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I. IhTl\OWÇ~O

o termo "modelagem de sistemas" pode significar diferentes
coisas para muitas pessoas, depenàendo particularmente do conjunto de exper r
ências, sucessos ou falhas obtidos no desenvolv~~nto de modelos de sistemas.

Como o método científico, a modelapem de sistemas é uma me
todologia orientada a resolver problemas, com a diferença ~ue está baseada na
teoria de sistemas.

o termo "sistema" tem sido um dos mais frequentes encontra
dos na literatura nos Últimos anos, sendo muitas vêzes confundido com o termo
"processo". Para definirrros o que é um sist.ema temos que considerar a teoria
de sistemas dividida em duas correntes de pensamento: matemático e subjectivo.

o enfoque matemático ou Ieoria Geral de Sistemas define um
sistema geral S como a relação:

s c: X • y

ou seja, um subconj~~to pertencente a um conjunto de ordem maior representado
por variáveis de entrada (X) e variáveis de saída (Y) (JIlesarovick,1964;Kl i.r,
1968).

o enfoque subjectivo ou Pensamento Sistêmico define sistema
como o modo de olhar o mundo, ou seja, cada indivíduo ver a realidade, os pro
blemas, etc. de modo diferente (h:einberg, 1975).

Entre discinlinas es~ecíficas, o termo sistema tem sido t~
bém definido de diferentes formas. ~a área agrícola UIT~ definição aceitável é
apresentada ror Brockington (1979): "sistema consiste de um número de com~
nentes os quais são ligados entre sí visando objetivos comuns". Há um consen
so entre os autores que cada sistema tem em sua estrutura cinco elementos:
componentes, processos, entradas, saídas e limite do sistema.

Este info~ tem por objetivo auresentar as atividades de
modelagem de sistemas em desenvolvimento no CPA Trópico úmido, centro de re
curso da I}ffiRAPAlocalizado em Belém, Estado do Pará.
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ATI\'ID\DES Df: ~CDI~U\G21 D~ SISTEV\S

2.1. J·!anejode Pas tagens

A imolantação de pastapcns em areas de floresta arrazônica
envolve as operações de derrubada e queima da biomassa vegetal e o plantio de
gramínea, principalmente o capim Colonião (Pani~~mmcximum).

Durante os nrimeiros anos aDÓs a ~~plantação. esta pastagem
apresenta urr~ produtividade bastante elevaàa. Porém, depois de 5 a 8 anos,mes
mo como manejo satisfatório, observa-se um declínio gradual da produtividade
das pastagens que pode ser anresentado em três categorias: a) pastagens ainda
produtivas - com até 20% de invasoras~ b) pastagens com nrodutividade regular
- com 20 a 60% de invasoras; e c) pastagens em degradação - com mais de 60%
de invasoras (Figura 1).

Na reglao Anazônica existem anroximadamente 1.100.000ha de
pastagens cultivadas de capim Colonião localizadas nrincipalmente às margens
das estradas de penetração. Aproximadamente 5S0.000ha são ainda nrodutivas.
450.000ha são de regular produtividade e IOO.OOOha estão em avancado estadio
de degradação .

As causas da degradação destas pastagens tem
cadas COTIO sendo devido ao manejo inadequado dado as mesrnas,
pela limitação do nutriente fósforo no rendimento forrageiro e
lotações anirr~l utilizadas durante o ano.

sido identifi
principalmente

pelas altas

As nescuisas desenvo'lvidas nos últÍ1'1osanos ne lo CrA Tróni
co ltnido,atraves do Projeto de MelnoraD.ento das Pastagens da Amazônia Legal
- Propasto (H8RAPj\, 1980), perrnitiram indicar tecnologias biologicamente vi~
veis para manter ou recuperar a prcxiutividade de pastagens de canim Colonião
degradadas ou en depradação (figura 2). Entretanto, a longo prazo nao sao conhe
cidos os retornos econômicos do uso dessas tecnologias.

Está sendo portanto, desenvolvi do um modelo de sistema ut i

lizando dados biológicos cole'tados da pesquisa com mane~o de paSTagens no mu
nicÍpio de Paragominas - Para, \Tisando os se~intes ob~etivos: a) análise eco
nÔRica das alternativas de manejo de pastagens cultivadas em area de mata~ e
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-o) eX~~lrwr a scnsibiliõace dos rcsulLados a Dudanças nos preços reais à? caT

ne bovina e preços de ferLilizantes.
o modelo utiliza relações teóricas existentes na literatura

entre o ganho de peso por animal e por área em relacão a Laxa de lotação anl
mal (Jones & Sandland, 1974).

As principais rclacões biológicas incornoradas ao modelo fo
ram:

Yt f(G•., Lt)
L

Gt f(Ct, 'IT' Si I H'\. At' rt)r t'

Ct f(Ft, Lt I At' M,\)

f == f(Lt_l, Ft-I, Hrt_l, Tt)t

(1)

(2)

(3)

(4)

onde: Y é o ganho ~e pesc/ha; G é o ganho de peso nor animal; L é a taxa de
lotação; C é o consumo de fOTTap.em pelo animal; S é a suplementação alimentar
ào animal; A as concn çoes biológicas dos arrimais ; r as condições' biológicas
das pastagens; 1'-11\ é o manejo arrimal r Tíl' é o manejo da pastagem; F é a ouanti
dade de forragem disponível; T as condicões físico-biológicas do solo; e t
é a variável temno em anos.

As relações econômicas-financeiras incornoradas ao modelo
for am :

CT. C04 + O. + CF + C11- + crt + CE (5)
L L L -t

L t
CO == 0.1. + C!J. (6)t t 't

CRt X cr (7)t
Clt X. cr; (8)

L

RJ34 == pn 01{At + EGt) + VI<.. (9)
L L'

L

Lt REt - Cf4 (10)
L



onde: CT, ca, m, CF, C1, CP, CB, a-i, CA, CV, e CG referem-se aos custos to
tais, operacional da pastagem, operacional do rebanho, mão de obra permanente,
investimento em reban~os, investimentos em pastagens, investimenuos em benfei
t.crí.as, limpeza da pastagem, adubação da pastagem, manejo de um animal e O1S

to de aquisição de um animal, resnecti vamente. A receita total (RB), é obti
da pela agregação do preço de venda (Pg) pelo estoque do produto (YHA + EG),
mais o valor residual da pastagem (VR). O lucro líquido (lt) é então obtido ~
Ia diferença entre a receita bruta (RB) e o custo total (CT) no período consl
derado.

Com base nessas relações foi escrito um programa em lingu~
gem Fortran e implernentado no microcomputador Polymax do Centro. Os resulta
dos encontrados (Tabela 1) permitem fazer-se as seguintes conclusões: a) a re
cuperação de pastagens com introdução de leguminosas, adubação fosfatada e
plantio de capim Quicuio da Amazônia nos claros das pastagens de Colonião é
economicamente viável, porém implica em aumentos consideráveis nos custos de
produção; b) O Qanejo das pastagens com lotação animal pesada foi mais rentá
vel que a lotação leve; c) o pastejo rotativo aumerrta a longevidade produtiva
da pastagem bem como sua rentabilidade ao longo dos anos; d) um aumento no
preço da carne bovina favorece o uso de pressão mais leve de pas tejo , enquan
to que um aumento no preço do fertilizante fosfatado favorece o uso de pre~
são mais alta de pastejo.

2.2. Engorda de Gado

Na Amazônia a pecuar i a é desenvolvida com a finalidade pr~
cipal visando a produção de carne. A engorda de gado baseada em pastagens cu!
tivadas é uma atividade bastante frequente entre produtores da região, princi
palmente onde a exploração está mais desenvolvida, as margens das estradas de
penetração.

De acordo com pesquisas realizadas pelo CPA Trônico Omido,
o rendimento de animais em pastejo, a produtividade e longevidade produtiva
das pastagens, são particularmenLe sensíveis a dois narametros: adubação fos
fatada das pastagens e lotação animal (EllBRAPA, 1980).



Tabcl a 1. Custo médio e lucro líquido nnua l (C:d/ha) na engorda de bovinos em pas tnpens em
clcgTad~lçãovs . pns tagcns rccupcradns com fósforo, leguml nosas e qui cuí o da J\ma;:ôniél.

Tipo de Pas tagcm Sistema de rastejo LotílÇ5o Animal Custo r rêdio Lucro Líquido

Colonião Tradicional Cont inuo Leve 10,tl59,OO 2.296,00
" " }Iêclin 12.019,00 2.897,00
" " Pesada 10.3:J2,OO 2.RlO,OO
" Rotativo ~têdin 12. 770 ,no 3.059,00
" " Pesnda 13.837,00 3.287,00

Coloniiio+L+P+Quiculo Contínuo Leve 27.EJrl,OO 6.829,00
" " r~dia 35.3<)9,00 10.073,00
., " Pesad;:l 38.2tl6,OO 10.973,00
" Rotntivo r,rédia 3S.tlS9,OO 10.042,00
rr " Pesada tlO.807,OO 1l.S2f\,On



Está em fase inicial de descnvolvirerrtoU1'1 roodeIo de SIDulé1
ção nara engorda de gado nas principais regiões pecuarias da região visando
connecer o desempenho biológico e econômico da engorda baseada em pastagem,
soo diferentes níveis de adubação Íosfatada e lotação animal.

o modêlo em desenvolvimento esta dividido em tres sub-mode
105: cl~~tico, pastejo e econô~ico. O interva10 de temno para simulação sera
urnasemana.

O clima t.ern iniluênciasdirctas no animal atraves da produ
ção e comportamentc em pastejo e indireta através da quantidade c qualidade
da pastagem disponível aos animais. As variáveis a serem consideradas C0r.10COTI

nonentes do clima são: preci~itação, te~ratura, evapotranspiração, ~gua no
solo, etc.

O sub-rnodé.l o past.ejo esta dividido em três componentes: so
10, pastagem e animal, os quais inter-relacionados forma um sistema bastante
complexo. Neste modelo, o comnonente solo é considerado como uma unidade com
papel de aTGazenar unidade. No COmDOnente pastagem, a forragem disponível val
depender de fatores climáticos, e fertilização fosfatada. O componente animal
abrange principalmente o consumo de forragem em pastejo, disponibilidade e di
gestibilidade da pastage~, lotação animal, etc.

o sub-modé Io econômico esta caracterizado por var i àve is eco
noraicas : preço de venda, cus to de produção, ingressos, taxa interna de retor
no, etc.

l\a fase atual os dados necessários para a síntese deste rro
dêlo estão sendo coletaà.os e relações funcionais entre variáveis sendo identi
ficadas c ajustadas.

3. COXCLUSI\O

Técnicas econônicas de nanelO e o nível adenuaclode fertili
zação fosfatada nas pastagens da região asazônica, são, sem dúvida, problemas
que pode];)ser melhor entendidos através da mdela;:.:emde sistemas.

Esta metodologia, além de DOssibilitar um melhor uso dos da
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dos cxncrircntais colct:JÔ05 da rc scun sa d.iscip.li.nar, sua árml crcnt.açào nodc
ser mais útil aos extep~ioJristas e produtores por oferecer uma visão mais gl~
ba1 dos nroblemas ou fenômenos.

A pesquisa convencional atraves do método científico produ:
resultados os qlBis são 1ar2~ente específicos para um lugar, um período de
tempo, e a um número limitado de tratamentos. Os resultados da modelagem de
sistema são w~is generalizados a locais, anos, e a um maior numero de trata
mentos.

Nossa eÀ~erlencla indica, no entanto, que a eficiência dcs
ta generalização depende da ~3gnitudc de três fatores: 1) uso do delineamento
adequado durante a pesquisa disciplinar; 2) qualidade dos dados coletados~ e
3) validade do modelo desenvolvido. As maiores limitações que encontramos re
ferem-se aos dois primeiros fatôres, bem como alf-Umasdificuldades de ordem
prática que normalmente aparecem nas fases de sJntese e análise do modelo.
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