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MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULAÇÃO E 
A DINÂMICA POPULACIONAL DE REBANIIO BOVINO 

Orfeo Apoio D. Alibi' 
Neusa Mico dos Santos2  
José Mendes Barceltos' 

1 Introdução 

1.1 Antecedentes e finalidades 

O uso de modelos matemáticos de simulação, nas diversas áreas do co-
:niecimento, tem sido cada vez maior nas últimas décadas. Esse instrumental 
demonstra ser de grande utilidade e potencialidade, tanto na pesQuisa eientí-
fiea como tecnológica. 

Segundo Franee (1984), todos os modelos estão baseados numa mistu-
ra de conhecimentos, dados e conjeturas. No caso dos modelos com finalida-
de de pesquisa, é desejável que tenham uma boa dose de conjeturas. Já os 
modelos utilizados como apoio na administração de propriedades (ele) devem 
estar baseados em dados e conhecimentos confirmados, e sua pronorcão de 
conjeturas deveria ser mínima. 

Na pesquisa agropecuária brasileira, entretanto, se observa uma certa 
mitificação quanto ao manuseio desse instrumental, bem como um conheci-
mento precário de suas potencialidades. 

Este trabalho objetiva fazer uma demonstração do uso de modelos ma-
temáticos de simulação na pesquisa agropecuária, bem como difundir alguns 
conceitos necessários a melhor compreensão desse instrumental analítico. 
Deve-se esclarecer que o objeto principal desse trabalho é exemplificar o uso 
do modelo como instrumental para experimentação abstrata. Os aspectos de 
pecuária bovina propriamente dita, estão em segundo plano. 

1.2 Modelos matemáticos de simulação 

Um modelo matemático de simulação é uma representação abstrata 
quantitativa e dinâmica, de alguma entidade que exista no "mundo real". E 
um instrumento auxiliar na compreensão do comportamento e dinâmica dos 
fenômenos. Os modelos dc simulação funcionam como "máquinas" abstratas 
que tentam reproduzir o mais fielmente possível a realidade percebida pelo 
observador e construtor do modelo. 



O objeto desse trabalho é um modelo matemático de simulação, meca-
nístico e estocástico. Segundo Silva (1980), os modelos mecanísticos mos-
tram o que acontece no interior do sistema, sintetizando as informações dis-
poníveis nos processos internos, para explicar como cles funcionam e quais 
são seus mecanismos. Os modelos estocásticos são aqueles cujo comporta-
mento pode ter múltiplas respostas, ou seja, o sistema não associa de modo 
univoco as entradas às saídas, porque sofre intervenção dos fenômcnos alea-
tórios. 

Affin & Santos (1989), comentam que algumas vezes os modelos ma-
temáticos de simulação são conflindidos com o enfoque sistêmico, e esclare-
cem que essa visão não é correta. Tais modelos deveriam scr na realidade 
decorrência da utilização desse enfoque. Particularmente o modelo a ser 
apresentado não foi desenvolvido sob o enfoque sistêmico, pelo fato de ser 
simnlesmente uma funcão de crescimento nooulacional. 

1.3 A mitificação dos modelos de simulação 

Devido a idéias confusas quanto à formulação, desenvolvimento e uso 
de modelos matemáticos de simulação e ao enfoque sistêmico, existe toda 
uma mitificação desta ferramenta entre pesquisadores das diversas áreas 
agropecuárias. Normalmente difunde-sc informações que levam a acreditar 
que tais modelos são sumamente complexos e que um esforço para desenvol-
vê-los pode resultar em desperdício de recursos. Contribucm para esta misti-
ficação a utilização de elementos de informática (como o desconhecimento de 
linguagem computacional) e de matemática (como a dificuldade de manuseio 
de equações diferenciais, integrais, etc). Contudo, para a formulação e des-
envolvimento desses modelos, os elementos mais importantes estão relacio-
nados a compreensão e domínio do fenômeno estudado. 

Affin & Santos, afirmam que, se o fenômeno é bem conhecido, as téc-
nicas e o instrumental utilizado para construir e operar um modelo, não vão 
muito além de algumas orientaçõcs que se podem considerar de "bom senso". 

A construção de modelos de simulação, pode ser tão simples ou tão 
complexa quanto seja o propósito da pesqüisa. A modelagem é perfeitamente 
flexível e praticamente aplicável a qualquer problema existente, desde que o 
pesquisador tenha um objetivo claramente deflnido, conheça o comportamen-
to do sistema e disponha de uma informaçãG confiável. 



Quanto ao aspecto de programação e uso de computadores, citado, por 
vezes, como mais uma barreira, é uma questão de escolha pessoal. Não há 
obrigatoriedade em seu uso. Pode-se operar modelos matemáticos de simula-
ção com o auxilio de uma calculadora de bolso ou mesmo manualmente. Sem 
dúvida o uso de computadores imprime à operação uma velocidade e preci-
são impressionantes, o'que os toma preferíveis a outros instrumentos. Essa 
colocação é válida parã qualquer outra atividade, não apenas para o uso de 
modelos. Como vantagem no uso de computadores pode-se citar: economia 
de trabalho, de tempo e maior precisão, maior organização e controle. 

2 Metodologia 

2.1 Simbolos para diagramas de fluxo 

Foi utilizado para esse trabalho simbolos presentes em Brockington 
(1979), com nomenclaturas próprias e significados específicos. Para facilitar 
a elaboração de um diagrama de fluxo faz-se necessário conceituar e exem-
plificar alguns de seus itens. 

a) Variáveis de estado - São grandezas,< em valores absolutos, que 
mostram a posição dos diferentes estados da matéria e da energia, 
decorrentes de processos de transformação ao longo do tempo (Q. 
As variáveis de estado, são escolhidas pelo pesquisador, segundo 
seu interesse, considerando aspectos do fenômeno que mereçam 
maior atenção. Os valores assumidos pela variável de estado mos-
tram uma "fotografia instantânea" da posição ou estado do sistema 
em um dado momento. 

b) Nível - É uma designação operacional que se dá a uma variável de 
estado, quando de sua representação em um diagrama de fluxo ou 
na construção de modelo de simulacão. renresentacão simhólica 

c) Taxa - São transformações ou mudanças ocorridas nos níveis. São 
resultados de processos. As taxas podem ser de entrada ou de saída, 
conforme o fluxo de origem, de ou para o interior do nível. 



representação simbólica: -*4 1 
d) Tempo de resolução - O modelo deve ser sempre dinâmico, porque 

assim o é a realidade. Para dar essa noção é necessário utilizar-se a 
variável tempo . Por serem os computadores em uso geralmentó do 
tipo digital, deve escolher-se uma unidade de tempo que denomina-
se tempo de resolução. 

A determinação da unidade de tempo de resolução depende da 
natureza da pesquisa, do nível de integração e do particular interes-
se do pesquisador, em representaras diferentes edtados do sistema. 
Podem ser: minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, etc... 

e) Limite - Designa uma "fronteira". Geralmente um limite deve estar 
grafleamente representado antes de uma  taxa de entrada e/ou depciis 
de uma taxa de saida. 

representação simbólica: 
-- 

f) Diagrama de fluxo - É uma forma de representar os fenômenos dc 
interesse do pesquisador, através dc simbolos previamentc estabele-
cidos, para mostrar os principais elementos e as relações existentes 
entre eles. E um instrumento auxiliar que aumenta o grau de com-
preensão das características e da dinâmica do fenômeno em questão. 
Através dc sua elaboração é definido o modclo conceitual, prévio e 
indispensável para a formulação do modelo matemático dc simula-
ção. 

Existem diferentes simbolos para construção dc diagramas de fluxo. 
Considera-se a simbologia idealizada por Forrester, 1961, (na qual foi base-
ada a aqui apresentada) a mais adequada, por utilizar poucos simbolos com 
uma grande versatilidade para representar a dinâmica de qualquer tipo dc 
fenômeno. Com  essa simbologia um diagrama de fluxo resume-se em um 
conjunto de níveis e taxas de entrada e saída. 

Uma linha contínua com uma seta, representa um fluxo fisico de entra-
da ou de saída ao nível. Pode representar ainda, fenômenos de transporte de 
elementos fisicos de um nível para outro. Uma linha pontilhada representa a 
participação de informação, e tal como no fluxo fisico, pode estar entrando 
ou saindo de algum nível ou influindo nos valores que assumem as taxas. 
Pode também representar fenômenos de retroalimentação ou demoras. 
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Fluxo físico 

Fluxo de informação ou de influência 

2.2 Modelo matemático de simulação. (O caso da dinâmica de população 
de bovinos) 

2.2.1 Modelo conceitual 

EiF 
• r"-- ---------------------- • 	e 	1 	 aí 	ai 
tt 	* 	*! t! 	t! 	* 

ri 	ri 	ri 	ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri 
• 	 ano mr3d4aot3ds m%d6nrldlmmdt 

1-------------------------------------------------------- 
• 	 LEGENDA 
• 	 C -Iaxadeconcepçio 

nfnÁvcldc rene 
mf- taxa do mortalidade de reme. 

4 - taxa de desacte 
- rdvd de macho, 4) moo  4) moi  4) moi 4) '°a1 4) 4 	 no 

mm - taxa de mortalidade de macho. 
ibm. - abate de macho. ri 	ri 	m 	ri 	rol 	 abrem - abate de tn,ea. 

FIG. 1 — Gráfico de fluxo — visão geral. 

A Figura 2, mostra uma visão desagregada do nível nf4 (fmeas de 4 — 
5 anos), exemplificando o que acontece nos diversos níveis de remeas em 
idade de concepção. Para maior clareza faz-se as seguintes considerações: 

1. do total de remeas que entram no nível nf4, com a influência da taxa 
de concepção (c4), são geradas duas categorias, prenhes (g4) e não 
prenhes ou vazias (ng4); 



2. do grupo de remeas prenhes, temos uma saida pelo efeito da taxa de 
mortalidade do grupo (ntf4); 

3. as remeas prenhes sobreviventes passam a constituir um novo grupo, 
com o código gs4. Desse novo grupo sai uma linha pontilhada que 
significa um fluxo de informação dos nascimentos, à qual deve jun-
tar-se com a informação dos nascimentos de outros grupos, influin-
do, por sua vez, nas taxas de entrada aos grupos de O - 1 ano. Apa-
rece também um fluxo fisico que é n desineamento de fëmeas para o 
nível (nf5), no ano seguinte. 

4. o grupo das remeas vazias (ng4), está constituído por dois tipos de 
remeas, as que pela segunda vez não emprenharam e as que ficaram 
prenhes no ano anterior e já estão vazias. Esse grupoaprescnta duas 
saidas, uma pelo efeito de taxa de mortalidade do grupo (mf4) e ou-
trá pela taxa de descarte (d4). As restantes constituem um fluxo fisi-
co que deve significar uma entrada ao nivel nf5; 

Esse mecanismo é válido para os níveis nf4 até nfS. No caso de nf9, 
não existe taxa de descarte, uma vez uue todos os animais serão abatidos 
pelo limite de idade. 

1111)  

Ez 	n14 

ng4 
À 

. rL± mm rb 

FLG. 02 - Gráfico de fluxo - visâo desagregada do nível "nf4". 
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2.2.2 Estrutura do programa de computador 

Um programa de computador reflete a estrutura básica de um modelo 
de simulação, servindo para operacionalizar seu uso. O programa aqui apre-
sentado foi inicialmente desenvolvido em três seções: 

a) seção comentários - contém um texto com explicações de como 
funciona o modelo, sua nomenclatura, quais os pressupostos, seus 
elementos, que limitações possui, como deve ser alimentado, etc;.. 

b) seção inicial - contém os dados de entrada pan o momento 0 (t0 
e) seção dinâmica - é a estrutura propriamente dita. 
Consiste em um conjunto de cálculos necessários para mostrar as bosi-

ções do sistema, em cada unidade de tempo de resolução. 
A atualização de valores nos diversos níveis é feita peio proprio pro-

grama em cada tempo de resolução, utilizando a equação de estado: 

Valor do nível no tempo (t+1) = Valor do nível no tempo (t) + taxas 
de entradas ao nível entre o tempo (t) e (t+l) - taxas de saida do nível entre o 
tempo (t) e (t+1).. 

Mexo 1 apresenta uma listagem do programa escrito na linguagem 
Basie e pode ser utilizado em qualquer microcomputador da linha PC. A 
entrada dc dados para alimentar o programa é feita via teclado, sendo auto 
explicativa. 

O tempo utilizado pelo computador para completar uma unidade de re-
solução do modelo, depende de dois fatores: 

a) velocidade própria do tipo de equipamento utilizado (marca e modelo 
do microcomputador); 

b) tamanho do rebanho, uma vez que o programa trabalha com um nú-
mero relativamente grande de módulos randôniieos. 

A título de exemplo, pode-se informar que um SCOPUS, NEXUS 
3600, demora cerca 40 segundos para completar o processamento de uma 
unidade de resolução com um rebanho de aproximadamente 2.000 cabeças. 

A estrutura básica proposta é extremamente flexível, podendo o usuá-
rio utilizar diversas alternativas de parâmetros zootécnicos, bem como o 
nível tecnológico que deseja assumir pan simulação. 

Pelo fato de um modelo tentar reproduzir a dinâmica de uma determi-
nada realidade , elenão se constitui apenas de um conjunto de relações entre 
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os diferentes elementos envolvidos, ou seja, de uma estrutura básica. Consti-
tui-se também, de um conjunto de valores numéricos correspondentes a essa 
determinada realidade. 

Só existe um único modelo para uma determinada realidade, dada uma 
certa forma de percepção. O que esse trabalho apresenta é uma estrutura 
básica, que considera alguns aspectos comuns e possibilita a criação de di-
versos modelos para a dinâmica populacional de bovindsr mediante a infor-
mação dos parâmetros zootécnieos e grupos• etários correspondentes à reali-
dade que o usuário deseja reproduzir. 

Uma vez estruturado o modelo, deve-se ter presente que ele assume es-
tritamente a condição de hipótese (uma explicação provisória), e que, portan-
to, deve ser submetido a um processo de validação (verificação 4uanto à 
representatividade da realidade; a significância de um modelo depende de 
quão bem ele serve a seu propósito "  Forrester (1961). 

3 Características da estrutura do modelo. 

Acredita-se que a versatilidade da estrutura básica apresentada, é rela-
tivamente grande, já que ela só vincula as relações .e efeitos fundamentais 
dos eventos básicos que necessariamente devem acontecer na dinâmica popu-
lacional, como: cobertura, concepção, nascimentos, mortes, crescimento. 
descarte e abate. 

O fato de deixar em aberto os valores dos parâmetros zootécnicos re-
presentativos da realidade de qualquer rebanho, permite a construção de 
diferentes modelos segundo as necessidades e interesses do pesquisador pari 
diferentes realidades O fato de ter considerado como idade da primeira co-
bertura das fèmeas, de três a quatro anos, não é fator limitante, mas sim 
fator de flexibilidade. 

Caso o rebanho a ser representado não tenha cobertura nesse grupo 
etário, a opção é alimentar a estrutura básica com taxa de concepção = O. 
para esse grupo. 

Considerações sobre a estrutura b%sica: 

1. Rebanho a nível de uma região, sem limitação de área. 
2. Representação da evolução do rebanho, classificado em machos e 

remeas (grupos), que por sua vez é subdividido cm faixa etária 
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(subgrupos), de zero a um ano, um a dois anos, três a quatro anos e 
assim sucéssivaniente. São dez subgrupos de fêmeas e cinco dc 
machos. 

3. A vida útil das rcmcas é de dez anos, que após o último parto são 
descartadas, formando parte do abate. 

4. O abate dos machos é feito aos cinco anos, quando se considera que 
seu desenvolvimento fisico é satisfatório. 

S. Por razões de simplificação não são considerados exolicitamente os 
reprodutores. 

6. A idade das fêmeas para a primeira cobrição é de três a quatro anos. 
7. A probabilidade média de ocorrência de parto, por fêmea, em cada 

grupo de idade, em cada ano, está definida pela taxa de concepção 
correspondente a realidade histórica do rebanho que o modelo pro-
cura rcpresentar. 

8. Consideram-se duas oportunidades em dois anos consecutivos para 
as fêmeas  cmprcnharcm e as que não conceberem nessas duas 
oportunidades, são descartadas. 

9. Em cada subgrupo, tanto de fêmeas como de machos, utiliza-se uma 
taxa de mortalidade, fornecida pelo usuário. 

10.As taxas de mortalidade usam procedimentos cstocásticos, sendo 
seu cálculo do tipo aleatório. 

11.Para cada cobrição, as taxas de concepção devem ser informadas 
pelo usuário, tendo também tratamento estocástico. 

12.A proporção entre fêmeas e machos, nos nascimentos, é calculada 
de forma estocástiea, devendo o usuário fornecer a proporção de 
fêmeas nos nascimentos (dados históricos da região), que considera 
válida para a experimentação. 

13.O programa necessita ser alimentado com uma série de números 
aleatórios, escolhidos arbitrariamente, com a finalidade de melho-
rar os procedimentos estocásticos do computador. 

14.A unidade de tempo de resolução do modelo, é um ano. O número de 
anos que o usuário deseja rodar é solicitado no inicio do programa. 

15.O abate total é a soma dos machos sobrevivcntes no grupo quatro a 
cinco anos e das remeas do grupo de nove a dez anos, mais as re-
meas descartadas a partir da segunda estação de eobrição. 

16. O modelo não trabalha com taxa de aborto. 
17. Os nascimentos supostamente ocorrem regularmente durante o ano. 

13 



18. A taxa de descarte de fèineas deverá ser fornecida pelo usuario. E 
uma proporção entre as femeas que não emprenharam na segunda 
oportunidade e o total de femeas em idade de reprodução existentes 
em cada grupo etário, nesse ano. 

Quando se alimenta a estrutura básica com as infonnãções próprias do 
rebanho, para construir o modelo, se está determinando um habitat, constitu-
ído pelo conjunto formado pelo clima, disponibilidade e tiko' de alimentação, 
manejo, etc., e que se expressa através dos valores assumidos pelos parâme-
tros zootécnicos. Em outras palavras, assume-se um deterninado nível tecno-
lógico. 

A estrutura básica ora apresentada, está programada pan fornecer as 
saídas visualizadas no ítem resultados e dicussões. Porém, com a inclusão 
de alguns comandos adicionais no programa, é possível acrescentar outras 
informações correspondentes a dados processados , como total de remeas c 
machos mortos cm cada grupo etário, total de vacas descartadas em geral 
e/ou cm cada grupo etário, etc.. 

Utilizando o mesmo procedimento descrito acima, é possível, também, 
acrescentar algum tipo de análise estatística, como média aritmética, variân-
cia, coeficiente de variação, etc. Para facilitar essas modificações, é apresen-
tada uma cópia do programa, (Anexo 1) 

4 Verificação do modelo 

Inicialização do modelo 

Consiste na alimentação da estrutura básica com os aados do rebanho 
de interesse (estrutura etária e parâmetros zootécnicos) 

Dados de entrada ao modelo 

Número de nascimentos no tempo O = .................................. 
Abate de machos no tempo O = ........................................... 
Abate total no tempo O = .................................................... 
Proporção dç fêmeas nos nascimentos = .............................. 
Número de anos da simulação........................................... 
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Fêmeasdeø - lano . 
Fêmeas de 1 - 2 anos . 
Fêmeas de 2 - 3 anos . 
Fêmeas de 3 - 4 anos ........................................................ 
Fêmeas de 4 - 5 anos ........................................................ 
Fêmeasde 5 - 6 anos ........................................................ 
Fêmeas de 6 - 7 anos ........................................................ 
Fêmeas de 7 - 8 anos ....................................................... 
Fêmeas de 8 - 9 anos ....................................................... 
Fêmeas de 9- 10 anos ..................................................... 

MachosdeO - lano ........................................................ 
Machos de 1 - 2 anos....................................................... 
Machos de 2 -3 anos....................................................... 
Machos de 3 - 4 
Machos de 4 - 5 

Taxa de mortalidade fmeas O - 1 ano ......................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 1 - 2 anos ....................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 2 - 3 anos ....................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 3 - 4 anos ....................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 4 - 5 anos ....................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 5 - 6 anos ....................... 
Taxa de mortalidade fêmeas 6 - 7 anos ...................... 
Taxa de mortalidade remeas 7 - 8 anos ...................... 
Taxa de mortalidade remeas 8 - 9 anos ...................... 
Taxa de mortalidade remeas 9 - 10 anos..................... 

Taxa de mortalidade machos O - 1 ano ....................... 
Taxa de mortalidade machos 1 - 2 anos...................... 
Taxado mortalidade machos 2 - 3 anos...................... 
Taxa de mortalidade machos 3 - 4 anos...................... 
Taxa de mortalidade machos 4 - 5 anos...................... 

Taxa de concepção remeas 3 - 4 anos......................... 
Taxa de concepção remeas 4 - 5 anos......................... 
Taxa de concepção remeas 5 - 6 anos......................... 
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Taxa de concepção remeas 6 - 7 anos 	 . 
Taxa de concepção remeas 7 - 8 anos 	 . 
Taxa de concepção remeas 8 -9 anos............................. 
Taxa de concepção remeas 9- 10 anos........................... 

Taxa de descarte remeas vazias 4 - 5 anos...................... 
Taxa de descarte fêmeas vazias 5 - 6 anos..................... 
Taxa de descarte remeas vazias 6 - 7 anos..................... 
Taxa de descarte remeas vazias 7 - 8 anos..................... 
Taxa de descarte remeas vazias 8 - 9 anos..................... 

5 Validação do modelo 

É a comparação dos valores apresentados pelo modelo com os valores 
observados na realidade da natureza. Através desse processo pode-se fazer a 
correção no modelo conceitual e/ou no programa quando se fizer necessário. 

No caso particular do modelo de simulação da dinâmica popi1acional 
de rebanho bovino apresentado nesta ocasião, não existe a necessidade de 
validação, pelas seguintes razões: 

a - ele é uma função de crescimento da população de bovinos de um 
determinado rebanho, num determinado lugar, com um ;  meio ambien-
te específico; 

b - as taxas de natalidade, mortalidade, descarte, etc, que alimentam o 
modelo, são reais para cada caso e devem ser medidas para cada re-
banho que se queira estudar a sua dinâmica populacional;, 

c - o modelo nada mais faz, do que a ligação aritmética dos valores dos 
parâmetros zootécnicos de um determinado rebanho,, numa determi-
nada época. 

d - assume-se que os valores dos parâmetros zootécnicbs do rebanho 
em estudo, não deverá ter mudanças significativas durante o período 
analisado pelo processo de simulação. 

5.1 Experimentação 

Consiste em realizar experimentos mudando os valores de um ou mais pa-
rân-tetros zootécnjcos, com a finalidade de observar as repercussões na dinâmica 
populacional, substituindo o rebanho real pelo modelo que o representa. 
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Exemplificando: Dado um rebanho bovino, com determinada estrutura 
etária e parâmetros zootécnieos, promover-se-á a alteração de dois desses 
parâmetros. 

5.1.1 Tratamentos 

Tratamento 1 - (testemunha), constitui-se de valores historicamente conhe-
cidos para todos os parâmetros zootéenicos solicitados pelo 
programa. 

Tratamento 2 - modificação da taxa de mortalidade no grupo de zero a um 
ano, tanto de machos como de fêmeas. 

A diminuição da mortalidade no primeiro ano de vida e a melhoria na 
concepção das primiparas, devem produzir aumentos importantes e progres-
sivos na produção do rebanho, até süa estabilização. 

5.1.2 Hipótese 

A diminuição da mortalidade no primeiro ano de vida e a melhoria na 
concepção das primiparas, devem produzir aumentos importantes e progres-
sivos na produção do rebanho, até sua estabilização. 

5 1.3 Execução 

Consiste em alimentar a estrutura básica com os dados necessários e 
fazer "rodar o programa. 

As entradas de dados no tempo 0, para os tratamentos 1 e 2 são as se-
guintes: 

Dados de entrada ao modelo 

Tratamento 1 Tratamento 2 

Número de nascimentos no tempo 0 = 630 630 
Abate de machos no tempo 0 = 223 223 
Abate total notempoo= 413 413 
Proporção de fêmeas nos nascimentos = 0.50 0.50 
Número de anos da simulação = 15 15 
FêmeasdeO - lano 316 316 
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Tratamento 1 Tratamento 2 

Fêmeasdel-2anos 280 280 
Fêmeas de 2-3 anos 261 261 
Fêmeas de 3 -4 anos 247 247 
Fêmeas de 4-5 anos 234 234 
Fêmeas de 5 -6 anos 205 205 
Fêmeade6-7anos 130 130 
Fêmeasde7-Sanos 116 116 
Fêmeasde8-9anos 96 96 
Fêmeasde9-loanos 82 82 

MachosdeO - lano 314 314 
Machos de 1 -2 anos 283 283 
Machos de 2 -3 anos 263 263 
Machos de 3-4 anos 246 246 
Machosde4-5anos 236 236 

Taxa de mortalidade remeas 0- 1 ano 0.15 0.08 
Taxa de mortalidade fmeas 1 - 2 anos 0.05 0.05 
Taxa de mortalidade remeas 2 -3 anos 0.03 9.03 
Taxa de mortalidade remeas 3 - 4 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade remeas 4 - 5 mios 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade ftmeas 5 - 6 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade remeas 6-7 ans 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade remeas 7 - 8 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade fEmeas 89 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade fèmeas 9- 10 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade machos 0- 1 ano 0.15 0.08 
Taxa de mortalidade machos 1 - 2 anos 0.05 0.05 
Taxa de mortalidade machos 2 - 3 anos 0.03 0.03 
Taxa de mortalidade machos 3 -4 anos 0.02 0.02 
Taxa de mortalidade machos 4 - 5 anos 0.02 0.02 

Taxa de concepção remeas 3 -4 anos 0.8000 0.8000 
Taxa de concepção remeas 4-5 anos 0.2600 0.5000 
Taxa de concepção remeas 5-6 anos 0.6111 0.6111 
Taxa de concepção remeas 6-7 anos 0.5781 0.5781 
Taxa de concepção remeas 7 - 8 anos 0.6935 0.6935 
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Tratamento 1 Tratamento 2 

Taxa de concepção fëmeas 8 - 9 anos 	0.7037 	0.7037 
Taxa de concepção fêmeas 9 - 10 anos 	0.6500 	0.6500 

Taxa de descarte fêmeas vazias 4 -5 anos 0.13513 0.13513 
Taxa de descarte rcmeas vazias 5 - 6 anos 0.74285 0.74285 
Taxa de descarte fêmeas vazias 6 - 7 anos 0.07400 0.07400 
Taxa de descarte fêmeas vazias 7 - 8 anos 0.42000 0.42000 
Taxa de descarte fêmeas vazias 8 - 9 anos 0.25000 0.25000 

Por razões práticas foi feita apenas uma repetição nesse experimento, 
entretanto, deve-se esclarecer que pelo fato do processo estocástico apresen-
tar diferentes valores de saída, com os mesmos valores de entrada, é neces-
sário estabelecer um número mínimo de repetições para cada tratamento. 

O experimento terá duração de quinze anos, considerando que os efei-
tos das diminuições da taxa de mortalidade do grupo de zero a um ano, leva 
pelo menos dez anos para produzir impactos no grupo de fêmeas entre nove e 
dez anos. 

Depois de alimentar a estrutura básica com os dados necessários, usa-
se o comando RLJN para rodar o programa. 

SJ 1.4 Resultados e discussão 

São apresentadas a seguir as saídas dos anos uni e quinze, para os tra-
tanientos 1 e 2. 

Os resultados são discutidos quanto aos aspectos da din3nuca cio reba-
nho, relacionados ao crescimento e composição do rebanho, abate, mortali-
dade e patrimônio bovino. Alguns desses resultados utilizam diretamente os 
valores fornecidos pela saída de dados do programa, outros são submetidos a 
um processamento adicional. 

Existem eventualmente flutuações relativamente grandes nos valores 
dos indicadores em cada tempo de resolução, como decorrôncia da própria 
natureza dos fenômenos estoeástieos. Isso não prejudica o estudo, ao contrá-
rio, aproxima o experimento abstrato à realidade onde acontecem estas situ-
ações, sendo consideradas normais. 
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Ano 1 
Trat. 1 	Trat.2 

Ano 15 
Trat. 1 	Trat.2 

Nascimentos de remeas 313 343 449 702 
Nascimentos de machos 333 361 464 700 
Total de nascimentos 646 704 913 1.402 

Total do rebanho 3.396 3.486 4.644 7.079 

Abate de machos 231 231 293 429 
Abatedeímeas 179 182 281 322 
Totaldoabate 410 413 574 751 
Taxadcabate 12.39 12.48 12.57 11.24 
Taxa de crescimento 2.63 5.35 1.69 5.96 
Taxa de produção 15.02 17.83 14.25 17.20 
Taxa crcsc. Abate -0.73 0.00 1.41 3.55 
Taxacresc.abalmachos 3.59 3.59 1.74 -3.81 
Taxacrese.nascimento 2.54 11.75 -1.51 5.65 
Proporção machlabate 56.34 55.93 51.05 57.12 
Proporção Lenilabate 43.66 44.07 48.95 42.88 
Total fêmeas mortas 83 65 130 144 
Total machos mortos 66 49 132 109 
Total animais mortos 149 114 262 253 
Taxademortalidadefêm 4.22 3.30 4.71 3.62 
Taxa de mortalidade mach 492 3.65 7.32 4.94 
Taxa de mortalidade geral 4.50 3.45 5.74 3.79 
Taxamédiadecrcs.abatc/gnachos 3.59 3.59 1.94 4.55 
Taxa méd.de produção até o ano :15.02 17.83 15.01 17.13 
Abate acumulado 410 413 7.453 8.633 

Fêmeasdeø - lano 313 343 449 702 
Fêmeasdel-2anos 276 294 412 595 
Fêmeas de 2 -3 anos 265 265 354 555 
Fêmeas de 3-4 anos 252 252 334 521 
Fêmeasde4-Sanos 245 245 311 500 
Fêmeas cleS -6 anos 208 215 273 403 
Fêmeasde6-lanos 143 140 197 271 
Fêmeasdel,- Sanos 126 125 178 277 
Fêmeasde8-9anos 100 102 142 217 
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Ano 1 	Ano 15 
Trat. 1 	Trat.2 Trat. 1 Trat.2 

90 82 151 175 

2.018 2.063 2.801 4.216 

333 361 464 700 
276 293 364 629 
274 274 343 566 
252 253 359 510 
243 242 313 458 

1.378 	1.423 	1.843 	2.863 

Fêmeasde9-løanos 

Total de fêmeas = 

Machos de 0 - 1 ano 
Machos de 1 - 2 anos 
Machos de 2 - 3 anos 
Machos de 3 - 4 anos 
Machos de 4 - 5 anos 

Total de machos = 

No tratamento 2, alguns parãmetros são analisados a partir do nono e 
décimo ano, pan permitir a maturação dos efeitos das mudanças propostas, 
na estrutura do rebanho. 

Deve-se ressaltar qüe se trata de uma demonstração do uso do instru-
mental e, portanto, não se esgotará a exploração das potencialidades que as 
informações de saida oferecem. As informações são referõntes ao ano quinze, 
exceção dos valores de tipo acumulativo. 

Evolução do rebanho 

A Tabela 1 mostra que o tratamento 2, apresenta um pequenó aumento 
de importância relativa nos quatro primeiros grupos de idade (0-1 a 4-5 
anos), com relação ao tratamento 1. 68.14% e 66.41% respectivamente. 

TABELA 1 - Composição das fêmeas por grupos de idade no ano quinze. 

Fêmeas 

(kupos de Tratamento 1 Tratamento 2 

idade Freq. absol. Freq. reL% Freq. rei. acum. Freq. absol. Freq. rei.% Freq. rei. acum. 

0-1 449 16.03 16.03 702 16,65 16,65 
1-2 412 14,71 30,74 595 14,11 30,76 
2-3 354 12,64 43.38 555 13,16 43,92 
3-4 334 11.92 55,30 521 12,36 56,28 
4-5 311 11.11 66,41 500 11,86 68,14 
5-6 273 9,75 76.16 403 9.56 77.70 
6.7 197 7,03 83,19 271 6,43 84,13 
7.8 178 6,35 89,54 277 6,57 90,70 
8-9 142 5.07 94.61 217 5,15 95.85 
9-10 151 5,39 IDO 175 4,15 IDO 

Totais 2.801 100 4.216 100 - 
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No caso dos machos, o deslocamento da importnóia relativa a favor de 
animais mais jovens, acontece nas três primeiras classes, (0-1 a 2-3), 66,19% no 
tratamento 2 e 63,54% no tratamento 1, como se observa na Tabela 2. 

TAIJELA 2 - Composição dos machos por grupos de idade no ano quinze. 

Machos 
Grupos de Tratamento 1 Tratamento 2 

idade Freq. absol. Freq. rel.% Freq. rei. acurn. Freq. absol. Freq. rel.% Freq. rei. acuin. 

0-1 464 25.18 25,18 700 24,45 25,45 
1-2 364 19,75 44,93 629 21,97 46.42 
2-3 343 18,61 63.54 566 19,77 66,19 
3-4 359 19,48 83,02 510 17,81 84,00 
4-5 313 16,98 100 458 16.00 100 

Totais 1.843 100 - 2.863 100 - 

O aumento de animais jovens no tratamento 2, era esperado, entretanto, 
a magnitude dessa variação só pode ser visualizada, através do uso de um 

delo de simulação. 
No ano quinze, a composição por sexo no rebanho, que no tratamento 1 

é de 60,31% de fèmeas e 39,69% de machos, muda para 59,56% de fëmeas e 
40,44% de machos, no tratamento 2, isto é, uma queda de 1,24% na impor-
tância relativa das remeas no rebanho. 

TABELA 3 - Indicadores da evolução do rebanho. 
Evoluçlo do rebanho Taxa de ereto, do rebanho Mortalidade geral 1 axa de produçao 

Ano Trat-1 Trat-2 Trat-1 Trat'2 Trat-1 Trat-2 Trat-I Trat-2 

1 3.396 3.486 2.63 5,35 4,50 3,45 15.02 17,83 
2 3.435 3.644 1.15 4,53 5,54 3,96 14,02 17,01 
3 3.498 3.831 1,83 5,13 4,92 4.12 14,99 17,23 
4 3.617 4.009 3,40 4,65 4.69 3.97 16,50 16.42 
5 3.693 4.202 2,10 4.81 5,39 4.09 14,54 16,49 
6 3.794 4.474 2.73 6,41 5.23 3,71 15.30 18,44 
7 3.939 4.763 3,82 6,46 5,09 4,05 15,95 17,99 
8 4.033 5.038 2,39 5,77 5.31 4,01 14.67 17,47 
9 4.082 5.285 1,21 4,90 5,38 3,85 14,16 16,49 

10 4.141 5.530 1,45 4,90 5,14 3,67 14,45 16,18 
11 4.262 5.819 2,92 5,23 4,66 3,74 15,53 17,50 
12 4.348 6.083 2,02 4,54 5,28 4,07 15,18 16,70 
13 4.443 6.384 2,18 4,95 5,20 4,18 15,11 17,11 
14 4.567 6.681 2,79 4,65 5,33 3,96 15,53 16.82 
15 4.644 7.079 1,69 5,96 5,74 3,79 14,25 17,20 

Med. - 2.29 5,21 5,16 3,91 15.01 17,13 
cv% - - 32,72 12,40 6,38 4.98 4,45 3,61 
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Na Tabela 3 observa-se que nos últimos cinco anos, o tratamento 1 
aprésenta uniaumenta de 503 cabeças, ou seja 12,15% de aumento, enquan-
to que no anos dois esse aumento é de 28.01 1/o, ou seja, 1.549 cabeças. A 
partir do rebanho inicial (3.309 cabeças), o tratamento 1 teve um aumento de 
40,34%. Já no caso do tratamento 2 esse aumento é de 113,93%. 

Conceituando como patrimônio bovino da região, o rebanho total em 
um tempo "j", mais o abate acumulado desde o inicio do periodo até o tempo 
"j", obteve-se, no tratamento 1, uni total de 12,091 animais e no tratamento 
2, 15.712animais, ou seja, 29,88% a mais. 

A taxa média de crescimento do rebanho no tratamento 1, é de 2,29% 
com um coeficiente de variação de 32,72%. A dispersão é relativamente 
grande. No caso do tratamento 2, tem-se uma taxa de crescimento de 5,21% 
com um coeficiente de variação de 12,40 1/o, significando um aumento de 
121,5 1%, e uma diminuição da dispersão. Essas taxas operam sobre reba-
nhos de tamanhos diferentes (Tabela 3). 

A velocidade de crescimento dos nascimentos é um valor estratégico a 
partir do qual se geram todas as potencialidades do rebanho. No tratamento 
1, a taxa média anual de crescimento dos nascimentos é de 2,54% , com 
oseilações bastante grandes. No tratamento 2, a partir do décimo ano, essa 
taxa é de 5,41%, com o mesmo comportamento errátieo, significando um 
aumento de 112,99%. 

Quanto à mortalidade geral, o tratamento 1 apresenta uma taxa média 
de 5,16% com um coeficiente de variação de 6,38%. No tratamento 2, cai 
para 3,9 1% com um coeficiente de variação de 4,98%. Isso equivale a uma 
redução da taxa média de mortalidade geral da ordem de 24,23% (Tabela 3). 

A Tabela 3 apresenta ainda, os dados relativos a taxa de produção do 
rebanho. Observa-se que no tratamento 1, a taxa média é de 15,0 1% com um 
coeficiente de variação de 4,45%, bastante regular. No tratamento 2, essa 
taxa aumenta para 17,13%, com um coeficiente de variação de 3,6 1%, quase 
constante. O aumento de 2,12 pontos percentuais, correspondem a um in-
cremento real de 14,12%, que incide sobre um rebanho maior, se comparado 
ao tratamento 1. 

Observa-se ainda que, nos primeiros dez anos, a taxa de produção 
mostra uma variação relativamente maior que a observada nos últimos cinco 
anos. No primeiro caso, a média assume o valor de 17,16% com um coefici-
ente de variação de 4,25%. Já no segundo periodo é de 17,07% e o coeficien-
te de variação de 1,66% mostrando uma clara tendência à estabilidade. 
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Evolução do abate 

No tratamento 1, a taxa média de crescimento anual do abate é de 
2,27%, com uma variação muito grande. No tratamento 2, ela aumenta para 
4,37% (nos últimos 6 anos), significando um aumento da oferta de carne ano 
a ano (Tabela 4). 

TABELA 4 - Indicadores da evolução do abate. 

Evoluçlo do abate 	Taxa de abate 	Taxa de creso. do abate 	Proporç3o de macho, no abate 

Ano 	Trat.I 	Tnt-2 	Trat.l 	Trat-2 	Trat.l 	Trat.2 	Trat-t 	Trat-2 

410 483 2.39 82,48 .0.73 0.00 56.34 55.93 
437 435 12,87 12,48 6.59 5.33 52.86 54.25 
452 441 13,16 12,10 3.43 838 53.10 54.42 
458 458 13.09 88.77 8.33 2,27 55.02 55.21 
450 468 12,44 11,67 .8.75 3.77 53.33 55.34 
464 503 12,56 11.97 3.11 7.48 51.12 57,26 
460 516 12.12 11.53 -0,86 2.58 54,57 55,43 
424 557 12.29 11,69 5.22 7.95 50.00 55.30 
522 584 12,94 11.59 7.85 4.85 49.43 54.62 
538 610 13.01 11.54 1.72 4.45 50.85 55.25 
522 679 12.61 82,28 .1.69 11.31 55.56 56,85 
561 708 13.16 12.17 7.47 4.27 55,44 56,64 
562 740 12.93 12.87 0.18 4.52 50.89 55,27 
566 777 82.74 12.17 0.78 5.00 50,88 57.40 

rnédia dos últimos 6 anos 

O crescimento do abate de machos, no tratamento 1, apresenta uma 
média anual da ordem de 1,94% com uma variação muito grande. Conside-
rando apenas os dados dos últimos 6 anos, no tratamento 2, se observa 'uàrn 
taxa média de 5,22%, com uma variação ainda maior (Tabela 4). Isso repre-
senta um acréscimo na oferta de carne, pelo abate de machos. 

A proporção de machos no abate, também apresentada na Tabela 4, 
mostra que no tratamento 1, a proporção média no período total é de 
52,74%, com um coeficiente de variação dç 4,10%. No tratamento 2, aumen-
tapara 55,75% com um coeficiente de va64ão de 1,82%, o que representa 
uma melhoria na proporção de machos no abate de 5,70% e a variabilidade 
que era pequena fica menor. O total de cabçças abatidas no período (machos 
e remeas), é de 7,453 animais, no tratamentà 1, tendo que no tratamento 2 é 
de 8.633 aniiiiais, representando um aumento de 15,83% na oferta total de 
carne no período. 
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Embora a taxa média de abate no tratamento 2 (1 l,92%),tenha sido 
menor que a do tratamento 1 (12,73%), observa-se que no periodo compre-
endido entré os anos 10 e 15, o abate no tratamento 1 é de 3.371 animais, e 
que no caso do tratamento 2 é de 4.265 animais. Isso significa um aumento 
de 26,52%. 

5. 1.5 Conclusões do experimento 

1. A estrutura do rebanho no caso do tratamento 2, teve um aumento da 
importância dos animais mais jovens com relação ao tratamento 1, e 
uma pequena perda da proporção das remeas no rebanho total; 

2. A taxa de abate teve uma pequena diminuição no tratamento 2, em-
bora a oferta de carne tenha aumentado significativamente em valo-
res absolutos, em forma permanente, com um pequeno aumento da 
proporção de machos no abate; 

3. As taxas de crescimento do rebanho e da produção no tratamento' 
mostraram substanciais aumentos com relação ao tratamento 1; 

4. A velocidade de crescimento dos nascimentos no tratamento 2, apre- 
sentou um aumento substantivo com relação ao tratamento 1; 

S. O crescimento do abate de machos no tratamento 2, mostrou um 
aumento notável e uma melhoria na regularidade; - 

6. A taxa geral de mortalidade teve uma diminuição importante, no 
tratamento 2; 

7. No final do período em estudo, o rebanho total do tratamento 2, 
apresentou um rebanho substantivamente maior e um abate aeuniu-
lado também superior ao tratamento 1. 

Conclusões sobre as vantagens do uso dos modelos matemáticos de 
simulação na pesquisa agropecuária 

As potencialidades que os modelos matemáticos de simulação podem ofere-
cer como apoio complementar no processo de pesquisa agropeeuária, encontram 
apenas limites na habilidade, imaginação e bom senso do pesquisador. 

O uso desse instrumental pode proporcionar algumas vantagens como: 
1 - uma visão de conjunto que permite perceber a articulação dos dife- 

rentes elementos considerados no renomeno estudado, e suas rela- 
ções com os resultados finais de interesse do pesquisador; 
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2 - facilita a compreensão e o conhecimento, da dinâmica do fenômeno 
estudado e do processo global; 

3 - permite á percepção de lacunas no conhecimento "temático", decor-
rente da programação de pesquisa, gerando com isso. pkjetos es. 
pecíficos para preencher esses vazios; 

4 - explicita o grau de sensibilidade e/ou de amplificação dos efeitos 
acumulados das mudanças em determinadas variáveis. Se o pesqui-
sador conhece bem um fenômeno e sabe qual o tipo de flincionali-
dade entre os elementos participantes e como cada um influencia no 
resultado fmal, poderá simular diferentes alternativas de valores 
para algum elemento de interesse, em vários ciclo ou unidades de 
tempo de resolução. Através dessa simulação pode perceber a im-
portância e a repereursão da mudança na realidade. Isso auxilia na 
prioritização das pesquisas a serem iniciadas; 

5 - possibilita a "experimentação abstrata", proporcionando economia 
de tempo e de recursos fisieos, além de melhorar  o planejamento 
dos projetos de pesquisa experimental. Acrescente-se a essas, as 
vantagens citadas por France & Thornley (1984), sobre o uso de 
modelos matemáticos de simulação, expostas a seguir: 
a. a necessidade de expressão matemática das hipóteses, ajuda na 

melhor compreensão do fenômeno biológico em estudo; 
b. os modelos matemáticos de simulação são uma boa alternativa 

para estudar a viabilidade da transferência de novas tecnologias 
a nível de produtor; 

e. os beneficios econômicos, sugeridos pela pesquisa para as inova-
ções tecnológieas, podem ser conferidos através de modelos 
agro-econômicos, simulando a adoção dos novos métodos; 

d. os modelos ajudam a facilitar o desenho de cxperimentos para 
uma determinada incógnita, ou para fazer uma escolha entre me-
canismos alternativos; 

e. um modelo que apresente adequadamente uma determinada reali-
dade é potencialmente um bom instrumento de predição de pos-
siveis resultados, e/ou valores futuros no sistema; 

f. os modelos podem fornecer a baixo custo e em pouco tenpo, o 
conhecimento das situações futuras que se apresentam na vida 
real e servir de base para a programação da pesquisa experimen-
tal. 
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ANEXO 1 - Programa 

488 REM MODELO DE SIM U L AÇ Ão DA D 1 NA MICA 
489 REM 
490 REM P0 PULA CIO N A L DEU M R E B A N 110 
495 REM 
500 REM 
55OREM SEÇÃO INICIAL 
560 REM 
570 INPUT "NUMERO DE NASCIMENTO NO TEMPO O"; NAC 
571 INPIJT "ABATE DE MAChOS NO TEMPO 0"; ARMA 
572 INPIJT "ABATE TOTAL NO TEMPO 0"; ABTOT 
580 INPUT "PROPORÇÃO DE FEMEAS NOS NASCIMENTOS"; SEX 
590 INPU'r "NUMERO DE ANOS DA SIMULAÇÃO"; N 
600 INPUT "FEMEAS DE 0-1 ANO"; NFO:INPUT "FEMEAS DE 1 -2 ANOS"; NFI:INPUT 

"FEMEAS DE 2-3 ANOS"; NF2:INPUT "FEMEAS DE 3-4 ANOS"; NF3:INPUT 
"FEMEAS DE 4-5 ANOS"; NF4:INPUT "FEMEAS DE 5-6 ANOS"; NF5:INPUT 
"FEMEAS DE 6-7 ANOS"; NF6 

601 INPIJT "FEMEAS DE 7-8 ANOS"; NF7:INPUT "FEMEAS DE 8-9 ANOS"; NF8:INPUT 
"FEMEAS DE 9-10 ANOS"; NF9 

610 INPUT 'MACIOS DEU - 1 ANO"; NMO:INPtJT "MACHOS DE 1 -2 ANOS"; NMI:INPLIT 
"MACHOS DE 2-3 ANOS"; NM2:INPUT "MAChOS DE 3.4 ANOS"; NM3JNPUI' 
'MACHOS DE 4-5 ANOS"; NM4 

630 INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-FEMEAS 0-1 ANO'; MFO:INPIJF "TAXA DE 
MORTALIDADE FEMEAS 1-2 ANOS"; MFI:INPIJT "TAXA DE MORTALIDADE-
FEMEAS 2-3 ANOS"; MF2:INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-FEMEAS 3-4 ANOS; 
MF3 

631 INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-FEMEAS 4-5 ANOS"; MF4:INPUT "TAXA DE 
MORTALIDADE-FEMEAS 5-6 ANOS"; MF5:INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-
FEMEAS 6-7 ANOS"; MF6:INPIJT "TAXA DE MORTALIDADE-FEMEAS 7-8 ANOS'; 
MF7 

632 INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-FEMEAS 3.9 ANOS"; MF8:INPIJT "TAXA DE 
MORTALIDADE-FEMEAS9- I0ANOS";MF9 

650 INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-MACHOS 0- 1 ANOS"; MMO;INPIJT "TAXA DE 
MORTALIDADE-MACHOS 1 .2 ANOS"; MMI:INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-
MACHOS 2-3 ANOS"; MM2:INPUT "TAXA DE MORTALIDADE-MACHOS 3-4 
ANOS"; MM3 

651 INPUT"TAXADEMORTALIDADE-MACIIOS4-5 ANOS";MM4 
660 INPUT "TAXA DE CONCEPÇÃO-FEMEAS 3-4 ANOS"; C3:INPIJT "TAXA DE CONCEPÇÃO-

FEMEAS 4-5 ANOS"; C4:INPUT "TAXA DE CONCEPÇÃO-FEMEAS 5-6 ANOS"; 
C5:INPTJT "TAXA DE CONCEPÇÃO-FEMEAS 6- 7 ANOS"; C6 

661 INPUT 'TAXA DE CONCEPÇÃO-FEMEAS 7-8 ANOS"; C7:NPIfl "TAXA DE CONCEPÇÃO - 
FEMEAS 8-9 ANOS"; C8:INPIJT "TAXA DE CONCEPÇÃO-FEMEAS 9- 10 ANOS"; C9 

680 INPUT "TAXA DE DESCARTE - FEMEAS VAZIAS 4-5 ANOS"; D4:INPUT "TAXA DE 
DESCARTE - FEMEAS VAZIAS 5-6 ANOS"; D5:INPUT "TAXA DE DESCARTE - 
FEMEAS VAZIAS 6- 7ANOS"; D6:INPTJF "TAXA DE DESCARTE - FEMEAS VAZIAS 7 
-8 ANOS"; D7 

681 INPUT "TAXA DE DESCARTE - FEMEAS VAZIAS 8-9 ANOS"; D8 
700 INPUT "ri"; R1:1NPUT "a"; R2;INPU'F "r3"; R3:INPUT "r4"; R4:1NPUT "r5"; R5 
710 INPUT "r6";k6:INPUT "r7"; R7:INj'UT "rS"; R8:INPIJT "r9"; R9JNPUT "rio"; RIO 
720 INPUT "di"; R11:INPUT "r12"; R12:INPUT "r13"; RI3JNFIJT "rl4"; R14 
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730 INPUT "rIS"; R15:INPUT "r16"; R16:INPJT "r17"; R17:INPUT "rIS"; RIS 
740 INPUT "rir; Ri9:INPUT "r20"; R20:INPL.Tf r21"; R21:INPtJT "r22"; R22 
750 INPUT "r23"; R23:INPUT "r24"; R24:INPUT "r25"; R25:INPIJT "r26; R26 
760 INPUT "r27"; R271NPISr "r28"; R28:INPIJT "r29"; R29:INPUr "r30"; R30 
770 lNi'UT "r31"; R3 I :INPUT "r32; R32:INPUT r33"; R33:INPUT "r34'; R34 
771 INPUT"r35"; R35 
780 INPUT "r35"; 135 
781 REM 
782REM SEÇÃO DINÂMICA 
784 REM 
790 LPRINT" DADOS DE ENTRADA AO MODELO 
791 LPRJNT 
792 LPRINT 
793LPRINT" 	SEÇÃO INICIAL"'" 
-79.4 LPRINT" 
'795 LPRINT 
802 LPRINT USINa "NUMERO DE NASCIMENTOS No TEMPO 0 #####W'; NAC 
803 LPRINT USINa "ABATE DE MACHOS NO TEMPO O - ######'; AB!¼1A 
804 LPRINT USINO "ABATE TOTAL NO TEMPO O - ######"; ABTOT 
805 LPRINT USINO "PROPORÇÃO DE FEMEAS NOS NASCIMENTOS ##.##"; SEX 
806 LPRINT USINa "NUMERO DE ANOS DA SIMULAÇÃO ##"; N 
807 LPRINT 
808 LPRINT USINa "FEMEAS DE 0- 1 ANOS ###N##"; NFO 
809 LPRINT USINa "FEMEAS DE 1 -2 ANOS ######"; NFI 
810 LPRINT USINa "FEMEAS DE 2-3 ANOS #####'; NF2 
811 LPRINTUSINO "FEMEAS DE 3-4 ANOS #####"; NF3 
812 LPRINT USINa "FEMEAS DE 4-5 ANOS #####"; NF4 
813 LPRINT USEM) "FEMEAS DE 5-6 ANOS ######"; NFS 
814 LPRINT USINO "FEMEAS DE 6-7 ANOS #####"; NF6 
815 LPRINT USINO "FEMEAS DE 7-8 ANOS ###U#fl"; NF7 
816 LPRINT USINO "FEMEAS DE 8-9 ANOS ##tIfl#r; NFR 
817 LPR1NTUSINO "FEMEAS DE9 -10 ANOS ##flllff#"; NF9 
818 LPRINT 
820 LPRINT 
821 LPRINT USINO "MACIIOS DE 0- 1 ANOS ######"; NMO 
822 LPRINT USINa "MACIIOS DE 1-2 ANOS  
823 LPRINT USINO "MACHOS DE 2-3 ANOS #P###fl; NM2 
824 LPRINT USINO "MACHOS DE 3-4 ANOS ######"; NM3 
825 LPRINT USINa "MAChOS DE 4-5 ANOS #W##ff#"; NM4 
826 LPRINT 
827 LPRINT USINO "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 0-1 ANOS ##.##"; MFO 
828 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 1-2 ANOS ##.#"; MFI 
829 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 2-3 ANOS #fl.#r; MF2 
830 LPRINT USEM) "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 3-4 ANOS !4#M#"; MF3 
831 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 4-5 ANOS ##.##"; MF4 
832 LPRINT USING "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 5-6 ANOS fl#.##"; MF5 
833 LPRINT USINO "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 6-7 ANOS ##.##"; MF6 
834 LPRINT USINO "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 7-8 ANOS ##.##"; MF7 
835 LPRINT USINO "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 8-9 ANOS ##.##"; MF8 
836 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE FEMEAS 9-10 ANOS ##.##"; MF9 
837 LPRINT 
838 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE MAChOS 0-1 ANOS ##.##"; MMC 
839 LPRINT USINa "TAXA DE MORTALIDADE MACIIOS 1-2 ANOS ##.##"; MMI 



840 LPRINT USING "TAXA DE MORTALIDADE MACHOS 2-3 ANOS ##.##"; MM2 
841 LPRINT USINO "TAXA DE MORTALIDADE MACHOS 3-4 ANOS ##.##"; MM3 
842 LPIUFT USINa "TAXA DE MORTALIDADE MAChOS 4-5 ANOS ##.##" MM4 
843 LPIUNT 
844 LPRINT USINO "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 3-4 ANOS ##.######'; C3 
845 LPRINT USING "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 4-5 ANOS ##.######'; C4 
846 LPRINT USINO "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 5-6 ANOS #.######'; C5 
847 LPRINT USINO "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 6-7 ANOS ##J#####"; C6 
849 LPRINT USINa "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 7-8 ANOS ff#.##### ,'; C7 
849 LPRINTUSING "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 8-9 ANOS ##.###fl##"; C8 
850 LPRINT USINO "TAXA DE CONCEPÇÃO FEMEAS 9-10 ANOS ########"; C9 
851 LPRINF 
852 LPRINT USING "TAXA DE DESCARTE FEMÉAS VAZIAS 4-5 ANOS )/#.#/####"; D4 
853 LPRINT USINO "TAXA DE DESCARTE FEMEAS VAZIAS 5-6 ANOS ##.######"; D5 
854 LPRINT USINO "TAXA DE DESCARTE FEMEAS VAZIAS 6-7 ANOS ##.#####"; D6 
855 LPRINT USINO "TAXA DE DESCARTE FEMEAS VAZIAS 7-9 ANOS ##.###4#W'; D7 
856 LPRINT USING "TAXA DE DESCARTE FEMEAS VAZIAS 8-9 ANOS ##.######"; D8 
857 LPRINT 
858 LPRIN'I' 
859 LPRJNT" 
86OLPRINT"*'**SEÇÃO DINÁMICA"'"" 
961 LPRINT" 
962 LPRINT 
863 LPRINT 
865 FORI-1TON 
966 NFEI NF0 + NF1 + NF2 + N173 + NF4 + NFS + NF6 4- NF7 + NF8 + N179 
867NMAI -NMO+NMI +NM2+NM3 +NM4 
868 REBI - NFO+NE14-NF2+NF3+NF4-I-NF5+NF6+NF7+NFS+NF9+NMO+NMI+NM4 -NM3+NM4 
869 NAC1 NAC:ABMAI -AI3MkABTOTI ABTOT 
870 FORII-ITONF3 
880 A - RND(IlRl) 
890 IF A<C3 TUEN 03 03 + 1 
900 IF A>C3 THEN 2403 = NC13 + 1 
910 NEXT 11 
920 FORI2-1T003 
930 A - RND(12"R2) 
940 IF A<MF3 THEN 0F3 - 0F3 + 1 
950 IF A>MF3 TEEN 0S3 -0S3 + 1 
960 NEXT 12 
970 FOR 13= 1 TO NO3 
980 A- RND(13"R3) 
990 IF A<MF3 TI-IEN NOF3 = NOF3 + 1 
1000 IF A>MF3 THEN NOS3 - N053 + 1 
1010 NEXF 13 
1020 ENF4 - 0S3 + NOS3:SNF4 - NF4 
1030 FORI4=1TONF4 
1040 A- RND(I4R4) 
I050IFA<C4THEN04=04+ 1 
1060 IF A>C4 TREN N04 a  N04 + 1 
1O7ONEXTI4 
1080FORI5=ITOO4 
1090 A - RND(I5R5) 
II00IFA<MF4THENOF4-0F4+ 1 
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1110 II' A>ME4 TIIEN 0S4 054 + 1 
1120 NEXT 15 
1130 FOR 16- 1 TO N04 
1140 A-RND(16R6) 
1150 IF A<MF4 T1IEN NOF4 - NO174 + 1 
1160 IF A>MF4 TILEN N084 N0S4 + 1 
1170 NEXT 16 
1180 FOR 17 - 1 TO N0S4 
1190 A- RND(17'R7) 
1200 IF Ac04 TIIEN DF4 - DF4 + 1 
1210 II' A>1)4 TIIEN FR4 - FR4 + 1 
1220 NEXF li 
1230 N174 - NF4 + EN174-SNF4 
1240 ENF5 0S4 + FR4:SNF5 NFS 
1250 FOR 18- 1 TO NF5 
1260 A RND(18R8) 
1270 IF A<C5 TIIEN 05 05 + 1 
1280 IF A>C5 TIIEN NOS NOS + 1 
1290 NEXT IS 
1300 FOR 19- 1 TO 05 
1310 A- RND(19'R9) 
1320 II' A<MFS TIIEN 0F5 - GF5 + 1 
1330 IF A'MF5 TIIEN 0S5 - 085 + 1 
1340 NEM' 19 
1350 FORIIO= 1 TONG5 
1360 A-RND(llORlO) 
1370 IF ACMF5 TIIEN NOFS - NOF5 + 1 
1380 IF A>MFS TIIEN NOS5 NGSS + 1 
1390 NEXT 110 
1400 FOR 111 1 TO NOS5 
1410 A- RND(IllRlI) 
1420 II' Ac05 TIIEN DFS - DFS + 1 
1430fF A'DS TIIEN FR5 FR5 + 1 
1440 NEXF III 
1450 NF5 = NF5 + ENF5-SNF5 
1460 ENF6 085 + FR5:SNF6 NF6 
1470 FORII2= 1 TONF6 
1480 A = RND(112'R12) 
1490 IF A<C6 TIIEN 06- 06 + 1 
1500 IF A>C6 TIIEN N06 = N06 + 1 
15 lO NEXT 112 
1520 FORII3-ITOO6 
1530 A= RND(113'R13) 
1540fF A<MF6 TJIEN 0F6 - 0F6 + 1 
1550 IF A>MF6 TILEN 0S6 - 0S6 + 1 
1560 NEXT 113 
1570 FORII4- 1 TONG6 
1580 A- RND(L14R14) 
1590fF A<MF6 T1IEN NOF6 - NOF6 + 1 
F600 IF A>MF6 TIIEN N0S6 - NOS6 + 1 
1610 NEXT 114 
1620 FOR 115 1 TONGS6 
1630 A- RND(115'RIS) 

31 



1640 IF A<D6 fIEM DF6 - DF6 + 1 
16501FA>D6THENFR6-FR6+1 
1660 NEXT 115 
1670 NF6 - NF6 + ENF6-SNF6 
1680 ENF7 - GS6 + FR6:SNFI - NF7 
1690 FOR 116 = 1 TONEl 
1700 A=RND(116'R16) 
I7I0IFA<C7THENG7-01+ 1 
17201FA>C7THENNO7-N07+ 1 
1730 NEXT 116 
1740 FORI17-1T007 
1750 A RND(117R17) 
1760 IF A<MF7 TIIEN 0F7 0F7 + 1 
17701V A>MF7 TI1EN 081 = 087 + 1 
1780 NEXT 117 
1790 FORII8-ITONO7 
1800 A-RND(IlSRlS) 
I8I0IFA<MF'7TIIENN0F7=NGV7+ 1 
18201V A>MF7 TREN NOS7 - NGS7 + 1 
1830 NEXT 118 
1840 FOR 119- 1 TO N057 
1850 A- RND(119'R19) 
18601V A<D7 TIIEN DPi - DEI + 1 
18701FA>D7TLIENFR7FR7+ 1 
1880 NEXT 119 
1890 NF7 -NF7 + ENF7-SNFI 
1900 ENF8 - 087 + FR7:SNF8 - NFS 
1910 F0R120 1TONF8 
1920 A - R}4D(120'R20) 
1930 IF A<C8 fIEMOS -08 + 1 
19401V .A>C8 THEN NOS - NOS + 1 
1950 NEXT 120 
1960 FOR 121 = 1 TO 08 
1970 A-RND(121R21) 
1980 IF A<MFS TIIEN OFS 0F8 + 1 
1990 IF A>MF8 TI1EN 038 - 088 + 1 
2000 NEXF 121 
2010 FOR 122- ITONOS 
2020 A - RND(122R22) 
20301V A<MV8 TIIEN NOE8 - NOF8 + 1 
2040 IV A>MFS THEN NGSS - NOSS + 1 
2050 NEXT 122 
2060 FOR 123 - 1 TO NOSS 
2070 A-R1JD(123R23) 
2080 IF ACD8 TIIEN DFS - DE8 + 1 
2090!? A>D8 TI-IEN FItE - FRS + 1 
2100 NEXT 123 
2110 NF8 - NV8 + ENF8-SNF8 
2120 ENF9 -058 + FR8:SNF9 NF9 
2130 FORI24-ITONF9 
2140 A- RND(124R24) 
2150 IFA<C9 THtN 09 - 09 + 1 
21601? A>C9 TIIEN N09 - N09 + 1 
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2170 NLXT 124 
2180 F0R125- IT009 
2190 A RND(125'R25) 
2200 II' A<MF9 TIIEN 0F9 = 0F9 + 1 
2210117 A>MF9 TIIEN 089 - 089 + 1 
2220 NEXT 125 
2230 FOR 126 1 TO N09 
2240 A - RND(I26R26) 
22501V ACMF9 TIIEN NOF9 = NOF9 + 1 
2260 IV A>MF9 TIIEN NOS9 - NOS9 + 1 
2270 NEXT 126 
2280 NF9 N179 + ENF9-SNF9 
2290 NAC 083 + 084 + 085 + 086 + 087 + 088 + 089 
2300 FOR 127 = 1 TO NAC 
2310 A RND(127'R27) 
2320117 A<SEX TIIEN FEM FEM -1- 1 
23301V A>SEX TITEN MACI! = MAC! + 1 
2340 NEXT 127 
2350 ENFO = FEM:ENNI0 MACII:SNFO = NF0:SNM0 NMO 
2360 FOR 128 = 1 TO NF0 
2370 A = RNO(128R28) 
23801V A<MFO TILEN FF0 -FF0 + 1 
23901V A>MFO TIIEN FS0 ESO + 1 
2400 NEXT 128 
2410 ENFI = FSO:SNFI NU 
2420 NF0 = NVO + ENFO-SNF0 
2430 FOR 129 - 1 TO NVI 
2440 A - RJJD(I29R29) 
24501V A<MF1 TIIEN FF1 -FF1 + 1 
24601V A>MF1 TIIEN FSl = FSI + 1 
2470 NEXF 129 
2480 ENV2 FSI:SNF2 = NF2 
2490 NFL NU + ENFI-SNFI 

500 FOR 130 = 1 TO NF2 
2510 A - RND(130R30) 
25201V A<MF2 TI1EN FF2 -FF2 + 1 
25301V A>MF2 TIIEN F82 - FS2 + 1 
2540 NEKF 130 
2550 ENV3 = F82:SNF3 - NF3 
2560 NF2 - NF2 + ENF2-SNF2 
2570 N173 - N173 + ENF3-SNF3 
2580 FOR 131 = 1 TO NMO 
290A=RND(I319t3I) 
2600 IF A<MMO TIIEN tIFO - 13F0 + 1 
2610 IF A>MMO TUEN USO = USO + 1 
2620NEXT131 
2630 ENMI BSO:SNM 1 = NMI 
2640 NMO - NMO + ENMO-SNMO 
2650 FOR 132 = 1 TO NMI 
2660 A - RND(132R32) 
26701V A<MMI TIIEN DVI - DVI + 1 
2680 IFA'MMl T1IEN 1381-1381 + 1 
2690 NEXT 132 
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2700 ENM2 - BS1:SNM2 - NM2 
2710 NMI - NML + BSO-SNMI 
2720 F0R133-ITONM2 
2730 A - RND(I33R33) 
2740 IF A<MM2 TIIEN 8F2 = 13F2 + 1 
2750 IF A>MM2 TI-IEN BS2 - 13S2 + 1 
2760 NEXT 133 
2770 ENM3 B82:SNM3 - NM3 
2780 NM2 - NM2 + ENM2-SNM2 
2790 F0R134-ITONM3 
2800 A - RND(134R34) 
2810 IF A<MM3 THEN BF3 - 13F3 + 1 
2820 IF A>MM3 TUEN 13S3 - B83 + 1 
2830 NEXT 134 
2840 ENM4 BS3:SNM4 - NM4 
2850 NM3 - NM3 + ENM3-SN1,13 
2860 FOR 135 - 1 TO NM4 
2870 A- RND(135R35) 
2830 IE A<MM4 THEN BF4 - 13F4 + 1 
2890 IF A>MM4 THEN 1334 -1384 + 1 
2900 NEXT 135 
2910 NM4 -NM4 + ENM4-SNM4 
2920 ADMA- 1384 
2930 ABFEM - DF4 + DES + DF6 + DEi + DF8 + (389 + NGS9 
2940 AI3TOT - ADMA + ABFEM 
2950NF-NFO +NFI +NF2+NF3 +NF4 +NFS +NF6+NF7 +NF8 +NF9 
2960NM-NM0 +NMI +NM2 + NM3 +NM4 
2970 ABAC - ABAC + ABTOT 
2980 REB=NF+NM 
2990 MOF - cJF3 + NOF3 + 0F4 + NGF4 + GF5 + NOF5 + 0F6 + NOF6 + 0F7 + NGF7 + 0F8 + 

NGF8 + 0F9 + NOF9 + FF0 + FF1 + FF2 
3000 MOM - BFO + DEI + BF2 + BF3 + 13F4 
3010 TXMOF-(MGFIOOyNFEI 
3020 TXMOM '(MOM'I00)INMA1 
3030 MO - MOE + MCM 
3040 TXMO-(MO•IOOyREBI 
3050 NFR (NFIREB)100:NMR (NMJREB)IOO 
3060 ADMAR- (ABMA/ABTOT)'IOO, 
3070 ABFEMR-(ABFEMJABTO1)*IOO 
3080 CRES - ((RL13100y(REBI»-100 
3090 CRABMA ((ABMA l00)/(ABMAI ))-100 
3100 CABTOT - ((ABTOT'lOOy(ABTOTI))-lOO 
3110 CNAC - ((NAC'lOO)/(NACIfl-IOO 
3120 TXAB - ((ABTOT'100(REB1)) 
3130 TXPRO - TXAD + CItES 
3131 CRABMA1 - CRABMAI + CRABMA 
3132 fliROl -TXPROI +fll'RO 
3133 MCABMA- CRABMA1/1 
3134 MURO - DO'ROI/I 
3140 LFRINF 
3141 LPRINT USINO "PosiçÃo DO REBANHO NO ANO - ##'; 1 
3142 LPRINT 
3150 LPRINT USINO "NASCIMENTOS DE FEMEAS ######"; FEM 
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3160 LPRINT USINO "NASCIMENTOS DE MACHOS #####fl"; MACIL 
3170 LPRINT USINO "TOTAL DE NASCIMENTOS ######"; NAC 
3180 LPRINT 
3190 LPRINT USINO "TOTAL DO REBANhO tIM####"; REB 
3200 LPRINT 
3210 LPRINT USING "ABATE DE MAChOS ######"; ADMA 
3220 LPRINT USINO "ABATE DE FEMEAS #flff###;  AUFEM 
3230 LPRINT USINO "TOTAL DO ABATE #####"; ABTOT 
3240 LPRINT 
3250 LPRINT USINO "TAXA DE ABATE ##.ffr; TXAIJ 
3260 LPRINT USINO "TAXA DE CRESCIMENTO flL##"; CRES 
3270 LPRIN'r USINO "TAXA DE PRODUÇÃO ##fi#"; D<FRO 
3280 LPRINT USINa "TAXA CRESCABATE ##.##"; CABTOT 
3290 LPRINT USINO "TAXA CRESCABA/MACIIOS ##fl#'; CRAJ3MA 
3300 LPRINT USINO "TAXA CRESC.NASCIMENTO #/&##"; CNAC 
3310 LPRINT USINO "PROPORÇÃO MACII/ABATE ##.#"; MIMAR 
3320 LPRINT USINO "PROPORÇÃO FEM/AIJATE ##fi#"; ABFEMR 
3330 LPRINT 
3340 LPRINT USINO "TOTAL FEMEAS MORTAS ######"; MOF 
3350 LPRINT USINO "TOTAl. MACHOS MORTOS ######"; MOM 
3360 LPRINT USINO "TOTAL ANIMAIS MORTOS ######"; MO 
3370 LPRINT USINO "TAXA MORTALIDADE FEM #.##"; DO.IGF 
3380 LPRINT USINO "TAXA MORTALIDADE MACI! N###" flMGM 
3390 LPRINT USINO "TAXA MORTALIDADE GERAL ##.##"; TXMO 
3391 LPRINT USINO "TAXA MEDIA DE CRES.ABATEAIACIIOS ft###"; MCABMA 
3392 LPRJNT USINO "TAXA MEDIA DE PRODUÇÃO ATE O ANO #l&##; MTPRO 
3410 LPRINT USINO "ABATE ACUMULADO ######'; ABAC 
3411 LPRINT USINO "FEMEAS 0- 1 ANO = ######"; NFO 
3412 LPRINT USINO "FEMEAS 1 -2 ANOS - ######"; NFI 
3413 LPRINT USINO "FEMEAS 2-3 ANOS #####"; NF2 
3414 LPRINT USINO "FEMEAS 3-4 ANOS = #####"; NF3 
3415 LPRINT USINO "FEMEAS 4-5 ANOS = ######"; NF4 
3416 LPRINT USINO "FEMEAS 5-6 ANOS - ######"; NF5 
3417 LPRINT USINO "FEMEAS 6-7 ANOS = ######"; NF6 
3418 LPRINT USINO "FEMEAS 7-8 ANOS = #ü####'; NF7 
3419 LPRINT USINO "FEMEAS 8-9 ANOS - ######"; NFS 
3420 LPRINT USINO "FEMEAS 9- lO ANOS ######"; NF9 
3421 LPRINT 
3422 LPRINT USINO "TOTAL DE FEMEAS - ######"; NF 
3423 LPRINT 
3424 LI'RINT USINO "MACI lOS 0- 1 ANO ##fl##fl"; NMO 
3425 LPRINT USING "MACIIOS 1 -2 ANOS = ##ff##r; NMI 
3426 LFRINT USINO "MACIIOS 2-3 ANOS ø#####"; NM2 
3427 LPRINT USINO "MACILOS 3-4 ANOS - ######'; NM3 
3428 LPRINT USINO "MAChOS 4-5 ANOS = ####4#"; NM4 
3429 LPRINT 
3430 LPRINT USINO "TOTAL DE MACHOS #####"; NM 
3500 03=0:04=0:O50:G60O70:G80:O90:NG3=0:NO4= 0:N05=0:N06=0:N07=0:NG8=0 
3510 NO90:OF30:GF40:OF50:OF60;GF70:GF8O:GF9=0:OS3=o:OS4=0:OS5=0:OS6=0 
3520 0S70:0S80:0S9 0:NGF3=0,NOF40:NOF5=0:NOF6=0:NGF7=0:NGF8=0:NOF9=0 
3530 DF40:DF50:DF60:DF70:DF80:FR30:FR40:FR5=0:FR6=0:FR7=0;FR8=0 
3540 FR9=0:FF0O:FFI0:FF20:FF30:FF40:FS0=0FSI-0:FS201S3=OJ3F0=0:131 7 I-0 
3550 BF20:BF3O:BF4'0:BS00:BSfr0BS20:BS30:BS4=0 
3551 NGS3=0:NOS4=0:N0S50:NGS6=0:NOS7=0:NOSS=O:NOS9=0 
3560 FEMO:MACHO 
3561 NEXT 1 
3580 END 

35 
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