizes, com o acompanhamento do rebanho, 

contabilizando os animais por categoria ao longo dos anos, utilizando alguns índices 

zootécnicos semelhantes. Não foram encontradas em literatura modelos físicos com 

informações suficientes para que comparações quantitativas pudessem ser realizadas. 

No entanto, o acompanhamento de uma fazenda hipotética nos permite observar no 

modelo o relacionamento de algumas variáveis, como o ganho de peso e a taxa de 

lotação, cujos comportamentos têm sido estudados em situações experimentais. 

A fazenda hipotética foi definida como sendo uma área uniforme 

com pasto cultivado e produção de pastagem equivalente à do capim gordura (Tabela 

7). Nenhum ajuste para a produção de forragem foi realizado e os animais são 

alimentados exclusivamente com pasto. Não foram considerados efeitos de variáveis 

climáticas, operações de manejo ou outros fatores externos nos índices utilizados. 

Uma única estação de monta foi definida, entre os meses de junho e agosto. Todas as 

vacas e novilhas com mais de 2 anos de idade são cobertas. Vacas que não 

emprenharam na estação de monta passam para a categoria "Vacas descartadas", 

sendo abatidas ao atingirem peso de 450 kg. Novilhas na mesma situação, entretanto, 

não são descartadas, sendo cobertas na estação seguinte. Se no ano seguinte não 

ficarem prenhas serão descartadas. As vacas possuem inicialmente idade de 4 anos, 

sendo mantidas no rebanho até os 15 anos, quando são descartadas. O mesmo critério 

é adotado para a categoria de touros. Os bezerros são desmamados aos 7 meses de 

idade. Os machos são abatidos ao atingirem o peso de 450 kg. Os limites máximos de 

pesos para matrizes e touros foram definidos como 450 kg e 620 kg, 

respectivamente. Adotou-se uma taxa de fecundidade de 80% para vacas e novilhas. 

Não foram consideradas variações na taxa de fecundidade em função da 
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disponibilidade de alimento, embora isso seja observado em um sistema de produção 

real. No entanto, o modelo possibilita que a taxa de fecundidade varie, devendo ser 

definidas as regras para que isso ocorra. As taxas de mortalidade previstas foram de 

5% para bezerros, 4% para bezerros desmamados, 3%· para vacas e 2% para as 

demais categorias. O peso ao nascer foi estabelecido em 30 kg. Foi considerada uma 

porcentagem de aproveitamento do pasto de 80%. O modelo foi executado 8 vezes, 

quando se variou a área total da fazenda para verificação do efeito da lotação de 

pastagem nos resultados. Os valores simulados para a área da fazenda foram: 150, 

180,210,240, 270, 300, 330 e 360ha, para um período de 8 anos, o suficiente para 

termos animais abatidos provenientes de matrizes nascidas no próprio rebanho. No 

modelo físico, considerou-se estabilizado o rebanho após 4 anos de 

acompanhamento. No entanto, no modelo físico obtiveram-se bezerros desmamados 

no primeiro ano, ao passo que na simulação, por iniciar-se com estações de monta no 

meio do ano, os bezerros desmamados foram obtidos somente após o segundo ano de 

simulação. 

Um resumo dos resultados obtidos pode ser observado nos anexos de 

5 a 12. Como as simulações iniciam-se com um rebanho contendo somente matrizes, 

o número de matrizes decresce nos primeiros anos, recuperando-se à medida que 

novilhas do próprio rebanho são cobertas. Isso afeta o número de animais de todas as 

categorias ao longo dos anos das simulações. Assim, o número de bezerros, bezerros 

desmamados e garrotes diminui nos primeiros três anos em que se verifica a 

existência dessas categorias, recuperando-se a seguir, mantendo uma defasagem de 

aproximadamente um ano entre estas categorias. Como nenhum ajuste para a taxa de 

prenhez de matrizes e novilhas foi definida, os números de matrizes descartadas e 

bezerros foram praticamente iguais em todas as simulações. O rebanho final nas 

áreas simuladas variou entre 400 a 450 animais, mantendo-se aproximadamente as 

mesmas proporções entre as categorias animais. Exceção é feita para garrotes, que 

nas simulações em áreas de 150 e 180, apresentaram valores nitidamente maiores. 

Isso se deve ao aumento da idade de abate em função do aumento da taxa de lotação, 

fenômeno que pode ser observado na Figura 28. 
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Figura 28 - Influência da taxa de lotação na idade de abate dos animais machos (resultados 

calculados pelo modelo para a fazenda hipotética). 

Pela Figura 28, nota-se que a idade média de abate cresceu 

linearmente com o aumento da taxa de lotação. Este comportamento é mais 

acentuado com a redução da área da fazenda, principalmente para áreas menores do 

que 210 ha. Assim, nas simulações em áreas menores, onde as lotações médias são 

maiores, observou-se uma maior proporção de garrotes no rebanho, razão pela qual 

nessas áreas os rebanhos finais se estabilizaram com números maiores de animais. 

Uma constatação interessante nos resultados obtidos foi a 

confirmação das relações entre ganho de peso e lotação obtidas por JONES & 

SANDLAND, 1974. Estes autores observaram uma relação linear entre ganho de 

peso/animal e a taxa de lotação, e uma relação quadrática entre o ganho de peso/área 

e a lotação. 

Observando a Figura 29, construída a partir dos resultados do último 

ano de simulação de todas as áreas, verifica-se que existe uma relação linear inversa 

entre ganho de peso/animal e a taxa de lotação. O fato de não ter ocorrido uma 

estabilização no ganho de peso/animal, à medida em que taxas de lotações menores 

. . : utilizadas, indica que os animais exploraram a capacidade total dos pastos nos 

I .. ; dos de menor disponibilidade, sendo penalizados à medida em que a lotação 

aumentava. O decréscimo de ganho de peso em faixas de lotações baixas (entre 0,5 e 

0,7) para pastos cultivados comprovam que o uso da taxa de crescimento diário de 



74 

matéria-seca como informação da disponibilidade de alimento subestima a 

quantidade total disponível, havendo a necessidade da consideração das sobras em 

períodos anteriores. 

15 ~ 

I 
13 -i 

~ 11 

~ ., 
i>.< 9--., 
"" o -= 
~ 7-

C2l 

5 
--------------- ------, 

3 L----+-------+------+---------'----~ 
0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 

Lotação 

--- -.- GP/animal 

--- GP/área 

I 'i;!,m'a .29 - Influência da taxa de lotação no ganho de peso por animal e por área (resultados 

calculados pelo modelo para a fazenda hipotética) .. 

As baixas médias de ganho de peso por animal observadas na Figura 

29 (entre 3 a 7 kg/animallmês) devem-se à utilização de limites fisiológicos para o 

peso de matrizes e touros. Verifica-se isso nos dois primeiros anos de cada simulação 

onde o rebanho é praticamente constituído somente de matrizes, cujos pesos iniciais 

foram estipulados como sendo próximos ao seus limites fisiológicos. Desta maneira, 

o ganho de peso considerado nestes anos foi somente o suficiente para atingirem o 

limite de 450 kg. Em relação ao ganho de peso por unidade de área e a taxa de 

~), observou-se uma relação quadrática com valores máximos de ganho de peso 

lld[ Ll1idade de área próximos a 1,5 ua/ha e ganhos de peso por animal próximos a 15 

kg. Observa-se uma convergência para estes valores em todas as áreas simuladas à 

medida em que as taxas de lotações variaram durante o ano, desconsiderando-se os 

dois primeiros anos de simulação pelos motivos comentados anteriormente. 

Simulando a mesma fazenda, substituindo-se o capim gordura pelo 

colonião, para áreas de 150, 270 e 360 ha, foram encontrados resultados diferentes 

em relação aos anteriores (anexos 13, 14 e 15). O horizonte de simulação foi 

ampliado para 10 anos, pois na simulação em áreas de 150 ha os animais machos 
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somente puderam ser abatidos a partir do ano 9 de simulação. Verifica-se que a idade 

de abate aumentou consideravelmente em relação à simulação com o capim gordura 

(médias de aproximadamente 86, 52 e 45 meses para o colonião contra 47, 34 e 30 

meses do capim gordura, para as áreas de 150, 270 e 360 ha, respectivamente). 

Apesar da média anual de produção de matéria seca do capim gordura ser inferior ao 

do colonião, sua variação ao longo do ano é menor, .de acordo com a Tabela 7. 

Assim, entre março e julho, meses críticos de disponibilidade de alimentos, os 

valores das taxas de crescimento do capim gordura foram maiores que o do colonião. 

Os meses em que este último apresentou valores maiores de produção foram meses· 

que se caracterizaram por excesso de disponibilidade, não resultando portanto num 

incremento no ganho de peso, dada a não consideração das sobras de alimentos de 

períodos anteriores nesta simulação. Por isso, nas simulações utilizando o colonião, o 

ganho de peso médio anual foi menor em todas as áreas simuladas, como já havia 

sido observado nas Figuras 22 e 23. 

Considerando a disponibilidade de sobras de até 5 períodos 

anteriores, com uma taxa de aproveitamento de 80% da matéria seca de um período 

para outro, foi simulada a mesma situação anterior. Verifica-se que a idade média de 

abate cai para apenas 28 meses (anexo 16). Considerando somente 4 períodos de 

sobras, para a mesma situação anterior, a idade média de abate sobe para 43 meses 

(anexo 17). E para verificarmos a influência de uma redução no valor do NDT% nas 

sobras de um período para outro, foram realizadas mais duas simulações, 

considerando perdas de 2 e 5% nos valores de NDT% entre os períodos, mantendo-se 

a taxa de aproveitamento da matéria seca em 80% entre os períodos (anexos 18 e 19). 

As idades médias de abate resultantes foram 46 e 64 meses, respectivamente. Como 

pode-se notar, a determinação das sobras de períodos anteriores e de sua qualidade é 

de extrema importância dentro do sistema de produção de gado, havendo a 

necessidade de estudos que permitam sua quantificação. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

o modelo desenvolvido reuniu diversos aspectos da produção de 

gado, envolvendo uma considerável soma de detalhes de uma forma flexível, onde a 

síntese do sistema resultou em um programa para microcomputadores. O modelo 

possibilita o estudo de diferentes situações que não poderiam ser analisadas 

experimentalmente pelas limitações de espaço, tempo e dinheiro. Como exemplo, 

temos a situação da fazenda hipotética apresentada nos resultados, cuja simulação foi 

realizada em poucas horas, abrangendo um período de 8 anos. Além disso, o número 

de situações que se pode simular é praticamente ilimitado. O caráter descritivo foi 

adotado pela complexidade do sistema, devido ao grande número de variáveis 

consideradas e aos processos biológicos envolvidos. Os processos definidos por 

submodelos matemáticos devem ser utilizados com critérios em modelos 

generalistas, de modo a não restringir a flexibilidade dos mesmos. Assim, por 

exemplo, os animais teriam peso ilimitado no tempo, caso se aplicasse simplesmente 

o modelo matemático para ganho de peso, havendo a necessidade do estabelecimento 

de limites. 

Em relação aos resultados apresentados, o modelo demonstrou uma 

capacidade de captar algumas tendências observadas em experimentos, como por 

exemplo a influência do mês de nascimento no peso de animais à desmama, aos 12, 

18 e 24 meses, informação importante na determinação das épocas de estações de 

monta de acordo com a idade de venda determinada para os animais. Os resultados 

do modelo apresentaram as mesmas tendências variando os tipos de pastagens e taxas 

de lotação. Verificou-se uma relação linear entre ganho de peso por animal e a taxa 

de lotação, e uma relação quadrática entre ganho de peso por unidade de área e a taxa 

de lotação. A utilização de decisões econômicas, interagindo com a simulação de 

processos biológicos através de pausas e decisões por parte do usuário do modelo, 

não foi explorada nos resultados, assim como outras opções do modelo não foram 
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analisadas (o uso de variáveis estocásticas, por exemplo) pela inexistência de 

situações experimentais onde os resultados pudessem ser comparados. 

Algumas utilizações básicas definidas para o modelo são: 

a) o modelo deve ser utilizado como uma base de desenvolvimento 

de um sistema de simulação de produção de gado, agregando novos conhecimentos 

da pesquisa experimental. Com isso, pesquisadores de áreas específicas podem ter. 

uma visão do inter-relacionamento de suas pesquisas com as demais áreas da 

produção bovina. Para tanto, o modelo apresenta como características a flexibilidade 

na definição de dados e situações, e a modularização na construção de algorítmos; 

b) o modelo pode ser utilizado no direcionamento de pesquisas na 

área da pecuária; 

c) o modelo pode ser utilizado como uma ferramenta para o tomador 

de decisão no planejamento da produção de gado de corte; 

d) o modelo pode ser aperfeiçoado para a sua utilização como um 

instrumento de treinamento de profissionais na área, dependendo, no entanto, da 

qualidade das informações e de ajustes para que os resultados sejam mais realistas. 

F oram identificados alguns pontos fundamentais onde as 

informações disponíveis foram insuficientes, indicando a necessidade de pesquisas 

experimentais: 

a) a determinação da disponibilidade e qualidade de forragem, 

considerando não apenas a taxa de crescimento diário, mas também as sobras de 

períodos anteriores; 

b) a determinação do crescimento de pastagens para diversas 

situações de solo, clima e fatores diversos; 

c) a definição de metodologias para a determinação da perda de peso 

de animais e da ingestão de leite por bezerros; 

d) a definição de ajustes para a simulação de fenômenos cemo o 

ganho compensatório de peso, por ser um fenômeno bastante característico nas 

condições brasileiras. 

Como sugestões para o aperfeiçoamento do modelo destaca-se: 

a) inclusão da opção de confinamento; 

b) inclusão de algorítmos para a alocação de animais na fazenda, 

restringindo o acesso de determinadas categorias a determinadas áreas; 
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c) definição de modelos matemáticos para a determinação de preços 

de animais; 

d) transcrição do modelo para outros ambientes operacionais, em 

particular para o ambiente "Windows", possibilitando a utilização de recursos como a 

"Dynamic Data Exchange" (DDE), o que permitiria uma fácil comunicação com 

outros aplicativos. Deste modo, estudos realizados com o uso de planilhas. 

eletrônicas, "software" matemáticos ou estatísticos poderiam ser facilmente 

acrescentados ao modelo. 
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Anexo 1 - Influência do mês do nascimento no peso (kg) de animais à desmama, aos 12, 18 e 24 

meses. 

Mês Desmama 12 meses 18 meses 24 meses 
Jan 173 219 283 364 
Fev 173 221 269 365 
Mar 175 225 257 373 
Abr 179 223 252 374 
Mai 195 230 267 375 
Jun 197 225 283 372 
Jul 202 222 294 358 
Ago 201 210 295 339 
Set 200 198 297 330 
Qut 196 200 304 327 
Nov 184 203 299 336 
Dez 174 210 291 346 

Fonte: MARIANTE & ZANCANER(1985). 

Anexo 2 - Influência do mês do nascimento no peso (kg) de animais à desmama, aos 12, 18 e 24 

meses. Resultados calculados com base em disponibilidades de forragem calculadas pelas 

taxas de crescimento diário do capim gordura em área com lotação de I animallha. 

Meses Desmama 12 meses 18 meses 24 meses 
Jan 147 225 330 387 
Fev 157 231 311 395 
Mar 168 238 296 403 
Abr 175 245 304 412 
Mai 176 245 311 415 
Jun 174 245 313 420 
Jul 174 245 316 414 
Ago 176 226 320 390 
Set 176 210 322 369 
Qut 175 212 320 364 
Nov 171 216 320 371 
Dez 155 220 327 378 
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Anexo 3 - Influência do mês do nascimento no peso (kg) de animais à desmama, aos 12, 18 e 24 

meses. Resultados calculados com base em disponibilidades de forragem calculadas pelas 

taxas de crescimento diário do capim colonião em área com lotação de 1 animal/ha. 

Mês Desmama 12 meses 18 meses 24 meses 
Jan 127 196 256 316 
fev 134 197 240 319 
mar 146 200 232 324 
abr 152 203 242 330 
maI 158 208 256 336 
Jun 157 212 262 333 
jul 154 198 265 316 
ago 151 179 264 295 
set 149 173 265 283 
out 148 178 266 291 
nov 138 186 266 301 
dez 124 192 269 310 

Anexo 4- Influência do mês do nascimento no peso (kg) de animais à desmama, aos 12, 18 e 24 

meses. Resultados calculados com base em disponibilidades de forragem calculadas pelas 

taxas de crescimento diário do capim jaraguá em área com lotação de 1 animal/ha. 

Meses Desmama 12 meses 18 meses 24 meses 
Jan 115 174 254 289 
fev 112 180 241 296 
mar 123 187 226 304 
abr 134 195 216 314 
mal 142 201 227 323 
Jun 147 207 238 330 
jul 155 211 252 326 
ago 157 194 254 306 
set 160 175 256 284 
out 159 160 258 266 
nov 150 163 259 272 
dez 132 168 260 280 
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Anexo 5 - Simulação em área de 150 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 1,41 Idade média de abate I: 47,50 
Ano de Simulação 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 
Matrizes 150 121 89 64 100 114 108 117 
Novilhas 54 38 21 36 41 
Bezerros 120 84 57 88 101 98 104 
Desmamados 119 80 50 81 99 90 
Garrotes 62 98 60 68 116 
Rebanho 150 241 292 317 374 377 409 468 
Indices 
Bois vendidos 62 36 5 
Matrizes vendidas 26 20 16 9 8 7 11 
Matrizes descartadas 26 21 16 11 17 29 40 47 
Lotação (ualha) 1,02 0,99 1,05 1,21 1,55 1,61 1,77 2,06 
GP (kg/ano)2 2292 14580 23293 24585 22825 29820 28473 22087 
GP/animal (kg/mês)2 1,28 4,16 5,86 5,57 4,39 5,44 4,73 3,27 
Idade de venda (machos)3 47 48 50 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 
2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

Anexo 6 - Simulação em área de 180 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 1,11 Idade média de abate J: 41,82 
Ano de Simulação 

Categorias 1 2 3 4 5 
Matrizes 150 118 89 66 97 
Novilhas 52 38 
Bezerros 119 86 60 82 
Desmamados 115 82 54 
Garrotes 62 57 
Rebanho 150 237 290 322 328 
Indices 
Bois vendidos 43 
Matrizes vendidas 26 20 14 12 
Matrizes descartadas 26 21 16 12 17 
Lotação (ualha) 0,86 0,80 0,86 1,04 1,16 
GP (kg/ano)2 4076 16772 25153 26773 29771 
GP/animal (kg/mês)2 2,27 4,87 6,36 5,99 6,23 
Idade de venda (machos)3 37,36 

, . , 
I AmmaIs machos, medIa ponderada pelo numero de machos vendIdos 
2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 
110 
27 

102 
77 
53 

369 

27 
11 
24 

1,26 
30024 

5,71 
41,81 

7 8 
113 124 
38 36 

103 110 
97 95 
56 88 

407 453 

30 23 
19 14 
24 32 

1,36 1,55 
32614 32323 

5,67 5,06 
45,00 46,00 
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Anexo 7 - Simulação em área de 210 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 
alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,90 Idade média de abate I: 36,92 
Ano de Simulação 

Categorias I 2 ,., 4 5 .) 

Matrizes 150 120 90 66 104 
Novilhas 56 33 
Bezerros 119 84 61 89 
Desmamados 117 79 55 
Garrotes 58 41 
Rebanho 150 239 291 320 322 
Indices 
Bois vendidos 58 
Matrizes vendidas 26 20 16 1 I 
Matrizes descartadas 26 21 16 12 18 
Lotação (ualha) 0,71 0,69 0,74 0,9 0,97 
Gp2 (kg/ano) 5255 18465 26314 28389 32813 
GP/animal (kg/mês)2 2,98 5,39 6,67 6,36 6,96 
Idade de venda (machos)3 36,00 

I AnimaIS machos, médIa ponderada pelo numero de machos vendIdos 
2 GP==ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 
110 
23 

101 
83 
30 

347 

39 
18 
19 

1,00 
34587 

6,87 
37,00 

7 8 
104 115 
40 50 
93 105 
96 85 
42 43 

375 398 

30 38 
18 15 
19 23 

1,06 1,17 
34714 35678 

6,48 6,08 
37,23 38,00 

Anexo 8 - Simulação em área de 240 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,78 Idade média de abate I: 35,10 
Ano de Simulação 

Categorias 1 2 3 4 5 
Matrizes 150 117 90 65 97 
Novilhas 50 43 
Bezerros 118 85 61 83 
Desmamados 115 77 56 
Garrotes 63 29 
Rebanho 150 235 290 316 308 
Indices 
Bois vendidos 63 
Matrizes vendidas 24 20 15 11 
Matrizes descartadas 26 20 16 12 17 
Lotação (ualha) 0,63 0,60 0,64 0,77 0,77 
GP (kg/ano)2 6332 19251 27231 30265 31033 
GP/animal (kg/mês)2 3,61 5,68 6,96 6,96 6,97 
Idade de venda (machos)3 34,00 

I AnimaIS machos, média ponderada pelo número de machos vendIdos 
2 GP==ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 
116 
28 

105 
77 
24 

350 

29 
17 
20 

0,85 
34217 

6,89 
35,00 

7 8 
118 122 
38 43 

105 110 
95 101 
33 47 

389 423 

24 33 
19 21 
21 21 

0,95 1,03 
36103 39004 

6,50 6,43 
36,00 36,64 
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Anexo 9 - Simulação em área de 270 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,72 Idade média de abate I: 34,32 
Ano de Simulação 

Indices I 2 3 4 5 
Matrizes 150 114 87 67 106 
Novilhas 62 43 
Bezerros 115 89 58 92 
Desmamados 113 78 54 
Garrotes 50 32 
Rebanho 150 229 289 315 327 
Indices 
Bois vendidos 50 
Matrizes vendidas 26 20 14 11 
Matrizes descartadas 26 20 15 12 19 
Lotação (ua/ha) 0,54 0,53 0,57 0,69 0,73 
GP (kglano)2 7520 18408 29559 30371 32579 
GP/animal (kg/mês)2 4,36 5,48 7,59 6,87 6,93 
Idade de venda (machos)3 33,00 

I Ammals machos, médIa ponderada pelo número de machos vendIdos 
2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 
120 
25 

110 
90 
25 

370 

32 
19 
21 

0,80 
35879 

6,88 
34,00 

7 8 
117 136 
50 57 

104 116 
101 99 
35 41 

407 449 

25 35 
21 20 
20 24 

0,89 0,99 
38771 40759 

6,69 6,32 
35,00 36,00 

Anexo 10 - Simulação em área de 300 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,63 Idade média de abate I: 34,76 
Ano de Simulação 

Indices 1 2 3 4 5 
Matrizes 150 117 89 63 112 
Novilhas 64 33 
Bezerros 119 87 61 98 
Desmamados 118 77 55 
Garrotes 51 39 
Rebanho 150 236 294 316 337 
Indices 
Bois vendidos 51 
Matrizes vendidas 25 19 16 II 
Matrizes descartadas 26 20 16 11 20 
Lotação (ua/ha) 0,48 0,48 0,52 0,61 0,67 
GP (kglano)2 8261 18543 31569 32837 34074 
<..iP/animal (kglmês)2 4,73 5,40 7,95 7,53 7,18 
Idade de venda (machosY 31,14 

I AmmaIs machos, médIa ponderada pelo número de machos vendIdos 
2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 
113 
26 

103 
92 
26 

360 

39 
20 
20 

0,69 
36494 

7,24 
33,00 

7 8 
110 119 
35 50 
98 107 
96 92 
54 41 

393 409 

26 54 
19 19 
19 21 

0,77 0,82 
38681 41440 

7,04 7,08 
44,00 35,00 
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Anexo 11 - Simulação em área de 330 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,54 Idade média de abate l: 30,33 
Ano de Simulação 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 
Matrizes 150 117 86 64 102 106 99 121 
Novilhas 56 29 22 45 46 
Bezerros 118 84 58 93 96 87 108 
Desmamados 116 79 52 87 91 80 
Garrotes 40 44 25 39 43 
Rebanho 150 235 286 297 320 336 361 398 
Indices 
Bois vendidos 17 40 44 25 39 
Matrizes vendidas 25 20 14 10 18 19 16 
Matrizes descartadas 26 20 15 11 18 19 17 21 
Lotação (ua/ha) 0,44 0,44 0,46 0,51 0,56 0,58 0,64 0,71 
G P (kg/ano)2 8823 19178 33193 35453 31842 35212 37000 39021 
GP/animal (kg/mês)2 5,09 5,64 8,58 8,73 7,26 
Idade de venda (machos)3 27,00 27,75 

, . 
I AntmaIs machos, media ponderada pelo número de machos vendIdos 
2 GP~ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

7,62 7,33 7,00 
30,66 32,00 33,00 

Anexo 12 - Simulação em área de 360 ha com capim gordura. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,50 Idade médiade abate I: 30,16 
Ano de Simulação 

Categorias 1 2 3 4 5 
Matrizes 150 118 91 64 102 
Novilhas 58 39 
Bezerros 120 85 56 91 
Desmamados 113 80 54 
Garrotes 43 30 
Rebanho 150 238 289 301 316 
Indices 
Bois vendidos 15 47 
Matrizes vendidas 26 19 16 11 
Matrizes descartadas 26 21 16 11 18 
Lotação (ua/ha) 0,40 0,40 0,43 0,47 0,52 
GP (kg/ano)2 9418 18956 33691 36281 33298 
GP/animal (kg/mês)2 5,43 5,54 8,56 8,83 7,53 
Idade de venda (machos)3 27,00 27,96 

I Antmals machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 
2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 
3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

6 7 8 
114 109 116 
23 36 39 

103 99 103 
87 96 89 
28 45 55 

355 385 402 

30 28 45 
18 20 18 
20 19 20 

0,55 0,62 0,65 
36602 39996 41978 

7,55 7,53 7,51 
30,70 30,68 32,84 
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Anexo 13 - Simulação em área de 150 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 1,91 Idade média de abate I: 86,71 

Ano de Simulação 

Categorias I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matrizes 150 118 85 64 104 108 103 118 130 149 
Novilhas 56 32 22 37 41 49 50 
Bezerros 119 83 57 89 99 94 104 118 130 
Desmamados 118 78 52 83 92 89 102 105 
Garrotes 58 98 124 166 213 202 236 
Rebanho 150 237 286 313 375 436 492 565 601 6'70 
Indices 

Bois vendidos 43 13 
Matrizes vendidas 26 21 15 9 9 
Matrizes descartadas 26 21 15 II 18 28 43 60 81 96 
Lotação 1,04 1,00 1,03 1,20 1,55 1,86 2,20 2,63 2,94 3,30 
GP (kg/ano)2 994 11242 17060 17517 17876 18980 18456 18296 22509 22848 
GP/animal (kg/mêsf 0,55 3,24 4,39 4,01 3,44 3,14 2,66 2,27 2,52 2,30 
Idade de venda (machos)3 84,20 95,00 

1 Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

Anexo 14- Simulação em área de 270 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotaç;io média: 0,92 I dade média de abate I: 52,13 

Ano de Simulação 

Categorias 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matrizes 150 120 89 66 107 108 106 122 132 143 
Novilhas 61 27 25 44 41 42 49 
Bezerros 119 83 60 91 100 96 106 121 130 
Desmamados 118 80 54 84 94 88 102 112 
Garrotes 53 101 73 74 107 126 138 

Rebanho 150 239 290 320 380 390 414 464 523 572 

Indices 

Bois vendidos 53 37 14 22 38 
Matrizes vendidas 25 20 14 11 8 8 14 1I 14 

Matrizes descartadas 26 20 15 11 19 30 40 45 56 64 

Lotação 0,55 0,54 0,57 0,67 0,87 0,93 1,02 1,14 1,30 1,44 

GP (kglano)2 5222 15122 23090 24493 24957 29277 30522 29732 31111 33859 

GP/animal (kg/mês)2 2,96 4,39 5,89 5,51 4,73 5,22 5,00 4,40 4,11 4,05 

Idade de venda (machos)3 47,00 49,00 53,57 57,00 59,00 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP'=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 
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Anexo 15- Simulação em área de 360 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos. 

Lotação média: 0,63 Idade média de abate': 45,36 

Ano de Simulação 

Categorias 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matrizes 150 121 93 66 106 116 109 115 135 146 
Novilhas 59 36 23 34 47 44 46 
Bezerros 121 88 59 91 103 100 103 120 127 
Desmamados 120 84 54 85 98 91 96 114 
Garrotes 59 99 67 74 95 93 89 
Rebanho 150 242 301 327 386 394 415 451 488 522 
Indices 

Bois vendidos 59 40 27 47 48 
Matrizes vendidas 26 19 15 II 8 18 20 15 14 
Matrizes descartadas 26 20 16 II 19 30 28 29 33 43 
Lotação 0,41 0,41 0,44 0,51 0,63 0,68 0,70 0,78 0,85 0,93 
GP (kg/mês)2 7435 17277 25498 28008 28969 32709 35122 35861 37831 39763 
GP/animal (kg/mês)2 4,22 4,95 6,32 6,21 5,60 5,87 5,99 5,58 5,42 5,21 
Idade de venda (machos)3 41,85 45,00 46,00 47,00 48,00 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

Anexo 16 - Simulação em área de 150 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos, considerando sobras de 5 períodos com aproveitamento de 80% 

do total de matéria seca entre os períodos. 

Lotação média: 1,32 Idade média de abate!: 28,00 

Ano de Simulação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matrizes 150 116 91 65 109 118 109 116 140 141 
Novilhas 64 34 24 37 53 40 49 
Bezerros 119 87 57 93 lOS 102 108 123 124 
Desmamados 117 79 54 88 100 91 101 121 
Garrotes 50 41 27 45 45 45 45 

Rebanho 150 235 295 315 331 362 393 413 449 480 

Indices 

Bois vendidos 50 41 27 45 45 45 
Matrizes vendidas 26 20 14 12 19 21 19 19 24 

Matrizes descartadas 26 20 15 12 19 21 19 19 24 23 

Lotação 0,99 0,96 1,04 1,16 1,25 1,33 1,42 1,52 1,64 1,76 

GP (kg/ano)2 5046 22180 35251 38139 36558 40479 45639 47341 49528 53729 
GP/animal (kglmês)2 2,86 6,53 8,92 9,12 8,24 8,29 8,80 8,56 8,25 8,33 

Idade de venda (machos)3 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 
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Anexo 17 - Simulação em área de 150 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos, considerando sobras de 4 períodos com aproveitamento de 80% 

do total de matéria seca entre os períodos. 

Lotação média: 1,51 Idade média de abate I : 42,67 

Ano de Simulação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matrizes 150 119 86 60 111 115 105 126 141 148 
Novilhas 69 28 19 43 50 35 52 
Bezerros 119 85 55 97 107 94 112 125 134 
Bezerros desmamados 118 77 48 94 104 88 104 118 
Garrotes 47 61 70 67 91 93 94 

Rebanho 150 238 289 308 345 405 413 467 498 546 

Indices 

Bois vendidos 47 7 40 23 44 47 
Matrizes vendidas 26 21 15 10 17 18 13 16 18 
Matrizes descartadas 26 21 15 10 19 20 20 27 32 38 
Lotação 1,04 0,96 1,02 1,21 1,38 1,47 1,61 1,89 2,07 2,29 
GP (kg/ano)' 1160 20537 27154 26972 30817 34632 34656 34509 36606 37701 
GP/animal (kg/ano)' 0,63 6,01 6,97 6,16 6,34 6,60 6,02 5,27 5,16 4,82 

Idades de venda (machos)' 37,00 39,00 38,75 44,35 46,30 48,00 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

Anexo 18 - Simulação em área de 150 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos, considerando sobras de 5 períodos com aproveitamento de 80% 

do total de matéria seca entre os períodos e redução de 2% no NDT entre os períodos. 

Lotação média: 1,5 Idade média de abate I : 46,31 

Ano de Simulação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matrizes 150 119 89 62 99 107 105 117 135 140 

Novilhas 54 30 22 36 45 38 50 

Bezerros 120 83 57 89 94 94 103 122 125 

Bezerros desmamados 119 79 54 82 88 89 96 118 

Garrotes 61 101 68 68 81 84 94 

Rebanho 150 239 291 313 373 373 391 435 475 527 

Indices 

Bois vendidos 60 41 26 41 39 

Matrizes vendidas 25 21 16 11 11 15 16 13 11 

Matrizes descartadas 26 21 16 11 17 23 26 25 32 43 

Lotação 1,04 0,96 1,02 1,17 1,48 1,51 1,60 1,78 1,99 2,22 

GP (kg/ano)' 1062 20654 24677 26711 27924 31769 32498 32997 35414 36934 

GP/animal (kg!ano)' 0,58 5,98 6,32 6,22 5,55 6,12 5,85 5,37 5,18 4,87 

Idades de venda (machos)' 43,47 45,82 46,70 48,00 49,15 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 
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Anexo 19 - Simulação em área de 150 ha com capim colonião. Composição do rebanho, vendas e 

alguns índices obtidos, considerando sobras de 5 períodos com aproveitamento de 80% 

do total de matéria seca entre os períodos e redução de 5% no NDT entre os períodos. 

Lotação média: 1,73 Idade média de abate L 63,60 

Ano de Simulação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matrizes 150 120 89 60 99 109 104 119 136 143 
Novilhas 56 32 22 41 44 41 59 
Bezerros 121 81 56 85 97 93 110 122 129 

Desmamados 121 74 49 79 94 89 104 113 
Garrotes 62 101 121 97 135 144 164 

Rebanho 150 241 291 308 366 428 429 497 547 608 

Indices 

Bois vendidos 61 4 34 22 

Matrizes vendidas 26 21 16 10 6 6 6 8 7 

Matrizes descartadas 26 21 16 11 16 29 39 52 61 78 

Lotação 1,04 0,98 1,02 1,17 1,51 1,83 1,89 2,22 2,47 2,84 

GP (kg/ano)' 802 14972 19782 20618 21589 23879 26737 26145 28681 30505 

GP/animal (kg/ano)' 0,44 4,32 5,09 4,79 4,28 4,03 4,27 3,65 3,61 3,39 

Idades de venda (machos)' 58,72 62,00 68,00 70,64 

I Animais machos, média ponderada pelo número de machos vendidos 

2 GP=ganho de peso ponderado pelo número de animais na categoria 

3 Ponderada pelo número de animais machos vendidos 

Anexo 20 - Instruções para a instalação do "software" SIMGADO e requisitos mínimos. 

o "software" SIM GADO foi desenvolvido para microcomputadores 

da linha IBM-PC com disco rígido e um mínimo de 640K de memória. Recomenda

se sua utilização em DOS 5.0 ou versão superior e uma disponibilidade de 540K de 

memória convencional (o comando MEM mostra a quantidade de memória 

convencional livre). O sistema não possui recursos para rede local, funcionando 

somente como monousuário. É desaconselhável a utilização do utilitário SHARE do 

DOS durante a execução do sistema. Utilizar página de código 850 para apresentação 

correta da acentuação. Para seu funcionamento, deve-se acrescentar ao arquivo 

CONFIG.SYS a instrução: 

FILES=100 

No arquivo AUTOEXEC.BAT, deve-se acrescentar a instrução: 

SET CLIPPER=F:lOO 

Para a instalação do sistema, cne um diretório no disco rígido e 

copie todos os arquivos do disquete do programa. Para a execução, digite: 

SIMGADO 




