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RESUMO 

 

SARTORELLO, G. L. Desenvolvimento de modelo híbrido de simulação para 
avaliação econômica de sistemas integrados de produção agropecuária. 2021. 
125 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPAs) podem apresentar vários 

benefícios em relação aos aspectos sociais, ambientas e econômicos quando 

comparados aos monocultivos. No entanto, esses sistemas são intensivos no uso dos 

recursos que compõe o sistema e, assim tornam-se mais complexos para identificar 

as suas ineficiências. Nesse sentido, técnicas avançadas da Pesquisa Operacional 

têm sido úteis para o planejamento, projeto e controle desses sistemas. A simulação 

computacional tem se apresentado como uma das principais ferramentas de análise 

e se tornado mais útil e difundida pelo uso dos métodos de simulação de eventos 

discretos (SED) e baseado em agentes (SBA). Na literatura, há quantidade crescente 

de estudos que utilizaram métodos de simulação com aplicações na agropecuária, 

mas apenas uma quantidade limitada deles utilizaram modelos híbridos de simulação 

(MHS) e nenhum deles aplicados em SIPAs. Assim, o objetivo desta tese foi 

desenvolver e descrever modelo híbrido de simulação – SED e SBA – com 

componentes estocásticos para avaliar em sistemas integrados de produção 

agropecuária uma população de bovinos de corte e de uma cultura agrícola e usá-lo 

para calcular e comparar os indicadores técnicos e econômico-financeiros dessas 

produções em sistemas de monocultivo ou integrados. Foi avaliado o efeito do dia de 

plantio das pastagens (simultaneamente ou 20 dias após ao milho), espaçamento de 

plantio (75 cm ou 37,5 cm) e o uso de herbicida para controle do crescimento da 

forrageira (0 dias ou 20 dias pós emergência do milho). O modelo foi desenvolvido 

utilizando a ferramenta de simulação AnyLogic e foi parametrizado utilizando dados 

de um experimento realizado a campo. Seis tratamentos foram avaliados: i) 

monocultivo de milho (“Milho”); ii) monocultura do boi (“Boi”); iii) SIPA1: o capim-

marandu semeado simultaneamente com o milho; iv) SIPA2: semeadura simultânea 

e 20 dias após o plantio do milho aplicação de herbicida Nicosulfuron (8 g/ha de 

ingrediente ativo); v) SIPA3: plantio da pastagem 20 dias após o plantio do milho; e vi) 

SIPA4: as sementes de milho e pastagem foram semeadas simultaneamente, com 

espaçamento de 37,5 cm e mais aplicação de herbicida como no tratamento SIPA2. 



 

Em SIPAs as produções de milho e boi foram bienais. O tempo de análise nas 

simulações foram de 3.285 dias (nove anos). Os resultados demonstraram que a taxa 

de lotação foi de 3,2 UA.ha-1 para SIPAs enquanto que foi de 3,5 UA.ha-1 em Boi. As 

diferentes estratégias de plantio não alteraram o desempenho produtivo dos animais. 

O menor custo total (CT) na produção de bovinos foi em SIPA3, R$ 11,46/kg; para a 

produção de milho os menores CT foram nos tratamentos SIPA2 e SIPA4, R$ 0,43/kg 

e R$ 0,45/kg, respectivamente. Por fim, os seguintes resultados de TIR: 51,8%, -4,2%, 

4,8%, 6,7%, 7,3% e 6,7% para Milho, Boi, SIPA1, SIPA2, SIPA3 e SIPA4, 

respectivamente, foram obtidos. O MHS apresentou-se como uma ferramenta útil para 

avaliar e entender em profundidade o sistema de interesse. O MHS tem potencial de 

considerar aspectos sociais e ambientais que não foram considerados neste estudo e 

pode ser adaptado para aplicação em outras áreas de produção. 

 

Palavras-chave: Agricultura. Bovinocultura de corte. Modelagem de Simulação. 

Pesquisa Operacional. 

 



 

ABSTRACT 

 

SARTORELLO, G. L. Development of a hybrid simulation model for economic 
evaluation of integrated crop-livestock system. 2021. 125 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Integrated crop-livestock systems (iCLS) can present several benefits in terms of 

social, environmental and economic aspects when compared to single agriculture. 

However, these systems are intensive in the use of the resources that make up the 

system and, therefore, become more complex to identify their inefficiencies. In this 

sense, advanced techniques of Operations Research have been useful for the 

planning, design and control of these systems. Computational simulation has 

presented itself as one of the main tools of analysis and has become more useful and 

widespread through the use of discrete event (DES) and agent-based simulation (ABS) 

methods. In the scientific literature, there is an increasing number of research studies 

that have used simulation methods with agricultural applications, but only a limited 

number of them have used hybrid simulation models (HSM) and have none of them 

applied in iCLS. Thus, this thesis aimed to develop and describe a hybrid simulation 

model - DES and ABS - with stochastic components to evaluate in integrated crop and 

livestock systems a population of beef cattle and an agricultural crop and use it to 

calculate and compare the technical and economic-financial indicators of these 

productions in monoculture or integrated systems. The effect of the pasture planting 

day (simultaneously or 20 days after corn), planting spacing (75 cm or 37.5 cm) and 

the use of herbicide to control the growth of forage (0 days or 20 days after corn 

emergence) were evaluated. The model was developed using the AnyLogic simulation 

tool and was parameterized using data from a field experiment. Six treatments were 

evaluated: i) corn monoculture ("Maize"); ii) monoculture of cattle ("Beef"); iii) iCLS1: 

the marandu grass sown simultaneously with the corn; iv) iCLS2: simultaneous sowing 

and 20 days after planting corn application of Nicosulfuron herbicide (8 g/ha of the 

active ingredient); v) iCLS3: planting the pasture 20 days after planting the corn; e vi) 

iCLS4: corn and pasture seeds were sown simultaneously, with 37.5 cm spacing and 

more herbicide application as in SIPA2 treatment. In iCLS the corn and beef 

productions were biennial. The analysis time in the simulations was 3,285 days (nine 



 

years). The results showed that the stocking rate was 3.2 UA.ha-1 for iCLS while 3.5 

UA.ha-1 in Beef. The different planting strategies have not altered the productive 

performance of the animals. The lowest total cost (TC) in cattle production was in 

SIPA3, R$ 11.46/kg; for corn production, the lowest TC were in SIPA2 and SIPA4 

treatments, R$ 0.43/kg and R$ 0.45/kg, respectively. Finally, the following IRR results: 

51.8%, -4.2%, 4.8%, 6.7%, 7.3% and 6.7% for Maize, Beef, iCLS1, iCLS 2, iCLS 3 and 

iCLS 4, respectively were obtained. The HSM has presented itself as a useful tool to 

evaluate and understand in deep detail the system of interest. The HSM has the 

potential to consider social and environmental aspects that were not considered in this 

study and can be adapted for application in other production areas. 

 

Keywords: Agriculture. Beef cattle. Modelling Simulation. Operational Research.  

 



 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 - O esquema do método da ciência ........................................................ 41 

Figura 2 - Modelo conceitual das atividades de produção integrada de milho e 

de bovinos de corte .............................................................................. 67 

Figura 3 - Sistemas de produção em monocultivos de Milho e Boi e sistemas 

integrados de produção agropecuária de milho e boi, sem a 

associação no uso de herbicida de ação para controle de gramíneas 

pós-emergência (SIPA1) ou associado (SIPA2), plantio da semente 

do pasto em atraso (SIPA3) e com o plantio das sementes de pasto 

na linha e entre linha do milho com o uso de herbicida de ação para 

controle de gramíneas (SIPA4) ............................................................ 80 

Figura 4 - Taxa de lotação dos animais durante pastejo contínuo nos respectivos 

tratamentos dos sistemas integrados de produção agropecuária ........ 85 

Figura 5 - Resultados técnicos da produção de carcaça dos bovinos utilizados 

na produção exclusiva (Boi) e nos sistemas integrados de produção 

agropecuária ........................................................................................ 86 

Figura 6 - Custos de produção de bovinos por quilo em produção exclusiva (Boi) 

e nos sistemas integrados de produção agropecuária ......................... 89 

Figura 7 - Custos de produção de milho por quilo em produção exclusiva (Milho) 

e em sistemas integrados de produção agropecuária .......................... 92 

Figura 8 - Rentabilidade financeira da produção de milho e de bovinos em 

monocultivos e em sistemas integrados de produção agropecuária .... 95 

Figura 9 - Viabilidade financeira da produção de milho e de bovinos em 

monocultivos e em sistemas integrados de produção agropecuária .... 96 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados no modelo híbrido de simulação para 

descrever as taxas de transição e/ou tempo usado pelos agentes 

para se mover entre os diferentes estados do sistema de produção 

em monocultivo de Milho e Boi e sistemas integrados de produção 

agropecuária SIPA1, SIPA2, SIPA3 e SIPA4 ....................................... 68 

Tabela 2 - Ativos de produção utilizados com valor unitário, vida útil, valor 

residual e taxa de utilização em cada um dos sistemas produtivos ..... 82 

Tabela 3 - Preços e quantidades dos insumos de produção utilizados nos 

sistemas integrados de produção agropecuária ................................... 83 

Tabela 4 - Custos de produção de bovinos conduzidos em produção exclusiva 

(Boi) e nos sistemas integrados de produção agropecuária ................ 87 

Tabela 5 - Custos de produção de milho conduzidos em produção exclusiva 

(Milho) e em sistemas integrados de produção agropecuária .............. 90 

Tabela 6 - Custo Fixo Unitário das atividades produtivas conduzidas em 

sistemas de monocultivo e em sistemas integrados de produção 

agropecuária ........................................................................................ 93 

Tabela 7 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de produção de milho em 

monocultivo no modelo híbrido de simulação..................................... 114 

Tabela 8 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de produção de bovinos em 

monocultivo no modelo híbrido de simulação..................................... 116 

Tabela 9 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPA1) no modelo híbrido de simulação ..... 118 

Tabela 10 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPA2) no modelo híbrido de simulação ..... 120 

Tabela 11 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPA3) no modelo híbrido de simulação ..... 122 



 

Tabela 12 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a 

primeira execução do tratamento de sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPA4) no modelo híbrido de simulação ..... 124 

 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Comando elaborado para ser executado por uma função no modelo 

de simulação para a formação de lotes ................................................ 71 

Quadro 2 - Esquema de alocação dos custos em sistemas integrados de 

produção agropecuária ........................................................................ 73 

Quadro 3 - Equações utilizadas no modelo de simulação para cálculo dos 

indicadores econômicos e de rentabilidade ......................................... 75 

Quadro 4 - Acrônimos e definições das equações utilizadas no modelo ............... 75 

Quadro 5 - Esquema da organização das despesas de investimentos e 

operacionais que compõe a análise de viabilidade financeira em 

sistemas integrados de produção agropecuária ................................... 76 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL .............................................................................. 20 

2. ARTIGO 1 – SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA: UMA ABORDAGEM APLICADA A MODELOS DE 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL ............................................................. 25 

2.1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 25 

2.2 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ............... 27 

2.2.1 Implicações dos sistemas de monocultivos para a produção ............. 30 

2.2.2 Ações para o desenvolvimento sustentável .......................................... 32 

2.2.3 Sistemas integrados de produção agropecuária ................................... 33 

2.3 MODELOS DE SIMULAÇÃO ...................................................................... 40 

2.3.1 Modelos de simulação computacional aplicados à agropecuária ....... 49 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 53 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 55 

3. ARTIGO 2 – DESENVOLVIMENTO DE MODELO HÍBRIDO DE 

SIMULAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES TÉCNICOS E 

ECONÔMICO-FINANCEIROS EM SISTEMAS INTEGRADOS DE 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ................................................................ 64 

3.1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 64 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................... 66 

3.2.1 Modelagem conceitual ............................................................................. 66 

3.2.1.1 Parametrização do modelo ......................................................................... 68 

3.2.1.2 Estrutura da população de agentes ............................................................ 69 

3.2.1.3 Novilhos ...................................................................................................... 70 

3.2.1.4 Peso vivo e consumo de sal mineral .......................................................... 71 

3.2.1.5 Estoque de unidade animal ........................................................................ 71 

3.2.1.6 Área de Milho ............................................................................................. 71 

3.2.1.7 Área de pastagem ...................................................................................... 72 

3.2.1.8 Análises econômico-financeiras ................................................................. 73 

3.2.1.9 Implementação ........................................................................................... 78 

3.2.2 Experimentação no modelo computacional ........................................... 78 

3.2.3 Validação operacional .............................................................................. 84 

3.3 RESULTADOS ........................................................................................... 85 



 

3.3.1 Desempenho técnico-econômico da produção de bovinos ................. 85 

3.3.2 Custos com a produção de milho ........................................................... 89 

3.3.3 Custos Fixos Unitários ............................................................................. 92 

3.3.4 Viabilidade financeira dos sistemas produtivos .................................... 94 

3.4 DISCUSSÃO .............................................................................................. 96 

3.5 CONCLUSÕES......................................................................................... 100 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 101 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 106 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 108 

 APÊNDICE A - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA .................... 113 

 

 

  



20 

 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A produção agrícola e pecuária brasileira destaca-se no contexto internacional 

ao fornecer diversos alimentos para a população nacional e de outros países. Nas 

últimas décadas o Brasil tem se posicionado entre os dez principais exportadores de 

commodities agrícolas e pecuárias do mundo (FAO, 2019). A bovinocultura destaca-

se pela vasta área de pastagens nativas e cultivadas em clima tropical, o que permite 

condições para possuir o maior rebanho comercial comparado a outros país e boas 

condições para produção. Na produção agrícola há expressiva produção de grãos 

pelas culturas de soja e milho. Nas últimas décadas houve crescimento da 

produtividade agropecuária e há estimativas de continuação desse movimento a taxas 

menores para os próximos anos, segundo o relatório do MAPA (2020). A manutenção 

e crescimento da produção agropecuária são importantes para o suprimento da 

demanda de alimentos que, segundo os relatórios da FAO (2009, 2017) haverá mais 

de 10 bilhões de pessoas para serem alimentadas diariamente até 2050.  

 Os sistemas agropecuários têm sido questionados pela sociedade e 

comunidade científica quanto ao uso em grande quantidade de alguns recursos não 

renováveis, como é o caso da demanda por compostos oriundos de fontes de 

nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) (FAO, 2019); pela degradação da fertilidade, 

matéria orgânica e estrutura do solo (BALBINO et al., 2011); ocorrência de doenças e 

infestação pragas nas culturas agrícolas e pecuárias (MACEDO, 2009); quantidade 

de emissões de gases de efeito estufa (GEE) por atividades agropecuárias (GERBER 

et al., 2013); a eficiência de conversão de insumos produtivos em produtos de origem 

vegetal e animal (SPEDDING, 1988); necessidade de água na produção agropecuária 

(HERRERO et al., 2015); dentre outros. Diante dessas preocupações ações em nível 

global têm sido feitas para contornar o desafio de alimentar a população mundial sem 

comprometer a capacidade de produção de gerações futuras.  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de propor desenvolvimento 

sustentável elaborou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 

agenda até 2030 (ONU, 2015). O Governo Federal Brasileiro em acordo com as 

medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) providenciou e 

instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), também denominado 

de “Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono” – ou apenas “Plano ABC” – 
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(BRASIL, 2018). A realização de sistemas integrados de produção agropecuária 

(SIPA) parecem se justificar pelos benefícios proporcionados nas interações entre os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

 Os SIPAs têm potencial para: alimentar mais pessoas por área quando 

comparado com sistemas em monocultivo – considerando o mais longo prazo na 

análise; reduzir quantidade significativa de CO2-eq por quilo de produto; diminuir as 

emissões de GEE da pecuária; manter – e/ou até melhorar – a fertilidade e a matéria 

orgânica do solo; aumentar a resiliência à intempéries climáticas e mercadológicas; 

dentre outras vantagens quando comparados aos monocultivos agrícolas e pecuários 

(SCHIERE; IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002; GERBER et al., 2013; THORNTON; 

HERRERO, 2015; KING; HOFMOCKEL, 2017; PAUT; SABATIER; TCHAMITCHIAN, 

2019). Além de atender os aspectos ambientais, os SIPAs podem reduzir os custos 

de produção por quilo de produto produzido (MENDONÇA et al., 2020; REIS et al., 

2020). Ainda que os ganhos econômicos possam não ser os melhores do ponto de 

vista de rentabilidade em SIPAs, há benefícios sociais envolvidos (RYSCHAWY et al., 

2012). Apesar dos muitos benefícios proporcionados pelos SIPAs há desafios, dentre 

eles a necessidade de mão de obra especializada, acesso a assistência técnica, a 

existência de áreas experimentais para visitação que podem ser determinantes para 

que os produtores passem a adotar tais práticas  produtivas (RUSSELLE; ENTZ; 

FRANZLUEBBERS, 2007; GIL; SIEBOLD; BERGER, 2015; GIL; GARRETT; 

BERGER, 2016). SIPAs são intensivos no uso dos recursos que compõe o sistema, 

sejam eles relacionados aos aspectos sociais, ambientais ou econômicos.  

 A Pesquisa Operacional (PO) tem se apresentado como uma área do 

conhecimento promissora para propor solução de problemas complexos ao identificar 

as melhores decisões e construir sistemas produtivos mais eficientes (IFORS, 2019). 

A PO é uma área do conhecimento que permite apoiar decisões nas quais, 

tradicionalmente, os julgamentos empíricos de experiências representam a base da 

gestão e para isso utiliza métodos analíticos avançados (WEINTRAUB; ROMERO, 

2006; THORNLEY; FRANCE, 2007). Simular compreende elaborar o modelo a partir 

de um sistema real para realizar experimentos, descrever comportamentos, construir 

e/ou testar teorias e/ou hipóteses por meio do observado, a fim de entender o 

comportamento e avaliar estratégias para a operação (SHANNON, 1992). A 
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característica mais particular dos modelos é que eles podem predizer resultados 

similares antes dos eventos terem sido observados (BLACK, 2014). 

 A melhoria da capacidade de processamento e armazenamento dos hardwares 

e softwares e a abundância de dados disponíveis tem impulsionado o 

desenvolvimento de modelos, que estão cada mais completos do ponto de vista de 

modelagem (BLACK, 2014; SALTELLI et al., 2019). Laengle et al. (2017) apontaram 

que os modelos de simulação fizeram parte de mais estudos no novo milênio (2000-

2016) do que entre os anos de 1977 e 1999. Com isso, métodos evoluíram, como as 

simulações de eventos discretos (SED), e métodos foram criados, como as 

simulações baseadas em agentes (SBA). Em SED os modeladores representam o 

sistema em processos e as variáveis mudam de estado somente quando determinado 

evento ocorrer. As distribuições probabilísticas foram o grande avanço deste método 

e passaram a despertar mais interesse nos pesquisadores (BORODIN et al., 2016). 

As entidades em SED ainda são passivas de informações, no entanto, em SBA a 

individualidade dos agentes permitiu características diversas como a autonomia de 

comportamento mais apropriado, possibilitando interação entre os agentes e o 

ambiente (MACAL, 2016). O nível de abstração da SBA pode ser o mais próximo do 

mundo real, a depender da base de dados que o modelador irá utilizar (BORSHCHEV, 

2013).  

Existe a possibilidade de mistura dos métodos de simulação em PO e isso é 

uma demanda para atender os problemas do mundo real que são tão complexos e 

com tantas características diferentes que o uso de um único método pode não ser 

suficiente para propor um modelo adequado (MORGAN; HOWICK; BELTON, 2017).  

Os modelos híbridos de simulação (MHS) é uma realidade crescente entre os 

trabalhos desenvolvidos e o único software capaz de integrar os métodos de SED e 

SBA é o AnyLogic® (BRAILSFORD et al., 2019). Esse software faz a integração dos 

métodos SED e SBA automaticamente em um único modelo, isso torna a análise mais 

ampla e capaz de gerar resultados mais próximos do que acontece a campo.  

Nas ciências agrárias diversos modelos de simulação têm sido desenvolvidos 

e cada um deles com suas próprias particularidades ao abordar os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos, mas quantidade limitada de modelos utilizaram a SBA ou a 

combinação com outros métodos para desenvolver aplicações na agropecuária 

(BRAILSFORD et al., 2019; VAN DER LINDEN et al., 2020). Estudos utilizando o SBA 
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foram desenvolvidos para avaliar o impacto de políticas públicas, rendimento de 

culturas agrícolas em função das condições climática, tipos de solo, também em como 

a intensificação da produção de bovinos afeta o desflorestamento (CROITORU et al., 

2015; HAMPF et al., 2018; MÜLLER-HANSEN et al., 2019). Nenhum deles 

desenvolveu modelos híbridos de simulação (SED e SBA) em sistemas integrados de 

produção agropecuária para avaliar a partir de um conjunto de indicadores técnicos e 

econômico-financeiros os resultados do sistema produtivo. Assim, este estudo 

justificou-se pela necessidade de desenvolver MHS que ofereça método de análise 

adequado, permita a avaliação e planejamento do emprego de tecnologias e adoção 

de manejos dentro do processo produtivo, bem como averiguar a rentabilidade 

econômica e a viabilidade financeira da atividade em sistemas integrados de produção 

agropecuária.  

Assim, o objetivo desta tese foi desenvolver e descrever modelo híbrido de 

simulação – SED e SBA – com componentes estocásticos para avaliar em sistemas 

integrados de produção agropecuária uma população de bovinos de corte e de uma 

cultura agrícola e usá-lo para calcular e comparar os indicadores técnicos e 

econômico-financeiros dessas produções em sistemas de monocultivo ou integrados. 

O conhecimento desses sistemas produtivos auxilia os produtores e tomadores de 

decisão quanto aplicação e compreensão dos efeitos da adoção de práticas de 

produção no desempenho técnico e econômico-financeiro em SIPAs. Os modelos de 

simulação podem servir aos cientistas no direcionamento do desenvolvimento de 

pesquisas e o ambiente virtual minimiza o risco real na escolha de uma tecnologia 

e/ou manejo produtivo para predizer respostas. 

O conteúdo desta tese foi dividido em três partes. O objetivo do Artigo 1 foi 

demonstrar as diferenças existentes entre os monocultivos e sistemas integrados e 

apresentar a fronteira do conhecimento no desenvolvimento de modelos híbridos de 

simulação no contexto da agropecuária. Nesse contexto, foi padronizado a utilização 

de terminologias para agricultura, pecuária, agropecuária e sistemas integrados, 

abordou as diferentes áreas de conhecimento que os modelos de simulação exigem, 

bem como as diferentes teorias necessárias para explicar alguns efeitos. O Artigo 2 

consta o desenvolvimento do modelo híbrido de simulação utilizando o software 

AnyLogic. Nesse capítulo seis tratamentos foram comparados e os resultados 

técnicos econômico-financeiros apresentados. Em considerações finais foram feitas 
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em relação aos modelos de simulação e direcionamentos de pesquisas futuras foram 

apresentadas. No apêndice foi organizado as tabelas do demonstrativo de fluxo de 

caixa obtidos nas simulações.  
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2. ARTIGO 1 – SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: 

UMA ABORDAGEM APLICADA A MODELOS DE SIMULAÇÃO 

COMPUTACIONAL 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 As previsões de crescimento da população mundial apontam que em 2050 

serão mais de 10 bilhões de pessoas, conforme relatório divulgado e atualizado pela 

(FAO, 2009, 2017). Isso têm motivado a busca pelo aumento de produtividade agrícola 

e pecuária, pelo avanço tecnológico e pela melhor gestão dos recursos produtivos em 

todo o mundo. No entanto, suprir as necessidades da população no presente, em 

termos de produção alimentar, sem comprometer a capacidade de utilização dos 

recursos naturais pelas futuras gerações é condição sine qua non. 

 Os sistemas de produção agrícolas e pecuários no Brasil têm sido destaque no 

contexto internacional pelo bom desempenho da produção e exportação de diversas 

commodities agrícolas. Na produção de bovinos os dados indicaram crescimento 

médio no tamanho do rebanho de 1,6% ao ano (aa) entre 1998 e 2017, sendo que a 

produção em toneladas de carne bovina cresceu mais de 60% no acumulado, ou 3,2% 

aa; a produtividade por área melhorou, já que o aumento de produção se deu em área 

equivalente de pastagens, aproximadamente, 170 milhões de hectares. Para a 

produção de soja e milho, as maiores culturas de grãos do país, o crescimento é 

igualmente expressivo. Considerando aquele mesmo período (1998 a 2017) a 

produtividade de soja por área (kg/ha) aumentou 43% e, em relação ao milho, o 

aumento foi de mais de 200% (dados da FAO, 2019). As projeções do relatório do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as safras 2026/2027 

são ainda de crescimento, mas um pouco mais modesto do que na última década 

(MAPA, 2017).   

 Apesar disso, há questionamentos relacionadas à produção pecuária de 

bovinos em relação à eficiência energética (Mcal produzida por hectare) e eficiência 

ambiental (quilos de gases de efeito estufa – GEE – convertidos em quilos de proteína 

e associação com desmatamento de áreas protegidas). Nas produções agrícolas, 

problemas têm sido relacionados ao uso de fertilizantes, pois o Brasil está entre os 
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três maiores importadores mundiais de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), 

segundo os dados da FAO (2019).  

  A Organização das Nações Unidas (ONU) propôs 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015 para fazer direcionamento a respeito 

de algumas dessas implicações. O Governo brasileiro, nesse mesmo sentido, instituiu 

o Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (“Plano ABC”) em prol de mitigar 

as emissões de GEE, já que a Embrapa havia desenvolvido quantidade significativa 

de pesquisas e tecnologias em sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) 

em clima tropical.  

 Os SIPAs proporcionam diversos benefícios para o meio ambiente em relação 

aos sistemas de monocultivos, pois estão mais adequados ao que se preza em termos 

da chamada economia circular. No entanto, ainda se questiona sobre as vantagens 

econômico-financeiras, bem como os benefícios de mais longo prazo entre SIPAs e 

sistemas de monocultivos. Os experimentos para avaliar as vantagens nos 

comparativos deveriam ser conduzidos em prazos superiores aos que são feitos 

tradicionalmente em monocultivos. Outro desafio reside na multidisciplinaridade de 

conhecimento necessário para conduzir os sistemas integrados, uma vez que 

apresentam mais atividades para serem executadas e diferentes manejos produtivos 

pelas culturas que se têm.  

 Ferramentas computacionais de simulação têm sido desenvolvidas e aplicadas 

em sistemas em que se deseja explorar grande número de variáveis e em diferentes 

prazos. As modernas técnicas de Pesquisa Operacional parecem se adequar à 

resolução desses problemas com o desenvolvimento de modelos híbridos de 

simulação entre os métodos de sistemas dinâmicos, eventos discretos e baseado em 

agentes e, cada vez mais priorizando as variáveis estocásticas em detrimento das 

determinísticas. Uma das fronteiras do conhecimento, nesta área de pesquisa, parece 

ser justamente a aplicação de modelos simulação computacionais com componentes 

estocásticos na abordagem de sistemas amplos e multidisciplinares como os SIPAs.  

 Por isso, os objetivos deste artigo foram explorar as principais implicações da 

produção de monocultivos agrícolas e pecuários, elucidar as vantagens e desafios 

dos sistemas integrados para, então, explorar o potencial de aplicação dos modelos 

computacionais híbridos de simulação em sistemas integrados de produção 

agropecuária.  
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2.2 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

Há uma variedade de entendimentos e definições em todo o mundo para 

termos como: agrícola, pecuária, agropecuário, sistemas integrados de produção 

agropecuária. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO, a sigla do inglês Food and Agriculture Organization) propôs um dicionário para 

padronizar tais termos. Portanto, a seguir, os termos e traduções foram interpretados 

a partir do AGROVOC Multilingual Thesaurus1.  

O prefixo agro tem origem no verbete latino agru que significa "terra cultivada 

ou cultivável". A palavra "agricultura" vem do latim agricultūra, composta por ager 

(campo, território) e cultūra (cultivo), no sentido estrito de cultivo do solo. Em 

português, a palavra "agricultura" manteve este sentido estrito e refere-se 

exclusivamente ao cultivo dos campos, ou seja, relaciona-se à produção de vegetais 

(FERREIRA, 2009). No entanto, em inglês – assim como em francês – a palavra 

"agriculture" indica de maneira mais genérica as atividades agrícolas tanto de cultivo 

dos campos quanto de criação de animais. Até por isso que ao traduzir literalmente o 

nome da FAO para o português parece não ficar tão adequado, em que deveria ser 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Pecuária, ou 

utilizar a palavra “agropecuária” para referir-se a agricultura e pecuária (“Dictionary - 

Thesaurus.com”).  

Neste trabalho a palavra agricultura – como apontado anteriormente – referir-

se-á a cultivo dos campos; à pecuária, produção de animais e; à agropecuária – 

sentido similar a “agriculture” – referindo-se à produção vegetal e animal.  

Os sistemas de exploração agropecuários apresentam diferentes tipos de uso 

da terra com grande variabilidade e grau de complexidade quanto ao número e tipo 

de culturas praticadas (monocultura vs. policultura), grau tecnológico (intensivo vs. 

extensivo), dimensão da propriedade (latifúndio vs. minifúndio), de regime hídrico 

(sequeiro vs. irrigado), de finalidade (subsistência, de mercado, alimentar, industrial), 

                                            
1 É um vocabulário multilíngue que cobre todas as áreas de interesse para a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), incluindo alimentação, nutrição, agricultura, pesca, 

silvicultura e meio ambiente. O vocabulário consiste em mais de 35.000 conceitos com até 671.000 

termos em diferentes idiomas. É um esforço colaborativo, editado por uma comunidade de especialistas 

e coordenado e controlado pela FAO. 
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de práticas culturais (convencional, biológica ou orgânica, agroecológica, etc.), 

podendo assumir combinações produtivas agro-pastoris, agroflorestais e a mistura de 

qualquer uma delas.  

Independentemente do sistema de exploração produtivo, o Brasil se insere 

como importante fornecedor de alimentos (grãos e produtos de origem animal) para a 

população nacional e de outros países, posicionando-se entre os 10 maiores 

exportadores de commodities agrícolas e pecuárias (dados da FAO, 2019). A 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – unidade Embrapa 

Territorial – realizou mapeamento da área de ocupação da agricultura no Brasil e os 

resultados apontaram que, aproximadamente, 7,8% do território nacional – ou 66 

milhões de hectares (ha) – esteve ocupado com produções agrícolas (MACÊDO; 

ALMEIDA, 2017).  

No contexto da bovinocultura as áreas de pastagens, nativas e cultivadas, 

representam a maior cultura vegetal em território brasileiro. Os dados da FAO (2019) 

indicaram que entre 1985 e 1995 havia 178 milhões de ha de pastagens, e no período 

de 1996 a 2006 houve redução da área de pastejo de 4,8%; houve estabilização em 

torno de 170 milhões de ha pastejáveis no país entre 2007 e 2017 (dados da FAO, 

2019). O rebanho nacional em 2017 foi estimado em 215 milhões de cabeças, 

apresentando crescimento médio entre 1998 e 2017 de 1,6% ao ano (aa). De modo 

mais acentuado do que o crescimento do rebanho, naquele mesmo período (1998-

2017), a produção da pecuária brasileira cresceu quase 3,2% aa, quando eram 5,8 

milhões de toneladas de carne e atingiu 9,5 milhões de toneladas, respectivamente. 

Quando analisada a taxa de lotação média2 no período, em 1998 eram 0,93 

animais/ha e, mais recentemente, 1,24 animais/ha. A produção de carne por área 

passou de 33 kg/ha para 55 kg/ha, utilizando aquele mesmo período, incremento de 

mais de 65% (dados da FAO, 2019).  

A produtividade de soja por área (kg/ha) aumentou 43% entre as safras de 1998 

e 2017. Com relação à área de plantio e produção houve evolução ainda maior, sendo 

que em 1998 foram plantados 13 milhões de ha e colhidas 31 milhões de toneladas 

da oleaginosa; em 2017 os números foram de 34 milhões de ha plantados e de 114,5 

                                            
2 Taxa de lotação média é o cálculo do número de animais do rebanho nacional dividido pela área de 

pastagens disponível, em hectares. 



29 

 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

milhões toneladas colhidas (dados da FAO, 2019). A segunda maior cultura de grãos, 

o milho, também evoluiu na produção e na produtividade nos últimos anos. Enquanto 

a área de plantio aumentou 1,64 vezes entre 1998 e 2017, a produção cresceu 3,3 

vezes. Em 1998 produzia-se 2.796 kg/ha, em 2017 se produziu 5.618 kg/ha. Os dados 

da FAO (2019) demonstraram que em 1998 foram colhidas mais de 29 milhões de 

toneladas do grão e em 2017, 97 milhões de toneladas. Há estimativas de crescimento 

das produções de soja e milho para os próximos anos, no entanto, são mais modestas, 

segundo o relatório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2017). 

 A produção agrícola e pecuária brasileira está sobre, aproximadamente, 235 

milhões de ha de áreas agricultáveis3 (quarto maior território, atrás apenas da China, 

Estados Unidos da América e Austrália). A preocupação pela manutenção do tamanho 

da área agricultável mundial surgiu devido ao crescimento da agropecuária em 

décadas anteriores. Entre os anos de 1961 e 2000 essas áreas cresceram, em média, 

0,27% aa, isso representou aumento de, aproximadamente, 500 milhões de ha em 

quarenta anos (dados da FAO, 2019).  

 O aumento da produção e produtividade dos sistemas agrícolas e pecuários 

nas últimas décadas, como demonstrado anteriormente, é importante em relação ao 

suprimento de alimentos. No entanto, a intensificação da agricultura e pecuária 

proporcionou a desconexão entre terras de culturas vegetais e de produção animal, 

conduzindo para uma separação das atividades em áreas especializadas. O aumento 

da demanda por alimentos acentuou ainda mais a competição pelo uso da terra – 

impulsionada por dados demográficos e mudanças nos padrões alimentares em 

direção a dietas ricas em proteínas animais. Preocupações surgiram por parte da 

sociedade devido aos impactos ambientais prejudiciais, em particular as mudanças 

climáticas, desmatamento, degradação do solo e alterações dos ciclos globais de 

nitrogênio e fósforo (EVENSON; GOLLIN, 2003; BOUWMAN; BEUSEN; BILLEN, 

2009). Assim, a sociedade tem pressionado os envolvidos nos sistemas de produção 

                                            
3 Área agricultável – segundo os métodos utilizados pela FAO (2018) – entende-se pelo somatório de: 

i) terras aráveis, incluindo-se culturas agrícolas temporárias; ii) culturas permanentes que são as terras 

cultivadas com culturas perenes e que não precisam ser replantadas por vários anos e; iii) pastagens 

e prados permanentes, caracterizadas por áreas utilizadas por um período de cinco anos ou mais para 

culturas forrageiras, naturais ou cultivadas. 
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agropecuários para serem mais sustentáveis, no sentido de suprirem as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as 

suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987). 

 

2.2.1 Implicações dos sistemas de monocultivos para a produção  

 

 Os sistemas de monocultivos tem demandado grande quantidade de recursos, 

dentre eles os fertilizantes. Em termos globais, o Brasil é o maior importador de fosfato 

(P2O5 – pentóxido de fósforo4): em 2002 importava em torno de 1,2 milhão de 

toneladas e em 2017 foram mais de 3,2 milhões de toneladas. Para o nitrogênio (N)5, 

em 2002 eram importadas, aproximadamente, 1,1 milhão de toneladas e em 2017 

foram mais de 4,6 milhões de toneladas, posicionando o país como o terceiro maior 

importador. O Brasil também é o terceiro maior importador de potássio (K2O – óxido 

de potássio6), superado apenas pelo EUA e China. O Brasil em 2002 importou mais 

de 2,6 milhões de toneladas de K2O e em 2017 aumentou mais de 2,2 vezes a 

quantidade importada (dados da FAO, 2019). Quantidade pequena desses 

fertilizantes foi produzida pelo Brasil, em 2017, por exemplo, foram produzidas 2 

milhões de toneladas de P2O5, 600 mil toneladas de N e 281 mil toneladas de K2O. A 

produção de P2O5 representou 40% do total utilizado pelas culturas agrícolas. Essa 

dependência por fertilizantes importados é ainda mais significativa para K2O e N. A 

escassez dessas fontes de nutrientes é motivo de preocupação. Steffen et al. (2015) 

em estudo sobre os limites globais para controle de variáveis que alteram o clima 

apontaram que os níveis de consumo anuais deveriam ser de 62 milhões de toneladas 

para N e 11 milhões de toneladas para P2O5. Entretanto em 2017, segundo os dados 

da FAO (2019) demonstraram que foram consumidos mais de 109 milhões e 45 

milhões de toneladas em N e P2O5, respectivamente. Ou seja, os atuais consumos 

desses nutrientes têm desafiado os limites da natureza e colocam em risco o equilíbrio 

ambiental e a falta desses fertilizantes no futuro próximo.  

                                            
4 P2O5 – Pentóxido de fósforo é a forma utilizada para representar o fosfato total de todos os fertilizantes, 

segundo os métodos estabelecidos pela FAO.  

5 N – Nitrogênio é a forma para representar o nitrogênio total de todos os fertilizantes, segundo a FAO. 

6 K2O - Oxido de potássio idem aos nutrientes anteriores (FAO).   
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 As culturas agrícolas são mais eficientes na conversão de uso desses 

fertilizantes em produtos quando comparadas à produção animal. Spedding (1988) 

quantificou em termos de proteína e energia quantas pessoas poderiam ser 

alimentadas a partir de um hectare por ano de algumas culturas agrícolas e produções 

pecuárias. Os resultados demonstraram que a cultura de milho poderia alimentar 5,2 

pessoas, em termos de proteína, e 10,4 pessoas em relação a energia, ambos por 

hectare, enquanto a produção de carne bovina foi de apenas 1 pessoa para proteína 

e 1 pessoa para energia por hectare.  

 A produção pecuária também é menos eficiente em termos de calorias por 

hectare (Mcal/ha), quando comparada à agrícola, considerando a mesma quantidade 

de chuvas em milímetros (mm) ao longo do ano. Spedding (1988) identificou que as 

culturas agrícolas produzem mais de 500 Mcal/ha com 500 mm de chuva, enquanto a 

produção pecuária fica abaixo dos 100 Mcal/ha. No entanto, a produção pecuária é 

maior do que a agricultura em regimes de chuvas de até 300 mm. Diante dessas 

diferenças de eficiências, mesmo a área agrícola no mundo sendo 2,4 vezes menor 

do que as de pastagens, ela fornece 86% dos produtos para suprimento da 

alimentação humana (HERRERO et al., 2015). Não por isso as pastagens deixam de 

ser menos importantes, pois fornecem bens e serviços, como alimentos e forragens, 

contribuindo significativamente para a subsistência de 800 milhões de pessoas (DUAN 

et al., 2019; XIE et al., 2019). 

 Além da menor eficiência dos animais em converter quilos de produtos em 

tecido, em comparação com as culturas vegetais, os ruminantes também são mais 

ineficientes do que os monogástricos para a emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

Gerber et al. (2013) em estudo sobre o entendimento das emissões de CO2-eq7
 para 

produzir 1 kg de proteína de várias espécies de interesse comercial identificou que os 

bovinos emitem 300 kg de CO2-eq para produzir 1 kg de proteína, enquanto suínos e 

aves emitem menos de 50 kg de CO2-eq para produzir o mesmo quilo de proteína. 

Segundo aquele mesmo autor, os bovinos de corte e leite são as espécies que mais 

                                            
7 CO2-eq é o dióxido de carbono equivalente – métrica-padrão – para comparar as emissões de 

diferentes gases de efeito estufa (GEE). A quantidade de emissões de CO2 que poderia causar a 

mesma força radiativa integrada, em um determinado horizonte de tempo, é uma quantidade emitida 

de uma mistura de GEE. 
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emitem CO2-eq por quilo de proteína dentre as espécies de produção. Por isso, ações 

precisam ser providenciadas para a melhoria da eficiência produtiva da pecuária em 

termos de produção de Mcal/ha, emissão de CO2-eq, ciclagem de nutrientes pela 

produção agrícola, dentre outros. Pesquisadores, agentes políticos e a sociedade 

como um todo têm refletido a respeito e buscado propor soluções mais adequadas de 

produções mais sustentáveis. 

 

2.2.2 Ações para o desenvolvimento sustentável 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de propor desenvolvimento 

sustentável, elaborou em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

como agenda até 2030 (ONU, 2015). Apesar de vários ODS permearem a produção 

agrícola e pecuária, foi no ODS 15 – “vida terrestre” – que foram especificadas as 

ações a serem adotadas para proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas e, para deter e reverter a degradação da terra e a perda da 

biodiversidade. É compromisso da agropecuária manter a devida qualidade de água 

potável – ODS 06 –, pois há casos de contaminações de água em superfície e 

subsuperfície pelo uso excessivo de fertilizantes. A adoção de medidas para alcançar 

a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais foram apresentadas no 

ODS 12 – assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. A produção 

agrícola e pecuária também está diretamente relacionada ao ODS 2 – que trata sobre 

a fome zero e produção sustentável. A promoção do crescimento econômico 

sustentável foi apresentada no ODS 08. As medidas contra a mudança do clima – 

ODS 13 – não trataram diretamente de ações a serem feitas no setor agropecuário e, 

sim, de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão 

eficaz. A busca para incentivar e promover meios de implementar e fortalecer as ações 

para tal desenvolvimento foram discutidas no ODS 17 (ONU, 2015).  

 A proposta do ODS de número 17 era que houvesse cooperação internacional 

de países desenvolvidos para fazer ações conjuntas com os países em 

desenvolvimento. Essas medidas deveriam ser relacionadas à promoção do 

desenvolvimento sustentável em tecnologias, capacitação, comércio e quanto às 

questões sistêmicas na coerência de políticas institucionais (ONU, 2015). Nesse 

sentido, o Governo Federal Brasileiro, em acordo com as medidas para reduzir as 
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emissões de gases de efeito estufa (GEE), providenciou e instituiu a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC) em 2009, pela Lei 12.187/2009 (BRASIL, 2009). 

Naquela oportunidade foi debatido e desenvolvido o “Plano Setorial de Mitigação e de 

Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Agricultura” – na definição deste nome pode ser entendido 

“agricultura” como “agropecuária”, para o contexto desta tese –, também denominado 

“Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono” (ou apenas “Plano ABC”) 

(BRASIL, 2018).  

 O Plano ABC tinha como metas até 2020 a mitigação de emissões de GEE com 

a ampliação de áreas florestais, expansão de técnicas que não revolvem o solo para 

plantio de culturas anuais (sistema de plantio direto sob a palhada, por exemplo), uso 

de tecnologias para tratamento de dejetos animal, bem como a recuperação de áreas 

de pastagens degradadas e expansão de sistemas combinados de agricultura-

pecuária-floresta (BRASIL, 2018). Desta forma, o Governo tornou público o seu 

interesse em fomentar produtores dispostos a adotar medidas em prol de mitigar as 

emissões de GEE, já que a Embrapa estava desenvolvendo pesquisas e tecnologias 

com sistemas integrados em clima tropical.  

 

2.2.3 Sistemas integrados de produção agropecuária  

 

Os sistemas integrados foram categorizados pela FAO (2020) em três grupos 

e de modos diferentes: i. na fazenda e entre fazendas – on-farm versus between-farm 

mixing –, em que na fazenda a prioridade é diminuir a necessidade de entrada de 

insumos (inputs) para reciclar os recursos naturais. No cenário de mistura entre 

fazendas, as externalidades de um sistema são recursos para o outro; ii. sistemas 

mistos de culturas e/ou animais – mixing within crops and/or animal systems – em que 

múltiplas culturas agrícolas e/ou criações são mantidas na mesma propriedade, isso 

pode ser aparente ou não e; iii. sistemas diversificados e integrados – diversified 

versus integrated systems –, os diversificados consistem em componentes que 

coexistem independentemente um do outro, esses servem para minimizar os riscos, 

mas não para reciclar os recursos, característica essa que é a vocação dos integrados, 

reciclar os recursos do sistema eficientemente. Há sistemas integrados, desde 

aquelas formas básicas, em que o sustento da família depende do manejo de 
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diferentes recursos alimentares e espécies animais, até aqueles de um nível de 

complexidade superior, onde uma região pode consistir em propriedades 

especializadas individuais e sistemas de serviço que, juntos, atuam como um sistema 

integrado. A integração entre propriedades implica em alto grau de cooperação, uma 

vez que as produções existem lado a lado sem estarem relacionadas de maneira 

significativa (SCHIERE; IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002).  

A integração também inclui o cultivo de diferentes produções agrícolas na 

mesma área, ou várias variedades da mesma cultura com diferentes ciclos de vida, 

que visam priorizar o espaço de forma mais eficiente e minimizam os riscos de 

maneira mais uniforme. Outro ponto é que, ao se misturar as diferentes produções de 

plantas e animais, podem-se observar produtos antes não considerados, por exemplo, 

um cereal não produz apenas grãos e, sim, grãos e palha ou, uma determinada 

leguminosa fornece grãos, matéria orgânica, forragem e nitrogênio. Esses sistemas 

caracterizam-se por integrar as atividades agrícolas e/ou pecuárias, de modo a obter 

benefícios com as interações delas resultantes (THORNTON; HERRERO, 2015). Em 

sistemas integrados tende-se a ser mais importante buscar o alto rendimento da 

combinação dos componentes do que o (alto) rendimento de um único componente. 

Por isso, as propriedades são sistemas que consistem em partes diferentes, mas que 

juntas permitem compreender o sistema e os fatores que impulsionam os agricultores 

e influenciam suas decisões.  

Por fim, o termo para referir-se a sistemas integrados em inglês é consagrado 

em: integrated crop-livestock system (ICLS). Há quem entenda que para definir o 

termo na língua portuguesa deveria ser feito a partir da língua espanhola, a qual é 

uma das cinco línguas oficiais da FAO, em: sistema integrado de producción agrícola 

(SIPA), portanto, seria mais razoável introduzir na literatura científica nacional como 

sistema integrado de produção agropecuária (Carvalho, 2014). Assim, ficou definido 

que para o contexto desta tese que utilizar-se-á: “sistema integrado de produção 

agropecuária” (SIPA).  

O aonde O SIPA está presente em 2,5 bilhões de ha (BELL; MOORE, 2012) e 

é responsável por aproximadamente 50% da produção de alimentos no mundo – 65% 

dos bovinos, 75% do leite e 55% dos cordeiros nos países em desenvolvimento 

(HERRERO et al., 2010). A prática dos SIPAs não é novidade no mundo e existe há 

séculos. O SIPA tradicional é aquele que não tem ou tem baixíssima entrada de 
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recursos no sistema (inputs). Uma evolução desses sistemas tradicionais são os semi-

integrados, em que possuem níveis mínimos de integração. As safras cultivadas na 

fazenda são colhidas e podem ser usadas para suplementar o gado em outra parte 

da fazenda, ao invés de pastejar diretamente, e/ou o excesso de estrume é coletado 

e distribuído como fertilizante, ao invés de depositado diretamente pelos animais 

(Garrett et al., 2020). O novo SIPA é uma forma de “retroinovação” que combina 

práticas tradicionais dos SIPAs com avanços modernos para maximizar os benefícios 

econômicos e ecológicos em maiores níveis de integração para apoiar a mudança do 

regime agropecuário (STUIVER, 2006; SIXT; KLERKX; GRIFFIN, 2018). Há ainda o 

SIPA territorial, no qual são realizadas trocas diretas de produtos agrícolas e 

pecuários entre os produtores. O sistema de organização que liga esses produtores 

geralmente ocorre no nível da paisagem, por exemplo, uma bacia hidrográfica, 

comunidade, ilha ou áreas planas e montanhosas complementares (Garrett et al., 

2020). 

A fim de elucidar os benefícios que as atividades integradas poderiam gerar 

para a produção agrícola e pecuária, Schiere, Ibrahim, Van Keulen (2002) 

desenvolveram estudo sobre o potencial da pecuária na busca pela sustentabilidade 

de sistemas integrados. Utilizando a Programação Linear os autores desenvolveram 

modelo de matriz de maximização de recursos para explorar as opções e restrições, 

ao invés de predições, de formas de integração mais sustentáveis. Dentre os 

resultados encontrados, os autores relataram que, inevitavelmente, os sistemas 

agrícolas alimentam maior número de pessoas, em quilos de proteína e energia, do 

que pecuária. No entanto, ao considerar o tempo na análise, os resultados foram que 

no longo prazo os sistemas integrados poderiam alimentar um maior número de 

pessoas por hectare, pois maior quantidade de Mcal/ha seria produzida. Isso é um 

típico trade-off8 no curto e longo prazo entre produção de alimentos e matéria orgânica 

no solo. 

Nos sistemas de monocultivos pode ocorrer declínio da fertilidade e da matéria 

orgânica do solo pelo uso intensivo das áreas, e pode aumentar a incidência de 

                                            
8 O conceito de trade-off é derivado da noção de que os recursos são limitados; isto é, para obter mais 

de um bem, uma certa quantidade de outro bem terá que ser renunciada (MODONGO; 

KULSHRESHTHA, 2018). 
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infestação de pragas e doenças pela falta ou baixa rotatividade de culturas agrícolas 

na mesma área (RUSSELLE; ENTZ; FRANZLUEBBERS, 2007; BALBINO et al., 

2011). Os monocultivos também demandam mais por recursos naturais não 

renováveis como fertilizantes e combustível quando comparados a sistemas 

integrados (SCHIERE; IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002). Ao contrário, em sistemas 

integrados, a melhoria da fertilidade do solo reflete também na quantidade de 

nitrogênio (N); além disso, perdas, tanto na agricultura como na pecuária são 

diminuídas ao maximizar as taxas de fluxos de nutrientes existentes. Outra vantagem 

dos sistemas é quanto à intensidade de emissões de quilo de CO2-eq por quilo de 

produto. Gerber et al. (2013) apontaram que, para sistemas especializados de bovinos 

de corte em pastejo, as intensidades de emissões foram de 102,2 kg CO2-eq/kg de 

produto, enquanto que para os sistemas integrados foram de 56,2 kg CO2-eq/kg de 

produto. Isso reflete uma redução superior a 40% nos índices de emissão de CO2-eq, 

o que parece ser significativo para a produção de ruminantes, já que parecem ser 

menos eficientes em relação a outras espécies de produção.  

 A técnica de recuperação e o adequado manejo das pastagens colaboram para 

a mitigação dos GEE. Estimativas, em níveis globais, apontaram que a adoção de 

melhores práticas de manejo das pastagens poderia mitigar anualmente 409 milhões 

de toneladas de CO2-eq (GERBER et al., 2013). Isso significaria uma redução de, 

aproximadamente, 10% das emissões feitas pela produção de bovinos. Os produtores 

pareceram estar dispostos a adotar tais práticas em levantamento feito no Brasil por 

Gil et al. (2015). As estratégias baseadas no uso da terra são alternativas que 

possuem alto potencial de mitigação de CO2-eq (HERRERO et al., 2015). A melhoria 

das pastagens, por consequência, melhora outros aspectos nos sistemas de produção 

de bovinos, como as estratégias relacionadas a reprodução. Gerber et al. (2013) 

identificaram que o manejo de estratégias reprodutivas tem de médio a alto potencial 

de mitigação de GEE. Ações relacionadas ao manejo de dejetos têm algum efeito 

potencial benéfico também. A produção animal garante uma fonte de fertilização para 

a produção agrícola que serve de reserva em tempos de baixa disponibilidade de 

nutrientes (HERRERO et al., 2010; GARRETT et al., 2017).  

 A biodisponibilidade de nitrogênio (N) da matéria orgânica do solo, em relação 

à biomassa microbiana, em sistemas integrados na mesma propriedade é maior 

quando comparado a outros sistemas (KING; HOFMOCKEL, 2017). Assim, a ciclagem 
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de N e carbono (C) pode ser promovida por microrganismos no solo pela interação na 

troca de culturas, reduzindo parcialmente a necessidade de N inorgânico. A ciclagem 

de nutrientes é incrementada devido às relações diretas entre o solo, as culturas 

agrícolas e os dejetos. Benefícios na estruturação do solo foram identificados já que 

tende a manter a cobertura vegetal por mais tempo. Como em qualquer atividade 

agrícola, quando o solo não é bem manejado pode haver compactação pelo uso 

intenso de máquinas e pisoteio animal e no caso de pastejo excessivo pode prejudicar 

a estrutura do solo (THORNTON; HERRERO, 2015).  

 Além dos aspectos relacionados ao meio ambiente nos sistemas integrados há 

também os econômico-financeiros. Ryschawy et al. (2012) tiveram por objetivo avaliar 

em condições reais as dimensões ambientais e econômicas dos sistemas de 

produção em monocultivos agrícolas e pecuários e também em sistemas integrados. 

O estudo foi desenvolvido no sudoeste da França e abordou propriedades de 

produção de leite, carne, agricultura e SIPAs; subsídios financeiros aos produtores 

não foram considerados nas análises para efeito de comparação. Os resultados 

econômicos de margem bruta total por ha foram mais favoráveis (P<0,05) para as 

propriedades produtoras de leite e sem diferença estatística entre as demais 

propriedades. As despesas com fertilizantes por área foram superiores nas 

propriedades leiteiras e similares entre as propriedades agrícolas e SIPAs. Em relação 

ao balanço de N (a quantidade total de N nos inputs menos a quantidade de N nos 

outputs dividido pela área de terra agricultável) os sistemas integrados foram similares 

(P<0,01) e inferiores para a produção de leite, enquanto para a agricultura foi negativo, 

o que corresponde ao N que foi extraído ou perdido no processo ou que ficou no solo. 

Na análise de sensibilidade os SIPAs foram menos sensíveis à flutuação de preços, 

diferente dos sistemas de monocultivos. Schiere, Ibrahim, Van Keulen (2002) também 

encontraram evidências de que os sistemas integrados são mais resilientes9 e 

estáveis.  

 A maximização da autonomia e a diversificação da produção parecem ser os 

aspectos mais promissores do SIPA (RYSCHAWY et al., 2017). O aspecto de 

                                            
9 A resiliência ecológica é definida como a capacidade de um sistema ecológico ou sistema social de 

suportar e adaptar-se as perturbações enquanto ainda mantém as funções necessárias (BONE et al., 

2016). 
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autonomia relaciona-se mais com a dependência de inputs do próprio sistema, pois, 

os sistemas integrados são baseados na interdependência interna. Então, a falha de 

um componente pode implicar em desiquilíbrio de todo o sistema (SCHIERE; 

IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002). A diversificação de unidades de produtos propicia a 

lógica da economia de escopo ao combinar diferentes produtos e diluir os custos fixos 

do sistema ao serem rateados para todas as atividades produtivas. Na economia de 

escopo os custos unitários de produção integrada são mais baixos do que quando a 

produção é separada (PANZAR; WILLIG, 1981; GAMEIRO; ROCCO; CAIXETA 

FILHO, 2016; MENDONÇA et al., 2020). Esse conceito é diferente da economia de 

escala que reduz o custo fixo médio pelo aumento de produção de um único produto. 

Então, ao diversificar os sistemas produtivos a economia de escopo pode se fazer 

presente e proteger a propriedade contra as flutuações de preços do mercado 

(RYSCHAWY et al., 2013). Outro conceito no qual os sistemas integrados se 

aproximam é o da Economia Circular, que se insere na Economia Ecológica10. Nessa 

teoria os resíduos de um subsistema servem de recurso para outro subsistema 

(SCHIERE; IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002). Essa lógica da economia circular 

contrapõe-se àquela tradicional do modelo da economia linear. A circularidade da 

economia limita o fluxo de produção a um nível que a natureza tolera e utiliza os ciclos 

do ecossistema nos ciclos econômicos, de forma a respeitar as taxas naturais de 

recuperação (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018).  

 Além dos questionamentos da viabilidade econômica, há aqueles aspectos 

sociais envolvidos e que se relacionam com a adoção e implantação dos sistemas 

integrados. A disponibilidade de mão de obra é uma preocupação para manutenção 

dos sistemas integrados (THORNTON; HERRERO, 2015). Tem ocorrido declínio na 

disponibilidade de mão de obra na Austrália (THORNTON; HERRERO, 2015); e na 

Europa (RYSCHAWY et al., 2013). No Brasil o problema parece estar também 

relacionado ao acesso a informações.  

                                            
10 A economia circular é feita a partir de sistemas de produção e consumo da sociedade que maximiza 

o serviço produzido a partir do fluxo linear de produção de material e energia. A circularidade consiste 

em usar fluxos de materiais cíclicos, fontes de energia renováveis e cíclicos. A economia circular bem-

sucedida contribui para todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável – ambiental, social e 

econômico (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018). 
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 Gil et al. (2016) estudaram, no Estado do Mato Grosso, os vários fatores que 

influenciaram as decisões sobre o uso da terra, como preços de produtos agrícolas e 

insumos, solos, topografia, clima, custos de transporte, condições socioeconômicas, 

educação, dentre outros. Os resultados evidenciaram a importância do acesso à 

informação e ao conhecimento para a implantação desses sistemas integrados, 

incluindo níveis de educação, infraestrutura e acesso à assistência técnica. Estiveram 

mais propensos a adotar os sistemas integrados os produtores com maior 

disponibilidade de capital financeiro, em locais com maior PIB per capita11, em regiões 

próximas a abatedouros com inspeção (estadual ou federal), e que haviam visitado ou 

estivessem mais próximos a experimentos da Embrapa.  

 A Embrapa tem conduzido estudos em sistemas integrados no Brasil desde os 

anos de 1990, quando em 1991 a lançou o Sistema Barreirão, caracterizado pelo 

plantio simultâneo de culturas anuais com forrageiras e com o propósito de 

recuperação e/ou renovação de pastagens degradadas. Esse sistema proporcionou 

vantagens como, redução de ataques de doenças ou pragas, nenhuma necessidade 

de intervenção contra plantas daninhas e o controle efetivo contra cupins de 

montículo. O Sistema Santa Fé divulgado em 2000 consistia na produção consorciada 

de culturas anuais com forrageiras tropicais, em sistemas de plantio sob a palhada ou 

convencional, para produzir forragem na entressafra e/ou palhada para a agricultura 

do ano seguinte (MACEDO, 2009).  

 Outro desafio em SIPA é integrar o conhecimento dos pesquisadores de 

culturas agrícolas e pecuárias, sendo que a maioria deles trabalham separadamente 

e têm diferentes requisitos experimentais. Uma agenda foi proposta por Russelle, 

Entz, Franzluebbers (2007) para coordenar uma ação em âmbito internacional por 

melhores resultados, dentre elas, que equipes multidisciplinares sejam apoiadas para 

o desenvolvimento de estudos e que os recursos financeiros sejam suficientes para o 

pessoal, as instalações e equipamentos necessários em pesquisas de longo prazo. 

Eles ressaltaram que os SIPAs são fundamentalmente intensivos em conhecimento e 

em pessoas. Aliás, o maior desafio dos modelos de simulação será, provavelmente, 

projetar as decisões que os agropecuaristas e pesquisadores adotariam, pois, esse 

                                            
11 PIB per capita é o Produto Interno Bruto, em que toda a riqueza gerada pelo país em um ano é 

dividida pela quantidade de habitantes daquele país. 
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parece ser um desafio central, de qualquer forma, os recursos humanos seriam uma 

parte crítica e complementariam os modelos. 

 

2.3 MODELOS DE SIMULAÇÃO  

 

 As produções agropecuárias têm aumentado tanto em escala quanto em 

complexidade nos processos produtivos e estrutura organizacional. Diante disso, a 

Pesquisa Operacional (PO) tem se apresentado como uma área do conhecimento 

promissora para apoiar decisões nas quais, tradicionalmente, os julgamentos 

empíricos de experiências representam a base da gestão (WEINTRAUB; ROMERO, 

2006; THORNLEY; FRANCE, 2007). A PO assume um ponto de vista organizacional 

para a solução de problemas complexos ao identificar as melhores decisões e 

construir sistemas produtivos mais eficientes (IFORS, 2019). A PO utiliza métodos 

analíticos avançados para apoiar decisões e foi definida pela Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Operacional (SOBRAPO) e citada por Gameiro (2014) como: 

[...] uma ciência aplicada que é direcionada para a resolução de 

problemas reais. Tendo como foco o processo decisório, na qual 

aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas na 

concepção, planejamento ou operação dos sistemas. A 

Pesquisa Operacional é usada para avaliar linhas de ação 

alternativas e encontrar as soluções que melhor servem aos 

objetivos dos indivíduos ou organizações. Através de 

desenvolvimento de base quantitativa, a PO visa também 

introduzir elementos de objetividade e racionalidade nos 

processos de tomada de decisão, sem descuidar, no entanto, 

dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional 

que caracterizam os problemas (SOBRAPO, 2010). 

 

 A Pesquisa Operacional (PO) surgiu com o propósito de elaboração de modelos 

adequados ao processo decisório (MACHLINE et al., 1975). A ciência se preocupa em 

entender e prover explicação desses problemas ou efeitos que ocorrem na natureza, 

que são os fenômenos do mundo real. Um possível esquema básico utilizado pela 

ciência para resolver problemas do mundo real foi proposto por Miser (1976).  
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Figura 1 - O esquema do método da ciência 

 

Fonte: Adaptado de Miser (1976). 

 

 Os fenômenos são qualquer um desses elementos ocorrendo naturalmente ou 

sendo exibidos e feitos pelo homem. Adicionalmente a esse esquema, tem-se a arte 

da comunicação, interpretação e implementação, que são partes importante dos 

modelos. Portanto, simular compreende elaborar o modelo a partir de um sistema real 

para realizar experimentos, descrever comportamentos, construir e/ou testar teorias 

e/ou hipóteses por meio do observado, a fim de entender o comportamento e avaliar 

estratégias para a operação (SHANNON, 1992). A característica mais particular dos 

modelos é que eles podem predizer resultados similares antes dos eventos terem sido 

observados (BLACK, 2014). Os resultados desses modelos podem ser verificados por 

novas observações de fenômenos relevantes: se a consequência de uma teoria 

checada for adequada com os fatos observados, a crença é corretamente fortalecida, 

mas se as consequências e fatos estão em desacordo, então pode-se descartar ou 

modificar o modelo (MISER, 1974). Albert Einstein citado por Miser (1974, p. 905) 

enfatizou: 

A ciência pode começar com fatos e terminar com fatos, não 

importa quais estruturas teóricas tenham sido construídas. 

Primeiro de tudo, o cientista é um observador. Depois, ele tenta 

descrever completa generalização do que ele viu e do que 

espera para o futuro. No próximo passo, o cientista faz as 

predições básicas de sua teoria, as quais ele verifica contra os 

fatos novamente.  
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A natureza cíclica é o recurso mais característico desse método. 

Inicia-se e termina-se com fatos, e os fatos que terminam em um 

ciclo são o início do próximo. Um cientista mantém suas teorias 

provisoriamente, sempre preparado para abandoná-las se os 

fatos não suportarem as predições. Se uma série de 

observações destinadas a verificar certas previsões conduz o 

cientista para abandonar a teoria, busca-se uma nova teoria ou 

melhora-se os modelos. Como se espera que a ciência consista 

em uma cadeia interminável de progresso, espera-se que o 

progresso cíclico continue indefinidamente (tradução e 

adaptação do autor)12. 

 

 Os modelos auxiliam no entendimento de quão bem um sistema é 

compreendido e, por consequência, no direcionamento de pesquisas futuras para 

melhorar esse entendimento e, também, para integrar partes díspares do 

conhecimento atual para auxiliar o processo decisório, seja para priorizar atividades 

de pesquisa ou para aplicação direta por gestores (BLACK, 2014). O progresso na 

ciência tem proporcionado o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais 

proeminentes nos processos de decisões gerenciais e o aumento do poder da 

computação e a abundância de dados disponíveis têm impulsionado os modelos a 

serem mais complexos (SALTELLI et al., 2019). A complexidade das interações nos 

modelos, às vezes, é tão grande que é impossível para a mente humana seguir a 

sequência das mudanças ao longo do tempo (BLACK, 2014).  

                                            
12 Texto traduzido: Miser, H.J., 1974. The Editor’s Easy Chair – What is Operations Research? Oper. 

Res. 22, 903–909. (tradução do autor). Fragmento original:  

“[…] science must start with facts and end with facts, no matter what theoretical structures it builds in 

between. First of all the scientists is an observer. Next he tries to describe in compete generality what 

he saw, and what he expects to see in the future. Next he makes predictions on the basis of his theories, 

which he checks against the facts again. […] The most characteristic feature of the method is this cyclic 

nature. It starts with facts, ends in facts, and the facts ending one cycle are the beginning of the next 

cycle. A scientist holds his theories tentatively, always prepared to abandon them if the facts do not bear 

out the predictions. If a series of observations, designed to verify certain predictions, force us to abandon 

our theory, then we look for a new or improved theory… Since we expect that science consists of an 

endless chain of progress, we may expect the cyclic process to continue indefinitely.” 
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 Gordon (1978) afirmou que quando um modelo matemático de natureza 

dinâmica é solucionado por um método numérico, ou seja, em que se aplicam diversos 

métodos computacionais, trata-se de uma simulação. Esses modelos podem envolver 

uma equação ou integrar muitas equações (BLACK, 2014). Dentre as técnicas de PO 

os modelos de simulação ocuparam maior representatividade entre 2010 e 2016, 

quando comparado com os últimos quarenta anos (1977-2017), como constatado em 

revisão bibliométrica por Laengle et al. (2017). Os métodos de simulação adequados 

para observações do mundo real são os sistemas dinâmicos (SD), a simulação de 

eventos discretos (SED) e aquelas simulações baseada em agentes (SBA), nos quais 

cada um envolve o uso de diversas técnicas (BORSHCHEV, 2013). 

 Modelos SD utilizam métodos que foram criados em meados de 1950 pelo Prof. 

Jay Forrester (BORSHCHEV, 2013). Esse método, como o nome sugere, procura 

descrever a dinâmica do sistema e a principal característica são as retroalimentações 

(loops); os estoques, que são as memórias dos sistemas; e os recursos 

(BORSHCHEV, 2013). As variáveis de estado podem assumir quaisquer valores 

dentro de um intervalo real ao longo do tempo da simulação (HILLIER; LIEBERMAN, 

2006, p. 3). Nas décadas de 1960 e 1970 o número de equações que fazia parte dos 

modelos cresceu substancialmente, nos quais o tempo passou a ser descrito 

explicitamente e os resultados foram previstos ao longo de vários períodos usando 

intervalos de interação variáveis (WHITTEMORE; FAWCETT, 1974; GRAHAM et al., 

1976).  

 A SED possibilita que as variáveis de estado mudem somente quando ocorrer 

um evento em determinado período (HILLIER; LIEBERMAN, 2006). O propósito do 

SED é que os modeladores considerem o sistema que está sendo modelado como 

um processo, em que uma sequência de operações está sendo desempenhado entre 

as entidades. Esse método foi primeiramente utilizado por Geoffrey Gordon em 1961 

(BORSHCHEV, 2013). 

 As principais diferenças entre SD e SED são quanto aos níveis de abstração, 

que são maiores em SD. Enquanto SED podem apresentar variáveis determinísticas 

e estocásticas com alguma distribuição de probabilidade, os SD têm distribuição 

exponencial e determinística para as variáveis (BORSHCHEV, 2013). As previsões 

em modelos determinísticos são feitas a partir de um resultado médio que representa 

um grupo de animais semelhantes; enquanto nos estocásticos uma gama de 
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resultados possíveis são utilizados pela possibilidade de representar a variabilidade 

natural (BLACK, 2014). Laengle et al. (2017) afirmaram que entre os anos de 2010 e 

2016 os modelos que consideravam variáveis estocásticas receberam mais atenção 

devido ao avanço computacional, pois permitiu o armazenamento de quantidades 

significativas de dados e pela capacidade de processamento dos hardwares de 

simulação. Com isso, os componentes de probabilidade passaram a despertar maior 

interesse dos cientistas apenas nas últimas décadas e começaram a ser adicionados 

em modelos determinísticos (BORODIN et al., 2016).  

Recursos e entidades presentes em SD e SED, respectivamente, são passivas, 

ou seja, não têm comportamento próprio para se ajustar conforme os dados de 

entrada, isso é completamente diferente do que acontece em SBA (BORSHCHEV, 

2013). A individualidade dos agentes permite características diversas como a 

autonomia para comportamento mais apropriado, a interatividade com outros agentes 

e o ambiente e a adaptação durante o processo de simulação (MACAL, 2016).  

Em Simulação Baseada em Agentes (SBA) o modelador pode iniciar os 

modelos com um nível mais alto de abstração e, ao adicionar detalhes aos agentes, 

torna o modelo menos abstrato e mais próximo ao mundo real; assim este método 

pode assumir quaisquer níveis de abstração (BORSHCHEV, 2013). A SBA permite 

também desenvolver novas teorias, devido a não apenas determinar as implicações 

da teoria (pontos fortes, inconsistências, deficiências), mas também por fornecer uma 

base para a obtenção de explicações causais dos fenômenos modelados (MACAL, 

2016). 

 Desafios em SBA foram apontados por Macal (2016) e dentre eles está a 

descrição detalhada de todas as interação dos agentes e entre eles, que é prejudicada 

pela complexidade dos modelos que dificulta a explicação dos resultados. Esse 

desafio pode contrapor-se a um dos princípios básicos da modelagem que é permitir 

a replicação dos modelos por outros cientistas a partir das descrições do modelo 

(eliminação da caixa-preta) (HEATH; HILL; CIARALLO, 2009). Outra dificuldade é a 

própria definição sobre SBA que, muitas vezes, é incompleta e falha, e não consegue 

distinguir de técnicas já consagradas como SED e SD (MACAL, 2016). Outro desafio 

– agora considerando os três métodos de simulação – é a mistura, propiciando os 

modelos híbridos de simulação (HS). A mistura de métodos tem um apelo forte para 

os modeladores em PO, pois muito dos problemas do mundo real são complexos e 
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com muitas características diferentes – como aqueles apresentados anteriormente 

SIPAS – por isso, raramente o uso de um único método será o suficiente para propor 

modelo adequado. 

 Morgan et al. (2017) apresentaram possibilidades de mistura dos métodos em 

PO e encontraram seis casos: i) isolacionismo, onde utiliza-se um único método; ii) 

paralelismo, quando os métodos são aplicados independentemente e permitem a 

comparação de alguns pontos fixados; iii) sequencial, no qual os métodos são 

utilizados um seguido do outro; iv) enriquecimento, em que método (o principal) usa 

elementos de outro (s) para resolver problemas; v) interação, na qual conexões são 

feitas entre os métodos; e vi) a integração, na qual os métodos (inteiros) ou elementos 

são combinados para formar algo totalmente novo.  

  Em revisão bibliométrica Brailsford et al. (2019) encontraram uma quantidade 

crescente de artigos utilizando HS nas aplicações entre 2000 e 2016. Foram apenas 

cinco publicações de 2000 a 2004, enquanto em 2016 encontraram 21 publicações. 

O tipo mais comum de HS é a interação (59% dos trabalhos) seguido de sequencial 

(24%). Os trabalhos que utilizaram a integração como método de misturar a PO foram 

apenas quatro. Os autores também buscaram identificar os softwares mais utilizados 

nos estudos que compilaram (139) e encontram que o software AnyLogic foi o mais 

utilizado dentre eles, em 47 trabalhos (34%), o segundo foi o Arena (em 13 trabalhos). 

O software AnyLogic foi o único, encontrado pelos autores, que reuniu os três métodos 

de simulação (SD, SED e SBA).  

 O AnyLogic é um software de modelagem de simulação multi-método 

desenvolvido pela The AnyLogic Company (antes XJ Technologies). No início da 

década de 1990 pesquisadores de Saint Petersburg University, do grupo The 

Distributed Computer Network (DCN), desenvolveram um software nomeado de 

Concurrent Verification and Simulation (COVERS) para a análise de exatidão de 

programas (ANYLOGIC, 2019). O sucesso desse software inspirou os pesquisadores 

a aprimorá-lo e lançar o software renomeado de AnyLogic, que foi divulgado na versão 

4.0 em 2000. O AnyLogic utiliza o Java como linguagem de programação tendo uma 

abordagem orientada a objetos. Como o próprio nome sugere, qualquer lógica, em 

relação a modelagem em SD, SED e SBA (ANYLOGIC, 2019). Houve atualizações 

significativas ao longo do tempo e em 2014 foi lançada a versão 7, na qual foram 

inclusas ferramentas para simplificar a construção de modelos, incluindo suporte para 
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modelagem, renovando bibliotecas. Também foi implementado o Sistema de 

Informação Geográfica – Geographic Information System (GIS) – e consolidado o 

espaço tridimensional (3D). Em 2017 foi lançada a versão 8.0 com capacidade de 

rodar, simular os modelos e compartilhar simultaneamente em nuvem, nomeado de 

AnyLogic Cloud (ANYLOGIC, 2019).   

 Apesar de haver uma linguagem de modelagem gráfica que facilita o trabalho 

do modelador, o usuário do AnyLogic pode programar utilizando o código Java. O Java 

foi desenvolvido na década de 90 e inclui a linguagem de programação orientada a 

objetos. Diferente das linguagens de programação modernas que são compiladas 

para código nativo, a linguagem Java é compilada para um bytecode que é 

interpretado por uma máquina virtual (Java Virtual Machine – JVM) (WIKIPEDIA, 

2018). Dentre as vantagens da programação orientada a objetos, criada na década 

de 70, é possível isolar partes do modelo, tornando o mais seguro; estando as partes 

divididas, pode-se desenvolve-las em paralelo; é possível fazer atualizações ou 

ampliações no software com mais facilidade, o que o torna extensível, e; tem foco na 

funcionalidade, tornando o mais fácil de entender.  

O conjunto de recursos reunidos no software Anylogic (bibliotecas pré-

estruturadas e visualização gráfica) permite ao modelador durante a elaboração dos 

modelos de simulação compilar e verificar se o que está sendo modelado está sendo 

executado como se pretende. Esse é um diferencial importante que o Anylogic oferece 

para modelagem de sistemas complexos e com muitas interações, pois desde os 

modeladores mais inexperientes aos mais habilidosos isso confere mais agilidade e 

segurança quanto a modelagem. Em futuro próximo, de um modo geral, é possível 

que todas as simulações computacionais, independente do software, sejam baseados 

em agentes, devido à naturalidade da representação com a programação orientada a 

objetos (NORTH; MACAL, 2007). 

 Nas ciências agrárias diversos modelos de simulação têm sido desenvolvidos 

e cada um deles com suas próprias particularidades. Por isso, Jakeman, Letcher e 

Norton (2006) descreveram 10 etapas interativas em que: (1) se deve definir os 

propósitos da modelagem e ponderar as preferências dos desenvolvedores, pois um 

gestor provavelmente direcionaria os esforços para as predições, enquanto um 

cientista colocaria mais ênfase nas teorias; (2) especificar o contexto em relação ao 

escopo (tempo e espaço), recursos e flexibilidade do modelo; (3) conceitualizar o 
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sistema, especificar os dados e descrever conhecimentos prioritários; (4) selecionar 

as funcionalidades e as famílias dos modelos para que os resultados não sejam 

inapropriados; (5) escolher a estrutura e como os valores dos parâmetros do modelo 

serão encontrados, isso é importante para evitar mais complicações do que o 

necessário para cumprir com os objetivos; (6) eleger os critérios e as técnicas para a 

estimativa do desempenho. Os critérios referem-se ao nível aceitável de predição no 

conjunto de dados utilizado para a calibração, enquanto a técnica relaciona-se aos 

recursos computacionais para serem tão simples quanto possível, ao mesmo tempo 

que robusto frente aos resultados e desvios; (7) identificar uma estrutura de modelo 

adequada e valores de parâmetros que envolvam idealmente o teste de hipóteses de 

estruturas alternativas; (8) verificação condicional incluindo diagnóstico de checagem 

com relação as interações e se os resultados do modelo são viáveis e defensáveis, 

dados os objetivos e o conhecimento prévio (esta etapa é essencial para a confiança 

nos resultados do modelo); (9) quantificação da incerteza, pois faz parte de qualquer 

modelo em desenvolvimento e, geralmente, é mais difícil de lidar com modelos 

grandes e integrados; e (10) avaliação e teste para validação do modelo.  

 Brailsford et al. (2019) – de modo mais simplificado do que Jakeman, Letcher e 

Norton, (2006) – dividiram os estágios da elaboração de modelos de simulação em 

quatro etapas. A modelagem (i) é a etapa que consiste em transformar o problema do 

mundo real no modelo conceitual, o qual deve ser validado antes de prosseguir para 

a próxima etapa. A modelagem seria equivalente ao que Jakeman, Letcher e Norton, 

(2006) descreveram como etapas 1 e 2. Posteriormente, tem-se a implementação (ii) 

do modelo conceitual em computacional (etapas 3, 4 e 5 – como mencionado por 

aqueles autores). A experimentação (iii) consiste na verificação dos cenários 

desejados (etapas 6 e 7). A etapa final é a validação operacional (iv), que é a prática 

de confrontar o entendimento da solução com o problema do mundo real (etapas 8 a 

10). Destaca-se a característica cíclica da modelagem – independentemente do 

método – que ao avançar cada uma das etapas deve-se verificar a necessidade de 

fazer novos ajustes para que as estimativas de resultados sejam aceitáveis. Ou seja, 

mesmo o modelo estando em níveis mais avançados, como a elaboração de cenários, 

não significa que não possa surgir problemas conceituais de modelagem que não 

mereça atenção.  
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 A validação dos modelos confere a credibilidade necessária para conquistar a 

confiança da comunidade científica e das corporações. Para estabelecer a usabilidade 

dos modelos nas empresas, Ferguson (2015) listou os seguintes pontos de atenção: 

(i) todas as partes interessadas – dos modeladores aos usuários finais – deveriam 

fazer parte do processo de desenho e desenvolvimento do modelo; (ii) a cultura de 

modelagem deve ser fomentada nas empresas; (iii) o modelo precisa contar com 

teoria científica consolidada e que seja flexível para adicionar novos componentes 

conforme necessário; (iv) permitir capacidade de otimização de estratégias de gestão 

que aumentem o lucro; e (v) dedicar tempo para que os clientes ganhem confiança no 

modelo de tomada de decisão. O modelo deveria se ajustar satisfatoriamente e se 

tornar parte essencial do sistema de gestão empresarial e, apesar disso, exige-se um 

esforço contínuo para a aplicação dos modelos nas empresas.  

 A maioria dos modelos aplicados à Zootecnia são conhecidos como sistemas 

que lidam apenas com os aspectos biofísicos das produções animais objetivando 

maiores rendimentos. O gerenciamento do sistema produtivo exige competências 

relacionadas a fatores econômicos, sociais e ambientais que raramente são 

considerados no desenvolvimento desses modelos. Nematollahi e Tajbakhsh (2020) 

identificaram que dentre os 247 estudos avaliados entre 1997 e 2019 a maioria deles 

consideraram os aspectos econômicos e ambientais (51%); os aspectos econômicos 

e sociais fizeram parte de 21% e; apenas 16% relacionaram os três pilares da 

sustentabilidade (aspectos econômicos, ambientais e sociais). Os indicadores sociais 

e ambientais podem confrontar um com o outro, no entanto, a carência desses 

indicadores poderia conduzir para decisões equivocadas em que o aumento de 

produção aumentaria os níveis de emissões de GEE e a conversão de florestas em 

áreas de produção.  

 Os modelos “bioeconômicos” geralmente são conhecidos pela ligação entre as 

diferentes disciplinas para promover respostas multidisciplinares e multiescalares para 

um determinado problema. Esse elo não deveria ser apenas uma troca de 

informações, mas uma integração real em termos conceituais e técnicos. Isso tem 

duas implicações: primeiro, uma nova abordagem em relação ao posicionamento no 

corpus científico econômico e agropecuário, e segundo, o desenvolvimento deveria 

levar em consideração a especificidade da base conceitual um do outro (FLICHMAN; 

LOUHICHI; BOISSON, 2011). Esses modelos auxiliam na compreensão das relações 
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entre a agricultura, o meio ambiente e os recursos naturais, bem como para avaliar e 

formular políticas, mas um obstáculo é a disponibilidade de informações adequadas.  

 Nesse sentido, os métodos híbridos de simulação baseado em agentes podem 

ser mais promissores do ponto de vista técnico-científico devido à naturalidade da 

representação, pela escolha do nível de abstração e pela disponibilidade de dados a 

respeito, diferentemente de métodos mais tradicionais, como SD e SED. A gestão da 

produção agropecuária é confrontada com condições climáticas, disparidades inter-

regionais no clima, qualidade do solo, fatores sazonais ao longo do tempo, 

disponibilidade de capital, entre outros (WEINTRAUB; ROMERO, 2006). O mercado 

agropecuário é particularmente volátil, heterogêneo e sensível a preços, já que os 

agropecuaristas são tomadores de preços. Alguns desses fatores são mensuráveis e 

podem ser quantificados a partir de informações históricas, experiências de 

produtores ou gestores agrícolas. Portanto, identificar modelos adequados que 

contemplem a produção agrícola e pecuária para avaliar e propor soluções para 

aquelas limitações apresentadas anteriormente caracteriza-se um desafio. 

 

2.3.1 Modelos de simulação computacional aplicados à agropecuária 

 

 Carauta et al. (2018) por meio de simulações avaliaram o potencial da política 

de linhas de crédito atuais e alternativas do Plano ABC em Mato Grosso (MT) e 

ofereceram sugestões para a sua implementação. O estudo levou em consideração 

os incentivos econômicos aos agricultores, bem como a heterogeneidade das 

propriedades agrícolas locais em termos de dotação de recursos, oportunidades de 

investimento, condições ambientais e técnicas e de mercado. Uma “microsimulação 

bioeconômica” foi implementada usando um pacote do software de programação 

matemática de sistema baseado em multiagentes – Mathematical Programming-

based Multi-Agent Systems (MPMAS) – desenvolvido para simular o comportamento 

econômico de fazendas e as interações homem-ambiente na agropecuária. Os 

resultados indicaram que o programa de crédito ABC incrementou substancialmente 

a áreas de sistemas integrados no Mato Grosso e, por isso, destacaram a importância 

de entender as mudanças nas condições de financiamento. Limitações foram 

identificadas nos métodos utilizados pela ausência de determinação das escolhas 
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sociais e burocráticas, mas isso poderia ser modelado a partir da devida transcrição 

aos modelos baseados em agentes.  

 Com o objetivo de simular rendimentos potenciais de culturas agrícolas em 

diferentes condições climáticas, tipos de solo, datas de plantio, esquemas de rotação 

de culturas e taxas de fertilização em microrregiões do MT, Hampf et al. (2018) 

propuseram uma abordagem de modelagem “bioeconômica”. Neste estudo o MPMAS 

foi utilizado para predições de dimensão socioeconômicas e para dimensionar os 

recursos biofísicos foi integrado com modelo de nitrogênio e carbono dinâmico em 

agro-ecosistema – Model of Nitrogen and Carbon dynamics in Agro-ecosystems 

(MONICA). Os agentes no MPMAS foram representados pelas explorações agrícolas 

individuais. Os custos de produção e preços de venda foram mantidos constantes ao 

longo dos anos. A disponibilidade, consistência e qualidade de dados podem ser 

limitantes para esse tipo de modelo, pois só se pode fazer boas predições a partir de 

um adequado histórico. Os autores concluíram que o modelo de simulação baseado 

em agentes permitiu obter resultados mais profundos dos potenciais e das limitações 

de produção do que abordagens de modelos disciplinares poderiam fazer. Eles 

consideraram que fatores biofísicos e socioeconômicos ajudaram a traçar um quadro 

mais completo de medidas sustentáveis.  

Modelo baseado em agentes também foi desenvolvido por Müller-Hansen et al. 

(2019). Neste estudo os autores desejavam entender se a intensificação da produção 

de bovinos poderia reduzir o desflorestamento na região de fronteira com a floresta 

Amazônica a partir do modelo desenvolvido. O modelo combinou aprendizagem social 

e processos ecológicos com dinâmica de mercado. Os agentes no modelo eram os 

produtores que possuíam fazenda de área constante, composta por área de floresta, 

pastagem e de vegetação secundária. As decisões dos agentes foram capturadas por 

estratégias heurísticas dependendo das restrições econômicas e ecológicas. Os 

agentes poderiam escolher estratégia de produção de pecuária extensiva, 

corresponde àquela tradicional – de baixa produtividade e com adoção de queimada 

em áreas para limpeza – e semi-intensiva, a qual aumentava a produtividade da 

pastagem. O modelo foi discreto com relação a variável tempo e em cada passo 

representado no ano. Dentre os resultados do modelo, os efeitos de preços, acesso 

limitado ao crédito, altos custos para investimentos e restrições na tomada de decisão 

impediram o completo desmatamento. Assim, o desmatamento poderia ser contido 



51 

 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

por intensificação se a elasticidade-preço da demanda for alta e o mercado de gado 

saturar em algum momento. No entanto, com a construção de rodovias nessas regiões 

mais remotas ligando com mercados nacionais e internacionais pode favorecer o lado 

da oferta. Garrett et al. (2020) afirmaram que o apoio de preços e renda para a 

produção especializada, e programas de seguro subsidiados que protegem os 

agricultores dos riscos ecológicos, climáticos e de mercado, todos desincentivam a 

adoção de sistemas que são mais adequados ambientalmente, como aqueles de 

produção integradas.  

Modelos de simulação têm sido desenvolvidos e aplicados diretamente nas 

produções pecuárias. Shane et al. (2017) desenvolveram modelo para auxiliar no 

entendimento da importância do período de anestro pós-parto de novilhas primíparas, 

SD determinístico. Os autores tinham por propósito entender os efeitos de diferentes 

durações de anestro pós-parto sobre o rebanho ao longo de um horizonte de dez anos, 

mantendo esse rebanho estável. Em outro estudo Berger et al. (2017) tiveram por 

propósito avaliar o retorno econômico de vacas de cria por meio de modelo 

computacional de experimentação de suplementação animal em função da taxa de 

lotação por hectare. O modelo de simulação utilizado foi o de eventos discretos, 

SIMUGAN – o desenvolvimento dessa ferramenta foi publicado por Machado et al. 

(2010).  

Em relação aos modelos de simulação baseado em agentes para análise das 

produções pecuárias, na ovinocultura de corte, Reijers et al. (2019) desenvolveram 

modelo híbrido – o qual integrou os métodos de eventos discretos e agentes – 

utilizando o software AnyLogic. O estudo teve por objetivo explorar o potencial desses 

métodos para propor a partir da avaliação tecno-econômica a identificação dos 

parâmetros produtivos que mais impactavam o sistema de interesse. Ovelhas e 

carneiros foram considerados agentes no modelo. Assim, atributos (variáveis) 

individuais foram dados a esses animais como idade, peso, escore de condição 

corporal e de Famacha, ganho de peso na fase reprodutiva, que dependendo das 

condições fisiológicas poderiam ser redirecionados a suplementação por 30 dias antes 

da estação reprodutiva, dentre outros. Do ponto de vista técnico, a taxa de aborto 

apresentou maior influência sobre a margem líquida do que a taxa de nascimento, em 

relação aos parâmetros produtivos das ovelhas. A sobrevivência neonatal dos 

cordeiros foi mais relevante do que a sobrevivência do rebanho em geral. Por fim, os 
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autores avaliaram que modelo híbrido apresentou potencial de contribuição para 

prever possíveis resultados das diferentes combinações tecnológicas na ovinocultura 

e que também poderia ser útil para demais sistemas produtivos.  

 O rebanho de vacas de corte também foi representado como coleção de 

agentes no modelo desenvolvido por Ojeda-Rojas et al. (2021). O objetivo do estudo 

foi criar e representar uma população de bovinos corte em um modelo de simulação 

baseado em agentes com componentes estocásticos, o qual foi usado para comparar 

o desempenho técnico reprodutivo do uso de estratégias de acasalamento – monta 

natural (MN) e/ou inseminação artificial em tempo fixo (IATF) – e diferentes tempos 

entre intervalos das inseminações. Os agentes foram todos os animais machos e 

fêmeas do sistema. Os dados do rebanho foram parametrizados a partir de dados 

coletados pelo Centro de Bovinos Corte do Instituto de Zootecnia em Sertãozinho/SP 

entre os anos de 1995 e 2005, e a partir de dados da literatura. Propriedade de 500 

ha foi considerada com taxa de lotação de 0,85 UA/ha. O rebanho inicial era de 400 

fêmeas e mais o número apropriado de touros, que dependia do tratamento. Touros 

com mais de 1095 dias em serviço e vacas com mais 4000 dias de idade foram 

vendidos, novos animais oriundos de compra foram considerados para a reposição. 

Matrizes que não ficavam prenhes ao final de cada estação reprodutiva (que era de 

90 dias) eram automaticamente descartas pelo modelo. Todos os machos e fêmeas 

nascidos foram vendidos no manejo de desmame. A análise técnica foi representada 

por intervalos de tempo de 1 dia estendendo-se até um horizonte de 5.000 dias. 10 

cenários de estratégias reprodutivas foram replicados 32 vezes cada. Utilizou-se a 

ferramenta de simulação AnyLogic® para implementação do modelo e o 

supercomputador HiPerGator da Universidade da Flórida para ser conduzido os 

experimentos in silico. Dentre os resultados constatou-se que a dinâmica do rebanho 

muda drasticamente em função da estratégia reprodutiva utilizada. O uso de IATF 

aumentou, tanto o número de bezerros produzidos por ano, quanto o peso ao 

desmame, que foi, em média, 17 kg mais pesados do que MN.  

 Jones et al. (2016) fizeram revisão de literatura sobre história dos modelos de 

simulação na agropecuária e apresentaram alguns aprendizados para contribuir com 

o desenvolvimento de modelos de simulação para evitar limitações. Houve avanços 

em modelagem quando surgiram grandes preocupações com a segurança alimentar, 

aspectos políticos ou após desastres, portanto, ferramentas analíticas podem auxiliar 



53 

 

 

 

Gustavo Lineu Sartorello 

em ações mais assertivas quando houver essas oportunidades. Os avanços 

tecnológicos foi outro aspecto considerado, em que as novas tecnologias e 

conhecimentos devem ser adotados por aqueles que estão desenvolvendo os 

modelos de simulação. A maioria dos modelos desenvolvidos utilizaram pequenos 

intervalos de dados por várias limitações, portanto avançar nesse sentido é um desafio 

importante com o qual a comunidade científica deveria se preocupar – adequado 

armazenamento de dados e grandes bases. Esses avanços também exigiram a 

transdisciplinaridade, em que cientistas e modeladores precisaram unir várias áreas 

de conhecimento para resolver problemas complexos, criando, inclusive, novas áreas 

de conhecimento e disciplinas. Por fim, a comunidade científica do setor agropecuário 

precisa ter padrões e protocolos para que possam acessar e usar as mesmas fontes 

de dados e operar vários modelos, produtos de conhecimento e sistemas de apoio à 

decisão, talvez seja mais vantajoso operar modelos feitos em módulos (que possa 

resolver problemas pontuais) e, a partir daí, que esses módulos possam ser 

integrados a soluções mais abrangente (para soluções mais holísticas), assim o 

aspecto de modularidade e interoperabilidade torna-se relevante em modelos de 

simulação modernos. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quantidade limitada de modelos híbridos de simulação em sistema integrados 

de produção agropecuária tem sido desenvolvidos, em parte devido à complexidade 

dos modelos e dificuldade em obter informações precisas para as entradas do modelo. 

No entanto, parece ser promissor imaginar modelos de simulação executados em 

tempo real com parâmetros individuais dos animais e os resultados utilizados para 

tomar decisões de manejo. Os modelos baseados em agentes assumem uma 

abordagem mais adequada e natural e a coleção de agentes pode ser programada 

para seguir regras de comportamento de um sistema complexo, imitando algo do 

mundo real. Nesse sentido, parece haver uma lacuna no conhecimento científico em 

relação ao desenvolvimento de modelos híbridos de simulação (baseado em agentes 

e de eventos discretos) para aplicações em sistemas integrados de produção 

agropecuária (SIPA) e, neste caso, as propostas parecem se complementarem. As 

produções agrícolas e pecuárias quando conduzidas de formas integradas são mais 
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eficientes do ponto de vista de produção ao longo do tempo, minimizam os impactos 

ambientais e reduzem os custos por unidade de produto produzido. Ao mesmo tempo 

que os modelos híbridos, por outro lado, são próprios para serem aplicados em 

sistemas mais complexos por integrar métodos de modelagem diferentes. 

Adicionalmente, os modelos estocásticos podem representar mais adequadamente o 

risco e a incerteza associados a um processo de tomada de decisão do que as 

abordagens determinísticas. Desta forma, a existência de modelos híbridos de 

simulação com variáveis estocásticas poderia contribuir como ferramenta de 

orientação aos cientistas, profissionais de campo, produtores, formadores de políticas 

públicas e para a sociedade como um todo e pode permitir avaliar o impacto prático 

de tecnologias.  
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3. ARTIGO 2 – DESENVOLVIMENTO DE MODELO HÍBRIDO DE SIMULAÇÃO 

PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICO-

FINANCEIROS EM SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 As práticas agrícolas e pecuárias tem acompanhado a evolução da espécie 

humana há milhares de anos e, desde sempre, tem importância fundamental no 

desenvolvimento e manutenção da espécie. O Brasil se insere como importante 

produtor e fornecedor de alimentos (grãos e produtos de origem animal) para a 

população nacional e de outros países, posicionando-se entre os principais produtores 

de commodities agrícolas e pecuários do mundo, conforme foi demonstrado pelos 

dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, 

2019). A produção e produtividade das culturas têm aumentado ao longo das últimas 

décadas e há estimativas de que haverá aumento – ainda que mais modesto – na 

próxima década, segundo relatório do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2020). No entanto, preocupações surgiram com a ocorrência 

de eventos climáticos extremos, desflorestamento, degradação do solo, alterações 

dos ciclos globais de nitrogênio e fósforo e sinais de esgotamento de alguns recursos 

essenciais à vida (GERBER et al., 2013; STEFFEN et al., 2015).  

 A Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de propor desenvolvimento 

sustentável, elaborou em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

como agenda até 2030 (ONU, 2015). O Governo Federal Brasileiro instituiu a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) em 2009, pela Lei 12.187/2009 (BRASIL, 

2009). Naquela oportunidade foi definido o “Plano da Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono” (ou apenas “Plano ABC”) (BRASIL, 2018). Essa ação do Governo Brasileiro 

fomentava o desenvolvimento de práticas agrícolas e pecuárias mais sustentáveis. Os 

sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) parecem atender a esses 

interesses (SCHIERE; IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002; GERBER et al., 2013; 

HERRERO et al., 2015; KING; HOFMOCKEL, 2017; RYSCHAWY et al., 2017). No 

entanto, a integração das atividades produtivas demandam mais conhecimento por 

parte dos gestores, infraestrutura e acesso à assistência técnica especializada 

(RUSSELLE; ENTZ; FRANZLUEBBERS, 2007; GIL; GARRETT; BERGER, 2016). O 
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aumento no número de processos produtivos exige maior nível de planejamento e, 

por isso, torna-se mais desafiador o monitoramento de indicadores técnicos e 

econômico-financeiros em SIPAs.  

 Os modelos de simulação computacional têm sido propostos por utilizarem 

métodos da Pesquisa Operacional para realizar análises mais adequadas e auxiliarem 

no entendimento de quão bem o sistema é compreendido, ao direcionarem pesquisas 

futuras e integrarem partes díspares para auxiliar no processo decisório (BLACK, 

2014). O aumento da capacidade operacional dos computadores e abundância de 

dados têm impulsionado os modelos a serem mais complexos (SALTELLI et al., 2019). 

Isso permitiu que os métodos de simulação de eventos discretos (SED) se tornassem 

mais comuns pela possibilidade de incluir variáveis estocásticas (LAENGLE et al., 

2017). A partir de então, as distribuições de probabilidade e as análises de riscos 

passaram a ser objeto de mais estudos (BORODIN et al., 2016). A simulação baseada 

em agentes (SBA) surgiu com o propósito de atribuir características individuais aos 

agentes proporcionando autonomia comportamental e interatividade com outros 

agentes, podendo assumir qualquer nível de abstração ao adicionar detalhes ao 

agente e ao modelo (BORSHCHEV, 2013; MACAL, 2016). 

 Na agropecuária aplicações deste método têm sido propostas. Carauta et al. 

(2018) utilizaram pacote de programação computacional baseado em multiagentes 

para simular o comportamento econômico de fazendas e as interações homem-

ambiente na agropecuária. O mesmo pacote de programação foi utilizado por Hampf 

et al. (2018), que tiveram por objetivo simular o rendimento potencial de culturas 

agrícolas em diferentes condições climáticas, tipos de solo, esquema de rotação de 

culturas. Para entender se a intensificação da produção de bovinos implicava em 

redução do desflorestamento, Müller-Hansen et al. (2019) desenvolveram modelo 

baseado em agentes considerando os produtores como agentes no modelo. Apesar 

de Van Der Linden et al. (2020) terem encontrado quantidade significativa de modelos 

que consideraram o aspecto econômico em suas análises, poucos foram aqueles 

utilizaram a SBA como método, e quantidade mais restrita de estudos utilizaram 

modelos híbridos de simulação aplicados à agropecuária (BRAILSFORD et al., 2019). 

Diante do exposto não se tem conhecimento de uso de modelo híbrido de 

simulação (MHS) para avaliar, a partir de conjunto de indicadores técnicos e 

econômico-financeiros, os benefícios dos sistemas integrados produção 
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agropecuária. Além disso, neste estudo, foi avaliado a adoção de práticas agrícolas e 

pecuárias em relação ao plantio e aplicação de herbicidas em SIPAs e comparadas 

com monocultivos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e 

descrever modelo híbrido de simulação – SED e SBA – com componentes 

estocásticos para avaliar em sistemas integrados de produção agropecuária uma 

população de bovinos de corte e de uma cultura agrícola e usá-lo para calcular e 

comparar os indicadores técnicos e econômico-financeiros dessas produções em 

sistemas de monocultivo ou integrados. Foi avaliado o efeito do dia de plantio das 

pastagens (simultaneamente ou 20 dias após ao milho), espaçamento de plantio 

(75cm ou 37,5cm) e o uso de herbicida para controle do crescimento da forrageira (0 

dias ou 20 dias pós emergência do milho). 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Modelagem conceitual  

 

 Modelo de simulação foi desenvolvido para representar o comportamento e 

calcular indicadores técnicos e econômico-financeiros da produção de bovinos e da 

área de produção agrícola (in silico). O modelo utilizou os métodos de simulação de 

eventos discretos e baseado em agentes. Diagrama do modelo conceitual que 

posteriormente foi implementado no MHS foi apresentado a baixo.  
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Figura 2 - Modelo conceitual das atividades de produção integrada de milho e de bovinos de corte 
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3.2.1.1 Parametrização do modelo 

 

 Modelo híbrido de simulação (MHS) foi desenvolvido para calcular o 

desempenho técnico e econômico-financeiro em SIPAs (in silico). O modelo utilizou 

método de simulação SED e SBA com componentes estocásticos. O modelo foi 

parametrizado utilizando os dados de experimento de campo realizado entre 2015 e 

2016 no Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte, Instituto de Zootecnia/APTA/SAA, 

Sertãozinho, SP, Brasil (21°8’16” S e 47°59’25” W), conforme documentado na 

dissertação de Mendonça (2018), posteriormente publicado como Mendonça et al. 

(2020). O experimento de campo recebeu apoio financeiro da FAPESP pelo processo 

nº 2014/24514-6. 

A altitude local média em que o experimento de campo foi realizado é de 548 

metros. O clima regional, de acordo com a classificação de Köppen, é Aw, como 

tropical úmido, com regime de chuvas no verão e estação seca no inverno. O solo da 

área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distrófico argiloso 

(SANTOS et al., 2018). 

 Os dados do experimento de campo contêm registros desde o preparo do solo 

com a limpeza de plantas invasoras, aplicação de herbicidas, inseticidas, fertilizantes, 

operação de máquinas, plantio, colheita de grão, peso de entrada e saída dos animais 

nas áreas de pastejo, pesagens intermediárias a cada 28 dias, manejo sanitário e 

nutricional adotado, horas de trabalho dos envolvidos nas operações. Não houve 

mortalidade de animais no período experimental para qualquer uma das fases de 

criação. A descrição dos parâmetros do modelo foi apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados no modelo híbrido de simulação para descrever as taxas de transição 
e/ou tempo usado pelos agentes para se mover entre os diferentes estados do sistema de 
produção em monocultivo de Milho e Boi e sistemas integrados de produção agropecuária 
SIPA1, SIPA2, SIPA3 e SIPA4 

(continua) 

Parâmetro Distribuição Milho Boi SIPA1 SIPA2 SIPA3 SIPA4 

pesoInicialNovilhos 
Uniforme kg 

(Mín. e 
Máx.) 

N/A 
347,00; 
356,40 

342,80; 
350,30 

343,60; 
348,70 

338,40; 
341,70 

335,60; 
345,40 

gmdAdaptacao¹ 
Uniforme kg 

(Mín. e 
Máx.) 

N/A 
0,217; 
0,223 

N/A N/A N/A N/A 

gmdCrescimento¹ 
Uniforme kg 

(Mín. e 
Máx.) 

N/A 
0,216; 
0,593 

0,563; 
0,660 

0,510; 
0,510 

0,330; 
0,330 

0,219; 
0,722 
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(conclusão) 

Parâmetro Distribuição Milho Boi SIPA1 SIPA2 SIPA3 SIPA4 

gmdTerminacao¹ 
Uniforme kg 

(Mín. e 
Máx.) 

N/A 
0,215; 
0,255 

0,232; 
0,437 

0,298; 
0,401 

0,447; 
0,457 

0,338; 
0,480 

ingestaoSalMineralAdaptacao N/A N/A 22.72 g/100 kg PV 

ingestaoSalMineralCrescimento N/A N/A 22.72 g/100 kg PV 

ingestaoSalMineralTerminacao N/A N/A 22.72 g/100 kg PV 

rendimentoCarcaça N/A N/A 50% 50% 50% 50% 50% 

inicioPastejoDia N/A N/A 1 1 

inicioPastejoMes N/A N/A 3 8 

fimPastejoDia N/A N/A 7 22 

fimPastejoMes N/A N/A 5 10 

pesoVivoMinimoSaida N/A N/A 461 461 

pesoEspiga 
Uniforme kg 

(Mín. e 
Máx.) 

0,122; 
0,238 

N/A 
0,156; 
0,204 

0,178; 
0,230 

0,145; 
0,241 

0,158; 
0,240 

espigasPlanta N/A 1 N/A 1 1 1 1 

umidadeGraoColheita N/A 14.88% N/A 14.88% 14.88% 14.88% 14.88% 

diasPlantioColheita N/A 150 N/A 150 150 150 150 

plantasHectare N/A 70,000 N/A 70,000 70,000 70,000 70,000 

Fonte: Sartorello (2021).  

¹gmd: ganho médio diário; N/A: não se aplica; PV: peso vivo. SIPA1: Sistemas integrados de produção 
agropecuária com plantio simultâneo do pasto e a cultura do milho; SIPA2: plantio simultâneo com 
aplicação de herbicida 20 dias após o plantio; SIPA3: plantio do pasto durante a segunda fertilização 
do milho (semeadura atrasada) e; SIPA4: semeadura simultânea, com semente das pastagens na linha 
e entre linha do milho e mais aplicação de herbicida 20 dias após o plantio. 

 

3.2.1.2 Estrutura da população de agentes 

 

 Os animais utilizados no experimento de campo foram da raça Caracu com 14 

meses de idade inicial – a raça escolhida justifica-se pela disponibilidade do Centro 

de Pesquisa e pelo programa de melhoramento genético da raça. A quantidade de 

animais foi em função do tratamento de interesse, em média de 3,7 unidades 

animal/ha (UA = 450 kg de peso vivo). O desempenho de ganho de peso dos agentes 

foi atribuído aos tratamentos conforme a distribuição de ganho de peso apresentada 

na Tabela 1. 

 Como cultura vegetal foi considerado o milho, mais especificamente o híbrido 

Pioneer P2830H (Zea mays). As plantas não foram consideradas como agentes. Isso 

demandaria grande capacidade operacional de hardware – pois seriam 70.000 

plantas/ha multiplicado pela área plantada –, além disso, as plantas são clones e isso 

garante homogeneidade entre os indivíduos. Há outras fontes de variação na 
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produtividade do híbrido de milho mais consideráveis como a fertilidade do solo. 

Portanto, neste estudo, a área (hectare) foi o agente.  

  

3.2.1.3 Novilhos 

 

 O tamanho do rebanho inicial dependeu do peso dos animais que foi utilizado 

nos tratamentos delineados no experimento de campo. Inicialmente o peso dos 

animais seguiu uma distribuição normal, de peso mínimo e máximo, 

pesoInicialNovilhos, conforme descrito na Tabela 1.  

 Os estados que os animais poderiam transitar foram: “adaptação”, 

“crescimento” e “terminação”. Em cada um dos estados os parâmetros de mortalidade, 

ganho de peso (GMD) e ingestão de sal mineral eram atribuídos individualmente aos 

agentes. Os animais não precisavam transitar por todos os estados, isso foi 

dependente da estratégia utilizada. A regra de transição entre o estado de adaptação 

para crescimento e crescimento para terminação foi o tempo, em dias de pastejo.  

 No estado de terminação os animais poderiam ser enviados para a venda após 

cumprir as seguintes regras: pela determinação de uma data de término do pastejo, 

fimPastejoDia e fimPastejoMes, e, neste caso, os animais passavam para o estado 

“vendidos”. Outra forma foi cumprir a data limite para término do pastejo e/ou atingir o 

peso mínimo pré-estabelecido para a saída, pesoVivoMinimoSaida. Por fim, para 

representar o que acontece na formação de lotes que, a princípio deve atingir o 

número de animais correspondentes a uma carga, foi criado o subestado tamanho de 

lotes de novilhos, novilhoLotesVenda. Nesse subestado os animais continuavam 

recebendo os parâmetros do estado de terminação, e para serem enviados ao estado 

vendidos, precisavam cumprir o peso mínimo para venda e não ter atingido a data 

limite para venda, assim lotes de 18 animais eram formados. A função que executou 

tal regra foi descrita na seguinte forma (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Comando elaborado para ser executado por uma função no modelo de simulação para a 
formação de lotes 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

 

3.2.1.4 Peso vivo e consumo de sal mineral 

 

 O peso vivo dos animais foi estimado diariamente a partir do GMD atribuído em 

cada um dos estados. O consumo de sal mineral foi atribuído em gramas por quilo de 

peso vivo (g/kg PV), desta forma elaborou-se uma função que calculou diariamente o 

peso de cada um dos agentes para estimar qual deveria ser o consumo de sal mineral. 

O consumo esteve em função do PV do agente. Posteriormente, a quantidade 

consumida foi multiplicada pelo preço do sal para estimar os custos. 

 

3.2.1.5 Estoque de unidade animal 

 

 Uma vez que os pesos dos agentes estavam sendo contabilizados diariamente, 

calculou-se o estoque em unidades animal (UA) e os resultados foram transcritos pelo 

modelo ao final de cada mês do ciclo produtivo. Esses dados foram úteis para 

entender a evolução da taxa de lotação das áreas de pastejo.  

 

3.2.1.6 Área de Milho 

 

 A quantidade de plantas em um hectare, plantasHectare, foi uma relação entre 

o número de plantas por metro linear e o espaçamento entre as linhas de milho. Esses 

parâmetros foram os mesmos, independentemente do tratamento, e os dados foram 

int noOfSteersToSlaugther = transfSlaughterHouse.size(); 
double noOfSteersByTruck = (steersWaintingTime + steersRest + steersGrowing + 
steersFinishing + steersSales) / 18; 
int noSteersOnTruck = (int) Math.ceil(noOfSteersByTruck); 
double slaughterHouseLotSize = (steersWaintingTime + steersRest + steersGrowing 
+ steersFinishing + steersSales) / noSteersOnTruck; 
int goOnSale = (int) Math.floor(slaughterHouseLotSize); 
 
if (transfSlaughterHouse.size() >= goOnSale-1) { 
 for (int i = 0; i < noOfSteersToSlaugther; i++) { 
 Steer steerToSell = transfSlaughterHouse.get(i); 
 send("slaughterhouse", steerToSell); 
 } 
} 
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obtidos a campo. Na produção de milho os estados foram: “preparo do solo”, “plantio”, 

“germinação”, “crescimento”, “maturação”, “colheita” e “armazenagem”. Os estados 

ficavam ativos quando houve área destinada à produção de milho. Todo e qualquer 

manejo realizado em cada um desses estados foi registrado devidamente, os quais 

foram divididos em fertilizantes, herbicidas, inseticidas, outros defensivos químicos e 

operação de máquinas. Adicionalmente, no estado de plantio ainda houve sementes 

e tratamento químico de sementes. A transição entre os estados ocorreu pela 

determinação de tempo (em dia), de modo que, entre o plantio e a colheita, 

diasPlantioColheita, foram definidos 150 dias.  

 O peso de espiga de milho, pesoEspiga, seguiu uma distribuição uniforme, com 

valores mínimos e máximos, e isso variou em função dos tratamentos realizados. O 

número de espigas por planta, espigaPlanta, ficou fixo em 1 (uma) unidade. A umidade 

do grão na colheita, umidadeGraoColheita, também foi um parâmetro fixo no modelo. 

Para o plantio o modelo seguiu um cronograma estabelecido conforme ocorreu no 

experimento em que a data de plantio foi em 08 de dezembro (ver o desenho 

experimental), mas no software o parâmetro precisou ser informado separadamente 

em dia e mês (diaPlantioMilho e mesPlantioMilho). A ocorrência do plantio foi 

relacionada a um evento no modelo em que nos parâmetros foi informada a ocorrência 

da safra de milho, cicloProducaoMilho, que para este estudo poderia ser 0 (sem 

plantio), 1 (ocorrência anual) ou 2 (bienal). Toda a produção de milho foi convertida 

em 13% de matéria seca, producaoMilhoMS.  

 

3.2.1.7 Área de pastagem 

 

 A área de pastagem foi dividida nos estados de “preparo do solo”, “plantio”, 

“germinação”, “crescimento” e “pastejo”. Os estados ficaram ativos na condição de 

produção de bovinos em monocultivos, já que esses mesmos manejos foram 

adotados nos SIPAs. A adubação de manutenção das pastagens foi feita quando 

houve produção de bovinos, portanto, foi descrito os seguintes estados para a 

realização deste manejo: “pastejando”, “manutenção”, “novo pastejo”.  
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3.2.1.8 Análises econômico-financeiras 

 

 Todos os itens de custo de produção foram considerados nas atividades 

produtivas seguindo os conceitos da Teoria Econômica. Os custos foram organizados 

seguindo a nomenclatura de fixos e variáveis, distinguindo-se, ainda, a renda dos 

fatores de produção (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Esquema de alocação dos custos em sistemas integrados de produção 
agropecuária 

Pecuária Milho 

Custos variáveis (CV) Custos variáveis (CV) 

  Compra de animais   Insumos produtivos 

  Alimentação   Sementes e tratamentos 

  Protocolo sanitário   Fertilizantes 

  Mão de obra temporária   Herbicidas 

  Administrativo   Inseticidas 

  Manutenção das pastagens   Outros compostos químicos 

  Outras manutenções   Operação de máquinas 

Custos Fixos (CF)   Mão de obra temporária 

  Mão de obra permanente   Administrativo 

  Administrativo   Manutenção 

  Depreciação Custos Fixos (CF) 

  Exaustão/Formação das pastagens   Mão de obra permanente 

   Insumos produtivos   Administrativo 

   Sementes   Depreciação 

   Fertilizantes Renda dos fatores de produção (RF) 

   Herbicidas   Remuneração do capital de giro 

   Inseticidas   Remuneração do capital fixo 

   Operação de máquinas   Remuneração da terra 

Renda dos fatores de produção (RF)     

   Remuneração do capital de giro     

   Remuneração do capital fixo     

    Remuneração da terra     
Fonte: Sartorello (2021). 

 

 Nos custos variáveis (CV) foram considerados todos aqueles itens que 

variaram conforme o volume produzido em relação a área de plantio e à produção de 

animais. Por isso, na agricultura foram inclusos todos aqueles itens relacionados a 

execução da operação a campo, enquanto na pecuária os itens estavam relacionados 

aos animais. O item “Insumos Produtivos” na produção de milho e na formação das 

pastagens, considerou a contratação de serviços terceirizados em alguma etapa do 
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processo produtivo, como a operação de colheita, por exemplo. Os custos 

relacionados à “Manutenção das pastagens” foram aqueles referentes ao manejo de 

adubação adotado. Enquanto em “Manutenção” considerou aqueles custos com 

benfeitorias, máquinas e equipamentos da propriedade. 

 Houve custos Administrativos em CV e CF: em CV poderia ser alocado aqueles 

custos eventuais com instituições bancárias, transporte (combustível e pedágios), 

serviços de postagem e as taxas relacionadas a compra e das receitas. Neste estudo 

a única taxa considerada nos cálculos de custos foi aquela que incidiu sobre a venda 

de produção, pela tributação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) 

– 1,5% de alíquota; para os custos Administrativos em CF poderia ser considerado 

pacotes de serviço bancário, taxas e impostos da propriedade rural, energia elétrica e 

serviços de telefonia e internet (esses itens não foram considerados no estudo).   

 Os custos de depreciação foram considerados como CF e utilizou-se o método 

de depreciação linear, que considera a mesma taxa de desconto ao longo dos anos 

(CROITORU et al., 2015; SARTORELLO; BASTOS; GAMEIRO, 2018). O valor 

residual e o tempo de vida útil foram definidos segundo as condições do experimento 

realizado a campo, o qual foi utilizado no modelo de simulação.  

  No item de custo de “Exaustão/Formação das pastagens” todos os itens foram 

considerados, como em uma cultura agrícola. A partir desses custos determinou-se a 

vida útil das pastagens e calculou-se os custos de exaustão das pastagens (divisão 

dos custos de formação das pastagens pelo número de períodos previstos para sua 

exploração). Nas análises econômicas em SIPAs houve custos com a formação dos 

pastos – já que essa prática foi bienal – enquanto na produção pecuária houve custos 

com a exaustão dos pastos.  

 Mesmo que o grupo “Renda dos fatores de produção (RF)” tenha considerado 

itens de custo variável e fixo, eles foram separados dos outros custos, devido à 

importância de se comunicar aos pecuaristas a sua participação nos custos totais.  

Essa separação se justificou para facilitar o entendimento, bem como permitir o 

desenvolvimento de outros índices econômicos como o Custo Operacional Efetivo 

(COE), Custo Operacional Total (COT) e o Custo Total (CT), as equações e os 

respectivos acrônimos foram descritos no Quadro 3 e Quadro 4 . 
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Quadro 3 - Equações utilizadas no modelo de simulação para cálculo dos 
indicadores econômicos e de rentabilidade 

Equação Número 

𝐶𝑂𝐸 = 𝐶𝑉 + 𝑀𝑂𝑝 + 𝐶𝐹𝐴𝑑𝑚 1 

𝐶𝑂𝑇 = 𝐶𝑉 + 𝐶𝐹 2 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑂𝑇 + 𝑅𝐹 3 

𝑀𝐵 = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑂𝐸 4 

𝑀𝐵𝑂 = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑂𝑇 5 

𝑀𝐿 = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 6 

𝑉𝑃𝐿 =  −I + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 7 

0 =  FCo + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 8 

Fonte: Sartorello (2021). 

 

Quadro 4 - Acrônimos e definições das equações utilizadas no modelo 

Acrônimo Definição 

𝐶𝑂𝐸 Custo Operacional Efetivo 

𝐶𝑉 Custos Variáveis 

𝑀𝑂𝑝 Mão de Obra permanente 

𝐶𝐹𝐴𝑑𝑚 Custos Fixos Administrativos 

𝐶𝑂𝑇 Custo Operacional Total 

𝐶𝐹 Custos Fixos 

𝐶𝑇 Custo Total 

𝑅𝐹 Renda dos Fatores de produção 

𝑀𝐵 Margem Bruta 

𝑅𝑇 Receita Total 

𝑀𝐵𝑂 Margem Bruta Operacional 

𝑀𝐿 Margem Líquida 

𝑉𝑃𝐿 Valor Presente Líquido 

I Investimento inicial 

𝐹𝐶𝑡 Fluxo de Caixa total no período t 

𝑡 Número de períodos a que se refere o fluxo de caixa 

𝑛 Número de períodos a que se refere o fluxo de caixa 

𝑘 Taxa de desconto 

𝐹𝐶𝑜 Fluxo de Caixa total no tempo 0 

Fonte: Sartorello (2021). 
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 A partir da determinação das receitas (quantidade produzida em quilos de 

produto cárneo e/ou grãos multiplicado pelos preços de comercialização), foi 

calculado os indicadores de rentabilidade: Margem Bruta (MB), Margem Bruta 

Operacional (MBO) e Margem Líquida (ML), de acordo com as equações 4 a 6, 

respectivamente.  

 A análise de investimento foi elaborada pelo método do Demonstrativo de Fluxo 

de Caixa (DFC) descontado. Nesse método consideram-se as entradas e saídas 

financeiras, que compreendem os recebimentos e pagamentos, respectivamente, 

durante determinado período de tempo. O DFC foi composto pelo investimento inicial, 

caracterizado pelo “Capital imobilizado” no tempo 0 e as despesas operacionais, 

agrupadas em “Insumos de produção”, conforme demonstrado no quadro seguinte.  

 

Quadro 5 - Esquema da organização das despesas de investimentos e 
operacionais que compõe a análise de viabilidade 
financeira em sistemas integrados de produção 
agropecuária 

Capital imobilizado 

  Máquinas e equipamentos 

  Construções e instalações 

  Formação das pastagens 

Insumos de produção 

  Milho 

   Insumos produtivos 

   Sementes e tratamentos 

   Fertilizantes 

   Herbicidas 

   Inseticidas 

   Outros compostos químicos 

   Operação de máquinas 

   Mão de obra  

   Administrativo e manutenções 

  Pecuária 

   Compra de animais 

   Alimentação 

   Protocolo sanitário 

   Mão de obra  

   Administrativo e manutenções 

   Manutenção das pastagens 

    Formação das pastagens 

Fonte: Sarotrello (2021). 
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 Entende-se por “Capital imobilizado” todos os bens que são utilizados por mais 

de um ciclo produtivo, assim foi considerado neste grupo máquinas e equipamentos, 

construções e instalações e mais a formação de pastagens. Diferentemente dos bens 

de capital que duram mais de um ciclo de produção, os “Insumos de produção” são 

aqueles itens consumidos durante a realização daquele ciclo de produção e/ou safra. 

Neste método podem ser considerados apenas os movimentos em que há 

desembolsos (tais itens são parecidos com aqueles considerados no COE). A lógica 

de organização segue similarmente ao que foi feito na alocação de custos, com a 

diferença de que a mão de obra não foi separada em permanente e temporária (fixa e 

variável, respectivamente).  

 Outra particularidade desta análise foi a formação das pastagens, quando o 

sistema de produção considerado foi a produção monocultivo de bovinos isso foi 

considerado como “Capital imobilizado” – entende-se que durou mais de um ciclo 

produtivo –, enquanto em SIPAs foi alocado em “Insumo de produção”.   

 Foi a partir da organização do esquema dos itens que compõe a análise 

financeira que se calculou os indicadores correspondentes. O Valor Presente Líquido 

(VPL) permite colocar a valor presente a somatória de todos os fluxos de caixa 

estimados para cada período utilizando taxa de desconto e escolher de forma objetiva 

o projeto mais viável. O VPL é calculado a partir da subtração do investimento inicial 

do fluxo de caixa das entradas (𝐼) a uma taxa igual ao custo de capital da empresa 

(𝑘), conforme foi descrito no Quadro 3. A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que 

iguala o somatório dos fluxos de caixa ao valor do investimento inicial no momento 

presente, ou seja, é a taxa que torna o VPL nulo, igual a zero (Equação 8). Nos casos 

em que houve a ocorrência de fluxos de caixa não convencionais utilizou-se um Taxa 

Interna de Retorno Modificada (TIRM). Método proposto por Lin (1976) prevê que se 

coloque no Valor Futuro (VF), no período (n), todas as receitas intermediárias (fluxos 

de caixa positivos) considerando uma taxa de mercado para reinvestimento de capital; 

e no Valor Presente (VP) todos os desembolsos intermediários (fluxos de caixa 

negativos) a uma taxa de mercado para financiamento. Esses procedimentos, 

combinados, transforma o fluxo de caixa em apenas uma única saída e uma única 

receita, possibilitando o uso da Equação 8.  

 O conjunto de indicadores calculados nas análises pode proporcionar aos 

gestores informações para auxiliarem em seu processo de tomada de decisões mais 
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assertivas sob o aspecto econômico-financeiras das atividades produtivas em 

sistemas integrados de produção agropecuária.  

 

3.2.1.9 Implementação 

 

 O software AnyLogic® (The AnyLogic Company) versão 7.1.2 (Educacional) foi 

utilizado para desenvolver o modelo híbrido de simulação (MHS). A linguagem de 

programação utilizada pelo software foi o Java, a qual é orientada a objetos. O MHS 

apropriou-se dos recursos disponibilizados na biblioteca de simulação baseada em 

agentes (SBA) e também dos recursos de simulação de eventos discretos (SED). A 

hibridização entre os métodos SBA e SED foi do tipo integração, em que os métodos 

utilizados da Pesquisa Operacional (PO) se complementaram. Essa integração foi 

feita automaticamente pelo software ao desenvolver o modelo. O experimento foi in 

sílico usando computador com central de processamento com 4 cores e 8 gigabytes 

de Memória de Acesso Aleatório (RAM) (Intel Core i7-4790 CPU 3.60 GHz, 8.0 GB 

RAM, NVIDIA GeForce GT 740). A unidade de tempo utilizada no MHS foi em dias. A 

data seguiu o calendário agrícola, de 01 de julho a 30 de junho. O tempo de análise 

nas simulações foram de 3.285 dias (nove anos).  

 

3.2.2 Experimentação no modelo computacional 

 

 Propriedade representativa de 75 hectares foi delineada a partir dos dados 

experimentais, conforme descreveu Mendonça (2018). Seis tratamentos foram 

estruturados in silico e avaliados levando em consideração os seguintes fatores: 

monocultivos de Milho e Boi e os sistemas integrados de produção agropecuária 

(SIPAs – SIPA1, 2, 3 e 4). Os seguintes tratamentos foram gerados: i) monocultivos 

de milho (“Milho”), que foi semeado com espaçamento de 75 cm entre linhas, 

densidade de semeadura de 70.000 plantas/ha. Na semeadura foi feita a primeira 

fertilização (PF): 32 kg/ha de Nitrogênio (N, em forma de uréia), 112 kg/ha de 

superfosfato simples (P2O5) e 64 kg/ha de cloreto de potássio (K2Cl). Além disso, 80 

kg/ha de N e 80 kg/ha de K2Cl foram aplicados no milho vinte dias após a semeadura, 

que foi a segunda fertilização (SF). O campo foi deixado em pousio entre a colheita e 

o plantio seguinte, ou seja, produção anual; ii) Na produção de bovinos (“Boi”), a 
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cultivar de pasto utilizada foi Urochloa brizantha cv. Marandu (syn. Brachiaria 

brizantha cv. Marandu), conhecido como “capim marandu”, que foi semeado no 

espaçamento entre linhas de 37,5 cm, densidade de semeadura de 5 kg/ha (76% do 

valor cultural). As sementes do capim marandu foram misturadas ao adubo da PF (que 

foi a mesma do tratamento do Milho). Além disso, foi feita manutenção da fertilização 

(MF): 40 kg/ha de N, 10 kg/ha de P2O5 e 40 kg/ha de K2Cl, essas aplicações foram 

feitas anualmente em outubro a partir do plantio. A semeadura foi feita em 08 de 

dezembro e noventa dias depois o pasto estava pronto para o pastejo. Foram 

realizados três ciclos de pastejo contínuo: o primeiro ciclo entre março e abril (30 dias), 

o segundo entre agosto e outubro (78 dias) e o terceiro entre novembro e outubro (348 

dias). 

 Nos sistemas integrados foram utilizados os mesmos parâmetros e 

procedimentos do que nos monocultivos em relação a cultivares, espaçamento entre 

linhas, densidade de semeadura e fertilizantes: i) SIPA1: o capim-marandu foi 

semeado simultaneamente com o milho na mesma linha; ii) SIPA2: a semeadura foi 

simultânea, com a diferença de que 20 dias após o plantio do milho foi aplicado o 

herbicida Nicosulfuron (8 g/ha de ingrediente ativo); iii) SIPA3: o plantio da semente 

da pastagem foi feita 20 dias após o plantio do milho (semeadura atrasada), para isso 

a semente de capim foi misturada ao fertilizante durante a segunda fertilização e a 

semeadura entre fileiras foi realizada em cultivador e; iv) SIPA4: as sementes de milho 

e pastagem foram semeadas simultaneamente, mas com a semente de capim 

semeada na linha e entre as linhas de milho, resultando em espaçamento de 37,5 cm, 

adicionalmente, aplicou-se Nicosulfuron Nortox 40 SC, como no tratamento SIPA2. 

Em SIPAs as produções de milho e boi foram bienais, ou seja, foi realizado a cada 

dois anos. O esquema do delineamento experimental foi descrito detalhadamente na 

Figura 3, a seguir.  
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Figura 3 - Sistemas de produção em monocultivos de Milho e Boi e sistemas integrados de produção 
agropecuária de milho e boi, sem a associação no uso de herbicida de ação para controle 
de gramíneas pós-emergência (SIPA1) ou associado (SIPA2), plantio da semente do pasto 
em atraso (SIPA3) e com o plantio das sementes de pasto na linha e entre linha do milho 
com o uso de herbicida de ação para controle de gramíneas (SIPA4) 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: PS: preparo do solo; PM: plantio do milho; PP: plantio do pasto; PP*: plantio do pasto na linha 
e entre linha do milho; PF: primeira fertilização; SF: segunda fertilização; MF: fertilização de 
manutenção; DA1: defensivos agrícolas (ano 1); DA2: defensivos agrícolas (ano 2); C: colheita; N: 
herbicida de ação em gramíneas, Nicosulfuron Nortox 40 SC; Período pastejo: ¹30 dias; ²78 dias; ³348 
dias. 

 

  O dia zero “D0” corresponde ao dia do plantio, que ficou estabelecido em 

08 de dezembro independente do tratamento; 45 dias antes do plantio “-D45” foi 

realizado o preparo do solo (PS). A colheita do grão foi feita em D150, posteriormente 

armazenada e vendida no mês da colheita. No caso do tratamento Milho a área ficou 

em pousio entre D150 e D335 quando foi feita a segunda safra do grão. Nas áreas de 

SIPAs o pousio correspondeu o período de D150 a D240; 90 dias também foi o período 

do plantio do pasto até a realização do primeiro ciclo de pastejo no tratamento Boi, 

entre D90 e D120. A partir de D240 todos os tratamentos que havia animais estavam 

em pastejo, ciclo de pastejo de 78 dias.  

 Em D318 realizou-se a manutenção da adubação dos pastos, MF. O terceiro 

ciclo de pastejo iniciou em D335, no tratamento Boi a área de pastejo, desde então, 

sempre esteve ocupada com taxa de lotação média de 3,7 UA/ha e priorizando 

produção equivalente a 50@/ha. Em SIPAs o ciclo de pastejo foi interrompido em 

D683, quando a área foi liberada para PS e depois realização da safra de Milho, D730.  
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 O parque de máquinas e equipamentos, construções e instalações foi 

delineado para atender a demanda de cada tratamento. O valor unitário, vida útil, valor 

residual e taxa de utilização de cada item (rateio) foi devidamente atribuído e 

apresentado na tabela abaixo.  

 



 

 

 

 

8
2
 

Tabela 2 - Ativos de produção utilizados com valor unitário, vida útil, valor residual e taxa de utilização em cada um 
dos sistemas produtivos 

  
Valor unitário 

(R$) 
Vida útil 
(anos) 

Valor 
residual 

taxa de utilização 

 
 

Milho Boi  
SIPAs 

  Milho Boi 

Máquinas e Equipamentos               

 Trator 125cv 206.454,62 15 10% 100% 100% 50% 50% 

 Semeadeira (5 linhas) - Tatu Marchesan 48.934,06 15 10% 100% 100% 50% 50% 

 Pulverizador (800 L e 12 m barra) - Jacto 28.770,99 15 10% 100% 100% 50% 50% 

 Adubadora monodisco (600 kg - 2 linhas) 7.598,80 15 10% 
 100%  100% 

 Cultivador tipo adubador 8.091,60 15 10% 100%  100%  

 Roçadeira - Tatu Marchesan 7.783,38 15 10% 100%  50% 50% 

 Carreta Tanque - 6.400 L 22.021,83 15 10% 100% 100% 50% 50% 

 Carreta graneleira (2 toneladas) - Triton 4.091,66 15 10% 100% 100% 50% 50% 

 Tronco de contenção + Balança 26.631,58 15 10% 
 100%  100% 

Construções e instalações  

 

     

 Galpão máquinas  34.294,51 20 10% 100% 100% 50% 50% 

 Galpão insumos  27.435,60 20 10% 100%  50% 50% 

 Curral manejo 16.461,36 20 10%  100%  100% 

 Cerca fixa 115.752,13 10 10%  100%  100% 

 Bebedouros 2.396,84 10 10%  100%  100% 

  Silo aéreo 13.717,80 20 10% 100%   100%   

Fonte: Sartorello (2021). 
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Gustavo Lineu Sartorello 

 A taxa utilizada para remunerar o capital de giro e imobilizado e a taxa de 

desconto foi fixada em 4,34% ao ano – taxa média do Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (Selic) para os anos de 2019 e 2020 (Brasil, 2021). Essa mesma taxa 

foi utilizada, arbitrariamente, para fazer os cálculos de VP e VF. O valor da 

remuneração da terra foi de R$ 1.200,00/ha.ano-1 em qualquer um dos tratamentos 

realizados, pois a região em que se encontrava a propriedade representativa teria 

aptidão para o arrendamento da área para a cultura de cana de açúcar. Em SIPAs 

esse custo de arrendamento foi rateado em 50% para cada atividade produtiva, até 

porque em um ano foi feita a produção agrícola do milho e no ano subsequente a 

produção pecuária bovina.  

 Os preços de compra dos animais foram de R$ 4,36/kg de Peso Vivo (PV) – 

equivalente a categoria de animal magro com 360 kg de PV – e venda de R$ 8,58/kg 

de PV – boi gordo –, para ser descontado o rendimento de carcaça, que neste estudo 

foi fixado em 50%. O preço do milho grão foi de R$ 0,53/kg. Esses preços (boi magro, 

boi gordo e milho grão) foram os médios históricos de julho de 2007 a agosto de 2017 

disponibilizados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) em sua base de dados. 

Todos esses preços foram ajustados pelo efeito da inflação em agosto de 2017, tendo 

como referência o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI / FGV). Os 

demais preços dos fatores de produção foram obtidos em lojas de insumos agrícolas 

da região de Sertãozinho/SP. 

 

Tabela 3 - Preços e quantidades dos insumos de produção utilizados nos sistemas integrados de 
produção agropecuária 

(continua) 

Item 
L ou 
kg/ha  

R$/L ou 
kg 

Taxa de utilização 

Milho Boi 
SIPAs 

Milho Boi 

Sementes de milho - Pioneer P2830H 24.13 30.71 100%  100%  

Sementes de capim marandu - 76% VC 100.00 0.59  100%  100% 

Raiz - Aminoagro 0.07 383.66 100%  100%  

Cruiser 350 FS - Syngenta 0.26 75.97 100%  100%  

Fertilizante 08-28-16 400.00 1.80 100% 100% 50% 50% 

Segunda fertilização 400.00 1.50 100%  100%  

Adubação de manutenção nas pastagens 200.00 2.09  100%  100% 

Glifosato Crucial - Roundup 5.00 24.81 100% 100% 50% 50% 

2,4-D - Nortox 2.00 15.50 100% 100% 50% 50% 

Atrazina 500 SC - Nortox  2.00 1.29 100%  100%  

AD+  Aminoagro 0.18 98.00 100%  100%  
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(conclusão) 

Item 
L ou 
kg/ha  

R$/L ou 
kg 

Taxa de utilização 

Milho Boi 
SIPAs 

Milho Boi 

Nicosulfuron 40 SC - Nortox  0.20 65.00    100% 

Ampligo - Syngenta 0.40 349.00 100%  100%  

Match EC - Syngenta 0.90 76.46 100%  100%  

Methomex 215 SL - Adama 2.00 17.50 100%   100%   

  

O uso do herbicida Nicosulfuron nos SIPAs esteve relacionado ao delineamento 

experimental, como foi demonstrado na Figura 3. O consumo de combustível pelas 

máquinas foi precificado em R$ 3,89 por litro e quantidade de combustível consumida 

foi de 51, 47 e 70 litros para os tratamentos Milho, Boi e SIPAs, respectivamente. Em 

SIPAs aquele valor foi devidamente rateado de uso agrícola e pecuário, 32 e 38 litros, 

nesta ordem. 

 Houve contratação de mão de obra temporária para auxiliar as atividades 

produtivas e a mão de obra fixa foi remunerada em R$ 2.080,00 mensais (inclusos 

impostos, férias e décimo terceiro salário).  

 O custo alimentar do sal mineral foi estabelecido em R$ 5,83/kg e do protocolo 

sanitário foi definido em R$ 10,00 por animal. O protocolo era composto por anti-

helmíntico e profilaxia para Botulismo, Carbúnculo sintomático, Clostridioses e outras 

doenças.  

 

3.2.3 Validação operacional 

 

 Para a parametrização do modelo foi utilizado os dados gerados e coletados 

durante experimento conduzido no Instituto de Zootecnia/APTA/SAA, localizado em 

Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados, com seis tratamentos (conforme a Figura 3). Esses dados foram 

imputados no MHS desenvolvido a partir de um arquivo de Excel (InputFile) e os 

resultados gerados foram comparados com aqueles obtidos por Mendonça (2018). O 

modelo foi ajustado e reajustado até que estivesse representando exatamente 

aqueles resultados obtidos a campo. Esta foi a etapa de parametrização e validação 

do modelo computacional em relação ao estudo de caso experimental. 
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3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Desempenho técnico-econômico da produção de bovinos 

 

 Os animais foram mantidos em pastejo contínuo com taxa de lotação variável 

nos tratamentos. A taxa de lotação em SIPAs foi de 3,3 UA/ha, enquanto na produção 

de bovinos em monocultivo – tratamento Boi – foi de 3,5 UA/ha, Figura 4 -. 

 

Figura 4 - Taxa de lotação dos animais durante pastejo contínuo nos respectivos tratamentos dos 
sistemas integrados de produção agropecuária  

Fonte: Sartorello (2021). 

UA.ha-1: unidade animal de 450 kg por hectare; Boi: sistema de produção de bovinos de corte em 
sistema de monocultivo; SIPA1: Sistemas integrados de produção agropecuária com plantio simultâneo 
do pasto e a cultura do milho; SIPA2: plantio simultâneo com aplicação de herbicida 20 dias após o 
plantio; SIPA3: plantio do pasto durante a segunda fertilização do milho (semeadura atrasada) e; SIPA4: 
semeadura simultânea, com semente das pastagens na linha e entre linha do milho e mais aplicação 
de herbicida 20 dias após o plantio.  

 

 As áreas de pastejo possuíam capacidade produtiva similares, tanto que o 

manejo de adubação adotado foi o mesmo, assim, esperava-se que a taxa de lotação 

pelos animais fosse parecida entre os tratamentos. Antes do pastejo inicial o grupo de 

animais foi ajustado para que a principal fonte de variação fosse o desempenho 

individual dos bovinos. A partir dos pesos iniciais e dos ganhos de peso médio diários 

pré-estabelecidos nos parâmetros apresentados na Tabela 1, obteve-se a produção 

de quilos de carcaça em cada um dos tratamentos realizados.  
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Figura 5 - Resultados técnicos da produção de carcaça dos bovinos utilizados na produção exclusiva 
(Boi) e nos sistemas integrados de produção agropecuária 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

 

 Apesar das diferenças entre as produções de carcaça nos tratamentos, a 

produtividade média em quilos por hectare foi de 751, 754, 750, 761 e 749 para Boi, 

SIPA1, SIPA2, SIPA3 e SIPA4, respectivamente. O plantio simultâneo (SIPA1) ou em 

atraso (SIPA3) das pastagens não implicou em diferenças no desempenho dos 

animais que produziram, em média, 66.022 kg e 66.615 kg de carcaça por ciclo de 

produção (426 dias de pastejo). A produção de carcaça no tratamento Boi foi, em 

média, similar aos obtidos em SIPA2 e SIPA4. Nesses dois últimos tratamentos 

utilizou-se a aplicação de herbicida para controle do desenvolvimento das pastagens 

nos estágios iniciais a fim de não prejudicar o desenvolvimento das plantas de milho. 

Esse manejo de aplicação de herbicida durante o plantio parece não ter influenciado 

a produção de massa de forragem e, por consequência, não alterou a produtividade 

dos animais. No entanto, esse manejo de aplicação onerou mais os custos de 

formação dos pastos. Todos os custos de produção relacionados a produção de 

bovinos foram apresentados na Tabela 4, seguindo a alocação de custos que foi 

proposto no Quadro 2.  
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Tabela 4 - Custos de produção de bovinos conduzidos em produção exclusiva (Boi) e nos sistemas integrados de produção 
agropecuária  

 Boi SIPA1 SIPA2 SIPA3 SIPA4 

Produção Bovinos      
Compra de animais  R$  447.670,85   R$  385.616,70   R$  384.983,83   R$  370.950,65   R$  368.379,04  

Alimentação  R$    65.752,98   R$    66.702,33   R$    65.974,17   R$    64.210,46   R$    64.501,01  

Protocolo sanitário  R$      2.920,00   R$      2.550,00   R$      2.550,00   R$      2.500,00   R$      2.480,00  

Mão de obra temporária  R$         360,00   R$         360,00   R$         360,00   R$         360,00   R$         360,00  

Administrativo  R$      8.681,05   R$      8.471,07   R$      8.452,90   R$      8.571,43   R$      8.482,75  

Manutenção das pastagens  R$    33.514,06   R$    33.514,06   R$    33.514,06   R$    33.514,06   R$    33.514,06  

Outras manutenções  R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Subtotal - Custos Variáveis  R$  558.898,93   R$  497.214,16   R$  495.834,96   R$  480.106,61   R$  477.716,86  

Mão de obra permanente  R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00  

Administrativo  R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Depreciação  R$    33.587,63   R$    48.717,24   R$    48.717,24   R$    48.717,24   R$    48.717,24  

Exaustão das pastagens  R$      3.960,18   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Formação das pastagens  R$                -     R$    46.139,85   R$    47.039,85   R$    46.139,85   R$    47.039,85  

Subtotal - Custos Fixos  R$    62.507,81   R$  119.817,09   R$  120.717,09   R$  119.817,09   R$  120.717,09  

Remuneração do capital de giro  R$    31.564,68   R$    31.883,30   R$    31.808,98   R$    30.885,52   R$    30.751,43  

Remuneração do capital fixo  R$    35.556,71   R$    43.048,08   R$    43.048,08   R$    43.048,08   R$    43.048,08  

Remuneração da terra  R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00  

Subtotal - RF  R$  157.121,39   R$  164.931,38   R$  164.857,06   R$  163.933,60   R$  163.799,51  

Custo Operacional Efetivo  R$  583.858,93   R$  522.174,16   R$  520.794,96   R$  505.066,61   R$  502.676,86  

Custo Operacional Total  R$  621.406,74   R$  617.031,25   R$  616.552,05   R$  599.923,69   R$  598.433,95  

Custo Total  R$  778.528,14   R$  781.962,63   R$  781.409,11   R$  763.857,29   R$  762.233,46  

Fonte: Sartorello (2021). 
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 O custo de aquisição dos animais foi alocado em CV e foi atribuído segundo o 

número de animais utilizados e os pesos, multiplicado pelo valor médio histórico (R$ 

4,36/kg PV). O custo de aquisição de animais representou, em média, 58% em Boi e 

50% nos SIPAs. O custo alimentar foi calculado por uma função do modelo híbrido de 

simulação (MHS) – Quadro 1 – que estimava diariamente o peso vivo (PV) dos animais 

individualmente, portanto, os custos representaram o que foi efetivamente consumido 

pelos animais. Os custos de compra e alimentação dos animais foram os dois 

principais itens de custo da produção de bovinos.  

 Ademais, os custos de manutenção das pastagens foram significativos, pois 

em Boi – a partir do ano seguinte a formação dos pastos – foram adubados 

anualmente, enquanto nos SIPAs foi feito bienal, no intervalo entre o plantio do milho 

e pastagens (Figura 3).  

 Em SIPAs os custos com a mão de obra permanente e depreciação foram 

divididos (rateados) entre a produção agrícola do milho e de bovinos, no entanto esses 

custos foram iguais entre todos os tratamentos (Tabela 4). Isso aconteceu devido à 

realização bienalmente das produções – conforme demonstrou-se no esquema do 

delineamento experimental, Figura 3. Assim, – por serem custos fixos – os custos 

ocorreram independentemente da quantidade de quilos de produtos produzidos 

(milhão em grão e/ou carcaça de bovinos). Os custos de remuneração dos fatores de 

produção com o capital fixo e a terra aconteceram de modo similar, que apesar de 

terem sido classificados na categoria remuneração dos fatores de produção (RF) 

foram, também, itens de custo fixo.  

 Na análise de custos a formação de pastagens foi considerada como insumos 

de produção em SIPAs e isso implicou em arcar com este custo em cada ciclo de 

produção, R$ 46.139,85 para SIPA1 e SIPA3 (sem aplicação de herbicida 

Nicosulfuron no plantio) e de R$ 47.039,85 para SIPA2 e SIPA4. Diferente do que 

aconteceu em Boi, em que a formação das pastagens foi considerada com bem de 

capital imobilizado – com vida útil teórica de 20 anos – e, portanto, esse custo foi 

alocado em “Exaustão das pastagens” (R$ 3.960,18). O entendimento de como essas 

definições implicaram nos custos por quilo de produto produzido foi demonstrado na 

Figura 6.  
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Figura 6 - Custos de produção de bovinos por quilo em produção exclusiva (Boi) e nos sistemas 
integrados de produção agropecuária 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

CV: custos variáveis; CF: custos fixos; RF: remuneração dos fatores de produção; CT: custos totais.  

 

 Os CF em SIPAs, em média, foram maiores do que em Boi, R$ 1,82/kg e R$ 

0,95/kg, respectivamente. Os custos com a RF foram similares entre todos os 

tratamentos. Por fim, o CT obtido em SIPA3 e SIPA4 foram menores do que os obtidos 

em SIPA1 e SIPA2. Inclusive esses dois últimos tratamentos apresentaram CT 

similares ao Boi.  

 

3.3.2 Custos com a produção de milho 

 

 Os resultados de custos com a produção de milho em sistema de monocultivos 

e integrados foram descritos na Tabela 5, abaixo.  
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Tabela 5 - Custos de produção de milho conduzidos em produção exclusiva (Milho) e em sistemas integrados de produção 
agropecuária 

Produção Milho 
Milho SIPA1 SIPA2 SIPA3 SIPA4 

     
Insumos produtivos  R$    37.546,50   R$    37.614,75   R$    37.614,75   R$    37.614,75   R$    37.614,75  

Sementes  R$    55.274,94   R$    55.577,42   R$    55.577,42   R$    55.577,42   R$    55.577,42  

Tratamento de sementes  R$      3.541,48   R$      3.541,48   R$      3.541,48   R$      3.541,48   R$      3.541,48  

Fertilizantes  R$    99.000,00   R$    72.345,60   R$    72.345,60   R$    72.345,60   R$    72.345,60  

Herbicidas  R$    13.145,25   R$      7.330,88   R$      7.330,88   R$      7.330,88   R$      7.330,88  

Inseticidas  R$    18.256,05   R$    18.256,05   R$    18.256,05   R$    18.256,05   R$    18.256,05  

Outros compostos químicos  R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Operação de máquinas  R$    14.955,11   R$      9.307,66   R$      9.307,66   R$      9.307,66   R$      9.307,66  

Mão de obra temporária  R$      6.720,00   R$      6.000,00   R$      6.000,00   R$      6.000,00   R$      6.000,00  

Administrativo  R$      7.171,10   R$      5.829,64   R$      7.287,83   R$      5.875,27   R$      7.006,99  

Manutenção  R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Subtotal - Custos Variáveis  R$  255.610,42   R$  215.803,47   R$  217.261,66   R$  215.849,10   R$  216.980,82  

Mão de obra permanente  R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00   R$    24.960,00  

Administrativo  R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

Depreciação  R$    22.964,04   R$    24.066,84   R$    24.066,84   R$    24.066,84   R$    24.066,84  

Subtotal - Custos Fixos  R$    47.924,04   R$    49.026,84   R$    49.026,84   R$    49.026,84   R$    49.026,84  

Remuneração do capital de giro  R$    15.931,95   R$    13.690,43   R$    13.690,43   R$    13.690,43   R$    13.690,43  

Remuneração do capital fixo  R$    23.402,43   R$    27.719,74   R$    27.719,74   R$    27.719,74   R$    27.719,74  

Remuneração da terra  R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00   R$    90.000,00  

Subtotal - RF  R$  129.334,38   R$  131.410,17   R$  131.410,17   R$  131.410,17   R$  131.410,17  

Custo Operacional Efetivo  R$  280.570,42   R$  240.763,47   R$  242.221,66   R$  240.809,10   R$  241.940,82  

Custo Operacional Total  R$  303.534,46   R$  264.830,31   R$  266.288,50   R$  264.875,94   R$  266.007,66  

Custo Total  R$  432.868,85   R$  396.240,48   R$  397.698,67   R$  396.286,11   R$  397.417,83  

Fonte: Sartorello (2021). 
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 Os custos de produção entre os tratamentos em SIPAs diferiram apenas devido 

a tributação de impostos sobre a venda da safra. Os demais itens de custos não 

diferiram entre eles e esse comportamento era esperado já que os parâmetros da 

produção de milho foram os mesmos. Os custos com fertilizantes, herbicidas e 

operação de máquinas foram menores em SIPAs do que em Milho, isso ocorreu 

devido ao rateio de utilização entre as produções de milho e bovinos no plantio das 

pastagens. Em custos com “Insumos Produtivos” foram inclusos os custos de 

terceirização da colheita.  

 Em CF a mesma lógica empregada na produção de bovinos foi utilizada na 

produção agrícola do milho. As atividades integradas compartilharam o uso de 

recursos como a mão de obra permanente e alguns bens de capital e instalações, mas 

como a produção de milho em SIPAs foi bienal os custos fixos foram atribuídos mesmo 

em anos sem a produção de milho. Idem para remuneração do capital fixo e da terra 

que, inclusive, a remuneração do capital fixo em SIPAs foi 18,5% superior ao do Milho. 

Por fim, o CT em SIPAs foi menor do que em Milho. Esses detalhes tornaram-se mais 

evidentes quando demonstrados na Figura 7. 
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Figura 7 - Custos de produção de milho por quilo em produção exclusiva (Milho) e em sistemas 
integrados de produção agropecuária 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

Milho: sistema de produção de milho em sistema de monocultivo; 

 

 Os CV por quilo foram, em média, de R$ 0,27 para os SIPAs enquanto em Milho 

foi de R$ 0,28. Os CF foram bastante similares entre os tratamentos. Em SIPA2 e 

SIPA4 o CT foi inferior ao do Milho. A vantagem econômica do compartilhamento de 

recursos fica mais evidente quando analisado sob o ponto de vista de custo fixo 

unitário, conforme descrito a seguir.  

 

3.3.3 Custos Fixos Unitários 

 

 O Custo Fixo Unitário (CFU) médio das atividades produtivas demonstra o 

quanto custa de produzir um quilo de produto de interesse (milho grão e/ou carcaça 

bovina). Esses dados foram organizados na Tabela 6, a seguir.  



 

 

 

9
3
 

 

Tabela 6 - Custo Fixo Unitário das atividades produtivas conduzidas em sistemas de monocultivo e em sistemas integrados de produção 
agropecuária 

  Milho Boi SIPA1 SIPA2 SIPA3 SIPA4 

CF_Milho  R$  161.326,47   R$                 -     R$  166.746,58   R$  166.746,58   R$  166.746,58   R$  166.746,58  

CF_Boi   R$  188.064,52   R$  252.865,17   R$  253.765,17   R$  252.865,17   R$  253.765,17  

CFT  R$  161.326,47   R$  188.064,52   R$  419.611,75   R$  420.511,75   R$  419.611,75   R$  420.511,75  
       
Produção de grãos, kg 901.515  732.874 916.189 738.610 880.883 

Produção de carcaça, kg   65.576 65.810 65.669 66.631 65.901 

Produção total de produtos, kg 901.515 65.576 798.684 981.858 805.241 946.784 
       

Custo Fixo Unitário, R$/kg  R$             0,18   R$             2,87   R$             0,53   R$             0,43   R$             0,52   R$             0,44  

Fonte: Sartorello (2021). 

CF: Custo Fixo da atividade produtiva do milho (CF_Milho) e do boi (CF_Boi); CFT: Custo Fixo Total das atividades produtivas. 
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 O CFT em SIPAs foi superior aos encontrados nas atividades conduzidas em 

monocultivo, milho e boi. A pesar disso, ao considerar o CFU os resultados em SIPAs 

foram inferiores aos observados na produção de bovinos em monocultivo. Observou-

se que a quantidade mínima em quilos de grãos de milho produzidos em uma safra 

para que as receitas fossem iguais aos custos foi entre 732.873,58 quilos e 738.609,90 

quilos obtidas em SIPA1 e SIPA3, respectivamente (Tabela 6). Nesses tratamentos, 

a Margem Líquida (ML) foi de -R$ 4.601,29 e R$ -7.597,63, naquela mesma ordem – 

conforme demonstrado na Figura 8. 

 

3.3.4 Viabilidade financeira dos sistemas produtivos 

 

 Os resultados da rentabilidade financeira dos tratamentos realizados foram 

descritos na figura abaixo.  
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Figura 8 - Rentabilidade financeira da produção de milho e de bovinos em monocultivos e em sistemas 
integrados de produção agropecuária 

 

Fonte: Sartorello (2021). 

MB_Boi e MB_Milho: margem bruta da produção de bovinos e da produção de milho; MOL: margem 
operacional líquida; ML: margem líquida.   

 

 Os tratamentos testados demonstraram resultados de MB positivos, no entanto, 

em MOL e ML a produção de bovinos não foi viável economicamente. Os piores 

resultados de ML em produção pecuária foram de -R$ 217.224,47 e -R$ 217.882,24  

para SIPA1 e SIPA2, respectivamente. Enquanto na produção de milho os únicos 

tratamentos com ML negativas foram em SIPA1 (-R$ 7.597,63) e SIPA3 (-R$ 

4.601,29). Os tratamentos SIPA2 e SIPA4 foram os mais rentáveis.  

 Quando todos os tratamentos foram analisados conjuntamente e de modo mais 

holístico, verificou que os piores resultados de viabilidade financeira ocorreram com a 
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realização da produção de bovinos em monocultivo. Os resultados foram que o Valor 

Presente Líquido (VPL) foi de -R$ 598.815,67 e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

negativa, conforme demonstrado na Figura 9. Os dados que deram origem a essa 

demonstração da Figura 9 encontram-se no apêndice desta tese.  

 

Figura 9 - Viabilidade financeira da produção de milho e de bovinos em monocultivos e em sistemas 
integrados de produção agropecuária 

Fonte: Sartorello (2021). 

VPL: Valor Presente Líquido, em milhares de reais; TIR: Taxa Interna de Retorno, em porcentagem. 

  

 O cenário mais favorável ocorreu com a produção do milho em monocultivo, 

com VPL superior a R$ 1,2 milhão e TIR maior do que 51%. Entre os SIPAs o 

tratamento SIPA3 foi o que obteve melhor desempenho em termos de viabilidade 

financeira. SIPA2 e SIPA3 apresentaram viabilidade financeira bastante similar. O 

único projeto com resultados financeiros negativos foi a produção de bovinos em 

monocultivo, o que – em teoria – sugere a rejeição da adoção do projeto.  

   

3.4 DISCUSSÃO 

 

 Modelo híbrido de simulação baseado em agentes e de eventos discretos com 

variáveis estocásticas foi desenvolvido para comparar o desempenho técnico e 

econômico-financeiro dos sistemas integrados de produção agropecuária. Os 

modelos híbridos de simulação (MHS) têm sido pouco adotados pelos acadêmicos. 
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Brailsford et al. (2019) em revisão de literatura identificaram que menos de 20% dos 

modelos encontrados utilizaram a mistura dos métodos de simulação baseado em 

agentes (SBA) e de eventos discretos (SED). As simulações de eventos discretos 

(SED) passaram a ser mais utilizadas com o avanço da capacidade computacional, o 

que permitiu considerar variáveis aleatórias. Os modelos com variáveis estocásticas 

ao incluírem componentes de probabilidade tornaram o processo decisório mais 

adequado. Em simulações baseada em agentes (SBA) a principal vantagem é quanto 

a representação mais adequada e natural para descrever um agente (indivíduo, 

máquina, pessoas, dentre outros) e os comportamentos que podem afetar as ações 

dos próprios agentes, as ações de outros agentes e o ambiente, neste método de 

simulação o nível de abstração do modelo é dependente do modelador 

(BORSHCHEV, 2013; MACAL, 2016). No caso deste estudo, os agentes foram os 

bovinos e a área de produção de milho, hectares. As plantas de milho poderiam ter 

sido eleitas como agentes no MHS, no entanto, isso demandaria maior capacidade 

operacional de hardware para a execução das simulações. Outro aspecto importante 

é que deve-se definir os valores dos parâmetros do modelo para evitar complicações 

desnecessárias (JAKEMAN; LETCHER; NORTON, 2006).   

 O MHS foi desenvolvido utilizando o software de simulação AnyLogic, o qual 

utiliza o Java como linguagem de programação e a programação é orientada a objetos. 

Esse software, segundo aquela revisão bibliométrica de Brailsford et al. (2019), foi o 

mais utilizado entre os trabalhos encontrados, em 34% deles. O diferencial deste 

software é quanto a consideração dos três métodos de simulação (sistema dinâmicos 

– SD, SED e SBA) e a possibilidade de misturar os métodos a partir dos componentes 

da biblioteca de modelagem que possui como padrão. No MHS desenvolvido neste 

estudo, a hibridização foi do tipo integração e aconteceu automaticamente entre SED 

da SBA.  

 O AnyLogic também permite que os dados sejam importados (inputs) e 

exportados (outputs) para arquivos externos ao modelo (arquivos de texto, Microsoft 

Excel® e outros). Esse recurso foi explorado no MHS desenvolvido e é um dos 

diferenciais em relação aos estudos feitos por Reijers et al. (2019) e Ojeda-Rojas et 

al. (2021). Todas as informações dos parâmetros utilizados no MHS foram oriundas 

das planilhas de Excel®, que ao serem processadas no modelo, foram transcritas 

como resultados em arquivo de texto (txt.csv). Essa funcionalidade facilita o trabalho 
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do modelador em relação as mudanças dos valores dos parâmetros durante a 

execução da simulação; também confere ao MHS mais usabilidade, já que as 

planilhas são acessíveis por grande número de usuários e, se preenchidas pelos 

gestores das propriedades e enviadas aos pesquisadores com respectivos dados, 

podem ser processadas no MHS gerando resultados e servindo de apoio ao processo 

decisório dos gestores agropecuários.  

 Modelos de simulação na agropecuária baseados em agentes têm sido 

desenvolvidos modestamente. Carauta et al. em 2018 utilizaram um pacote do 

software de programação matemática de sistema baseado em multiagentes – 

Mathematical Programming-based Multi-Agent Systems (MPMAS) – para simular o 

comportamento de fazendas e as interações homem-ambiente na agropecuária. O 

MPMAS também foi utilizado para simular rendimentos potenciais de culturas 

agrícolas em diferentes condições climáticas, tipos de solo, datas de plantio, 

esquemas de rotação de culturas e taxas de fertilização em microrregiões do Mato 

Grosso, Brasil, por Hampf et al. (2018). O MPMAS foi um modelo desenvolvido em 

um amplo trabalho realizado por Schreinemachers e Berger (2011). Modelo baseado 

em agentes também foi desenvolvido por Müller-Hansen et al. (2019), que desejavam 

entender se a intensificação da produção de bovinos poderia reduzir o 

desflorestamento na região de fronteira com a floresta Amazônica. Até onde se tem 

conhecimento, o MHS aqui descrito é o primeiro a considerar dois métodos de 

simulação (SBA e SED) com variáveis estocásticas para analisar o desempenho 

produtivo e econômico-financeiro de sistemas integrados de produção agropecuária 

com bovinos recriados em pastagens.  

 Apesar da importância que o conhecimento dos custos de produção tem nos 

sistemas de produção, esse assunto não tem sido discutido a fim de se propor 

metodologia de alocação de custos. Por isso, no desenvolvimento deste MHS os 

custos de produção foram alocados de acordo com a Teoria Econômica, ao incluir 

todos os itens de custo. Priorizou-se a organização para tornar mais objetiva a 

compreensão, comparação e tomada de decisão, sem, no entanto, negligenciar outros 

itens. Sartorello, Bastos e Gameiro (2018) alocaram os custos para a atividade de 

bovinos confinados, naquela oportunidade organizaram em Custos Variáveis (CV), 

Custos Semifixos (CSF), Custos Fixos (CF) e Renda dos Fatores de Produção (RF). 
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De modo similar, neste estudo, foi feito a proposta de alocação de custos para as 

atividades de sistemas integrados de produção agropecuária.  

 Item de CF que gera dúvidas quanto a sua consideração é a depreciação, que 

corresponde a reserva financeira necessária para adquirir bens com as mesmas 

características no final da vida útil, evitando assim a descapitalização das atividades 

produtivas. Determinar o tempo mais adequado é algo que suscita dúvidas entre os 

produtores, portanto, no desenvolvimento deste MHS foi proposto na Tabela 2 os 

tempos que se julgou mais adequado. Outro item que gera dúvidas é quanto à 

formação das pastagens, de modo geral, esse item de custo caracteriza-se como 

investimento, pois é um recurso que gera valor em um período mais longo de tempo, 

nesse sentido há custos com a exaustão das pastagens. A exaustão das pastagens, 

por definição, é perda do valor decorrente da exploração dos recursos naturais 

esgotáveis – sabe-se que na prática a perenidade das pastagens é dependente do 

manejo adotado (OLIVEIRA NETO; JACOBINA; FALCÃO, 2008). Essa mesma 

definição da formação das pastagens não se adequou para os sistemas integrados 

em que houve renovação das pastagens bienalmente. Nesses casos a formação das 

pastagens foi um desembolso para compra de insumos produtivos que foram 

consumidos naquele ciclo produtivo para gerar valor no curto prazo.   

 Apesar do delineamento experimental, como proposto na Figura 3, ter 

aumentado a ociosidade em SIPAs, pelo ciclo de produção alternar entre produção de 

grãos e carne, constatou-se que houve redução do custo fixo unitário, adequando-se 

ao que se espera em economia de escopo. Isso ocorreu pela combinação de 

diferentes produtos (produção de grãos de milho e carcaça bovina) dividido pelo 

somatório do custo fixo total, assim os custos fixos unitários foram menores em 

sistemas integrados do que quando a produção foi separada (PANZAR; WILLIG, 

1981). Mendonça et al. (2020) encontraram resultados similares, já que no 

desenvolvimento deste MHS utilizou-se a mesma base de dados e delineamento 

experimental similar ao daqueles autores. O efeito de economia de escopo também 

foi por Gameiro; Rocco e Caixeta Filho (2016) e Reis et al. (2020).  

 No delineamento experimental proposto por Reis et al. (2020) os resultados de 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) foram maiores em SIPA, 

seguido do agrícola e pecuário. A TIR encontrada por aqueles autores foi de 22%, 

11% e 10% para SIPA, agricultura e pecuária, respectivamente. Enquanto Mendonça 
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(2018) relataram TIR de 40%, 5% e 23%, para produção agrícola do milho, produção 

em monocultivo de boi e em SIPAs, respectivamente. Ryschawy et al. (2012) ao 

avaliarem as dimensões ambientais e econômicas dos sistemas de produção em 

monocultivos agrícolas e pecuários e em sistemas integrados não encontraram os 

melhores resultados econômicos em SIPAs. Os resultados encontrados no MHS 

desenvolvido neste estudo, foram mais favoráveis a execução da atividade agrícola 

em monocultivo, conforme foi demonstrado na Figura 9.  

 SIPAs demandam menos recursos naturais como fertilizantes e combustível 

quando comparados aos sistemas de produção em monocultivos (SCHIERE; 

IBRAHIM; VAN KEULEN, 2002); minimizam as emissões de GEE (GERBER et al., 

2013) e tem potencial de mitigação desses gases (HERRERO et al., 2015); 

incrementam a biodisponibilidade de nitrogênio (N) da matéria orgânica do solo, em 

relação a biomassa microbiana (KING; HOFMOCKEL, 2017); maximizam a autonomia 

da propriedade pela diversificação de produção (RYSCHAWY et al., 2017), minimizam 

os riscos climáticos e mercadológicos (PAUT; SABATIER; TCHAMITCHIAN, 2019). 

Porém, o aspecto ambiental não foi considerado no MHS. Outra limitação do MHS foi 

quanto a consideração das dimensões sociais. Em revisão de literatura Van Der 

Linden et al. (2020) quantificaram o desenvolvimento de modelos pecuários na Europa 

e os resultados foram que apenas 33% deles incluíram as três dimensões (econômico, 

ambiente e social). Essas limitações não elimina a possibilidade de se considerar no 

desenvolvimento de trabalhos futuros as três dimensões. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

 O presente estudo demonstra a utilidade dos modelos computacionais híbridos 

de simulação – baseados em agentes e de eventos discretos – com variáveis 

estocásticas no âmbito dos sistemas integrados de produção agropecuária. O MHS 

desenvolvido permitiu analisar em profundidade o sistema modelado. Em relação ao 

experimento os ganhos econômico-financeiros dependem em parte do arranjo 

produtivo em SIPAs. O MHS não considerou os aspectos ambientais e sociais, nem 

os monetizou, o que seria de interesse ao incluir outras variáveis que compõe os 

sistemas integrados de produção agropecuária. O MHS pode tornar-se mais 

interessante ao considerar que os ganhos em SIPAs ocorrem ao longo do tempo. Por 
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isso mais estudos são necessários para avaliar os sistemas ainda de forma mais 

completa.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta tese desenvolveu modelo computacional híbrido de simulação – 

baseado em agentes e de eventos discretos – com variáveis estocásticas para 

sistemas integrados de produção agropecuária. A produção agropecuária não é 

composta apenas por processos, nem tampouco apenas por relações causais entre 

indivíduos e isso exige a devida adequação entre o que é processual e o que 

característica do agente. A SBA é a metodologia mais adequada para descrever as 

relações de causa e efeito de indivíduos em uma população e os agentes são criados 

para representar comportamento e seguir regras em sistemas complexos. Os agentes 

considerados no contexto desta tese foram os bovinos e a área de produção do milho. 

Diante da complexidade do sistema de produção foi proposto MHS para atender a um 

conjunto maior de variáveis com a utilização do software AnyLogic.  

 Há poucos softwares disponíveis comercialmente para elaboração de 

modelos de simulação baseado em agentes e o AnyLogic é um deles. Esse software 

possui bibliotecas de programação já elaboradoras permitindo ao usuário arrastar os 

objetos para o espaço de trabalho (workspace) o que facilita o trabalho do modelador. 

A construção dos modelos exige conhecer minimamente a linguagem de 

programação, o que pode ser um entrave ao modelador que depende desses 

conhecimentos básicos. Como essa dificuldade é a realidade dos profissionais das 

Ciências Agrárias, Oliveira Jr. (2020) desenvolveu durante trabalho de conclusão de 

curso “Guia para elaboração de modelos de simulação na produção animal utilizando 

o AnyLogic”. Esse material pretende fornecer aos alunos e profissionais das Ciências 

Agrárias subsídio para o desenvolvimento de modelos de simulação. A formação 

básica desses alunos nas principais escolas do Brasil não prevê o ensino de assuntos 

relacionados a ciência da computação. Portanto, há a necessidade de se revisar os 

currículos para atender novas competências demandadas pelo mercado de trabalho 

(MACAL, 2016). A simulação tem sido cada vez mais utilizada em vários campos de 

atuação como as Ciências Econômicas, Administração, Engenharias, Biologia, 

Medicina Humana entre outros para averiguar soluções com a profundidade desejada, 

aos problemas no qual se lida diariamente. 

 Os modelos por serem parte de um processo evolutivo começam 

relativamente simples e ganham complexidade aos poucos, permitindo assim a 
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identificação de maneira mais clara às peculiaridades do problema em estudo. 

Modelos mais completos exigem e consomem maior quantidade de dados para 

predizer boas respostas. Nunca os dados existentes parecem suficientes, pois 

conforme o modelo vai se tornando mais complexo dados adicionais são 

demandados. Fazer modelos computacionais e depois fazer os experimentos a campo 

para coletar os dados pode ser uma solução, no entanto, isso requer tempo e 

demanda investimentos, além disso os modelos sempre evoluem. O aumento do 

tamanho dos modelos implica em maior capacidade de processamento 

computacional, ou seja, é um sempre um desafio ponderar o que deve ser modelado 

e qual nível de detalhe é o mais adequado.  

 O ambiente virtual dos modelos minimiza risco real na tomada de decisão 

quanto à escolha de uma tecnologia e/ou manejo produtivo ao ponto de poder se 

antever e predizer respostas. Possibilitar o estudo e análise de diferentes 

combinações tecnológicas sem alterar o mundo real parece ser uma das maiores 

contribuições desta área de pesquisa. Isso pode orientar os cientistas no 

direcionamento de seus esforços no desenvolvimento de futuras pesquisas, bem 

como na sua utilização como ferramenta didática para demonstração da aplicabilidade 

de métodos e custos.  

 Como pressupõe-se que a ciência é um processo interminável de progresso, 

os modelos sempre apresentam limitações e adequações a serem feitas. No 

desenvolvimento do MHS desta tese priorizou-se analisar o desempenho técnico da 

produção de bovinos em sistemas integrados de produção agropecuária bem como o 

aspecto econômico. No entanto, seria promissor considerar o aspecto ambiental pela 

quantificação de consumo e balanço químico do uso de fertilizantes e contabilizar os 

benefícios proporcionados pelas diferentes técnicas de produção utilizadas. No 

aspecto social, seria importante considerar os aspectos humanos que interferem as 

decisões de produção dos agropecuaristas e o serviço ecossistêmico criado em torno 

de propriedades que adotam SIPAs.  
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APÊNDICE A - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 
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Tabela 7 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de produção de milho em monocultivo no modelo híbrido 
de simulação 

(continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           
 Milho           
  Máquinas e equipamentos 326.148,14           
   Construções e instalações 75.447,94                    

  Subtotal - Capital imobilizado 401.596,08           
             
 Pecuária           
  Máquinas e equipamentos 0,00           
  Construções e instalações 0,00           
   Formação das pastagens 0,00                    

   Subtotal - Capital imobilizado 0,00                    

  Total - Capital imobilizado 401.596,08           
Insumos de produção           
 Milho           
  Insumos produtivos  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  37.546,50  

  Sementes   55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  55.274,94  

  Tratamento sementes  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  3.541,48  

  Fertilizantes  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  99.000,00  

  Herbicidas  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  13.145,25  

  Inseticidas  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  18.256,05  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  14.955,11  

  Mão de obra   31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  31.680,00  

   Administrativo e manutenções   7.171,10  7.817,33  8.164,72  5.983,41  7.597,45  7.171,10  6.851,52  7.091,31  6.560,76  

  Subtotal - Insumos de produção 280.570,42  281.216,66  281.564,04  279.382,73  280.996,77  280.570,42  280.250,85  280.490,63  279.960,08  

 
 

 

 

G
u
s
ta

v
o
 L

in
e
u
 S

a
rto

re
llo



 

 

 

1
1

5
 

 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           
  Compra de animais  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Alimentação  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Protocolo sanitário  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Mão de obra   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Administrativo e manutenções  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Manutenção das pastagens  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   Formação das pastagens   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   Subtotal - Insumos de produção 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   Total - Insumos de produção 280.570,42  281.216,66  281.564,04  279.382,73  280.996,77  280.570,42  280.250,85  280.490,63  279.960,08  

 Total de Saídas 401.596,08  280.570,42  281.216,66  281.564,04  279.382,73  280.996,77  280.570,42  280.250,85  280.490,63  279.960,08  
             
Entradas           
 Receita da venda de grãos  478.073,20  521.155,33  544.314,39  398.893,84  506.496,44  478.073,20  456.767,98  472.753,77  437.383,70  

 Receita da venda de animais  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  235.079,28  

   Receita Total   478.073,20  521.155,33  544.314,39  398.893,84  506.496,44  478.073,20  456.767,98  472.753,77  672.462,97  
             
FCL -401.596,08  197.502,78  239.938,68  262.750,35  119.511,11  225.499,67  197.502,78  176.517,14  192.263,13  392.502,89  

FCLA -401.596,08  -204.093,30  35.845,37  298.595,72  418.106,83  643.606,50  841.109,28  1.017.626,42  1.209.889,55  1.602.392,44  

FCLD -401.596,08  189.287,69  220.393,40  231.308,08  100.833,52  182.344,12  153.062,29  131.108,56  136.864,04  267.784,46  

FCLAD -401.596,08  -212.308,39  8.085,02  239.393,10  340.226,62  522.570,73  675.633,03  806.741,59  943.605,63  1.211.390,09  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 
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Tabela 8 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de produção de bovinos em monocultivo no modelo híbrido 
de simulação 

 (continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           
 Milho           
  Máquinas e equipamentos 0,00           
   Construções e instalações 0,00                    

  Subtotal - Capital imobilizado 0,00           
             
 Pecuária           
  Máquinas e equipamentos 344.503,53           
  Construções e instalações 168.904,84           
   Formação das pastagens 79.203,54                    

   Subtotal - Capital imobilizado 592.611,91                    

  Total - Capital imobilizado 592.611,91           
Insumos de produção           
 Milho           
  Insumos produtivos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Sementes   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Tratamento sementes  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Fertilizantes  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Herbicidas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Inseticidas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Mão de obra   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   Administrativo e manutenções   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Subtotal - Insumos de produção 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           
  Compra de animais  447.753,38  447.884,84  447.851,41  447.935,74  448.252,97  447.856,96  447.898,78  447.960,36  0,00  

  Alimentação  17.551,49  55.359,98  57.016,68  57.384,24  56.982,29  57.057,45  57.164,69  57.449,73  48.199,75  

  Protocolo sanitário  2.920,00  2.920,00  2.920,00  2.920,00  2.920,00  2.920,00  2.920,00  2.920,00  0,00  

  Mão de obra   25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  25.320,00  

  Administrativo e manutenções 0,00  8.681,05  8.440,93  8.484,72  8.461,70  8.470,21  8.460,38  8.481,11  8.453,58  

  Manutenção das pastagens  0,00  33.514,06  33.514,06  33.514,06  33.514,06  33.514,06  33.514,06  33.514,06  0,00  

   Formação das pastagens   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

   Subtotal - Insumos de produção 493.544,87  573.679,93  575.063,08  575.558,77  575.451,02  575.138,68  575.277,90  575.645,25  81.973,33  

   Total - Insumos de produção 493.544,87  573.679,93  575.063,08  575.558,77  575.451,02  575.138,68  575.277,90  575.645,25  81.973,33  

 Total de Saídas 592.611,91  493.544,87  573.679,93  575.063,08  575.558,77  575.451,02  575.138,68  575.277,90  575.645,25  81.973,33  

             
Entradas           
 Receita da venda de grãos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Receita da venda de animais  0,00  578.736,45  562.728,79  565.648,23  564.113,36  564.680,55  564.025,13  565.407,23  563.572,32  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  272.241,49  

   Receita Total   0,00  578.736,45  562.728,79  565.648,23  564.113,36  564.680,55  564.025,13  565.407,23  835.813,81  

             
FCL -592.611,91  -493.544,87  5.056,52  -12.334,29  -9.910,54  -11.337,66  -10.458,13  -11.252,77  -10.238,02  753.840,47  

FCLA -592.611,91  -1.086.156,78  -1.081.100,26  -1.093.434,55  -1.103.345,09  -1.114.682,74  -1.125.140,87  -1.136.393,64  -1.146.631,67  -392.791,19  

FCLD -592.611,91  -473.015,98  4.644,62  -10.858,29  -8.361,69  -9.167,88  -8.104,92  -8.358,02  -7.288,02  514.306,44  

FCLAD -592.611,91  -1.065.627,89  -1.060.983,27  -1.071.841,56  -1.080.203,25  -1.089.371,14  -1.097.476,06  -1.105.834,08  -1.113.122,10  -598.815,67  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 
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Tabela 9 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA1) 
no modelo híbrido de simulação 

 (continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           

 Milho           

  Máquinas e equipamentos 167.119,87           

   Construções e instalações 44.582,85                    

  Subtotal - Capital imobilizado 211.702,72           

             

 Pecuária           

  Máquinas e equipamentos 193.258,64           

  Construções e instalações 165.475,38           

   Formação das pastagens                     

   Subtotal - Capital imobilizado 358.734,02                    

  Total - Capital imobilizado 570.436,74           
Insumos de produção           

 Milho           

  Insumos produtivos  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  

  Sementes   55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  

  Tratamento sementes  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  

  Fertilizantes  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  

  Herbicidas  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  

  Inseticidas  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  

  Mão de obra   18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  

   Administrativo e manutenções 5.829,64  0,00  5.829,64  0,00  5.829,64  0,00  5.829,64  0,00  5.829,64  

  Subtotal - Insumos de produção 228.283,47  12.480,00  228.283,47  12.480,00  228.283,47  12.480,00  228.283,47  12.480,00  228.283,47  
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 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           

  Compra de animais  0,00  385.616,70  0,00  385.283,84  0,00  385.656,77  0,00  385.498,70  0,00  

  Alimentação  0,00  47.541,99  19.160,34  47.586,57  19.245,51  47.423,41  19.379,43  47.424,50  19.373,10  

  Protocolo sanitário  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  

  Mão de obra   12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  

  Administrativo e manutenções 0,00  0,00  8.471,07  0,00  8.515,30  0,00  8.500,18  0,00  8.496,61  

  Manutenção das pastagens  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  

   Formação das pastagens   46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  

   Subtotal - Insumos de produção 58.619,85  482.062,75  86.251,26  481.774,47  86.380,66  481.984,24  86.499,46  481.827,26  86.489,55  

   Total - Insumos de produção 286.903,32  494.542,75  314.534,74  494.254,47  314.664,13  494.464,24  314.782,93  494.307,26  314.773,03  

 Total de Saídas 570.436,74  286.903,32  494.542,75  314.534,74  494.254,47  314.664,13  494.464,24  314.782,93  494.307,26  314.773,03  

             
Entradas           

 Receita da venda de grãos  388.642,86  0,00  388.642,86  0,00  388.642,86  0,00  388.642,86  0,00  388.642,86  

 Receita da venda de animais  0,00  0,00  564.738,16  0,00  567.686,50  0,00  566.678,60  0,00  566.440,63  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.857,03  

   Receita Total   388.642,86  0,00  953.381,02  0,00  956.329,36  0,00  955.321,46  0,00  1.221.940,52  

             
FCL -570.436,74  101.739,54  -494.542,75  638.846,28  -494.254,47  641.665,23  -494.464,24  640.538,53  -494.307,26  907.167,49  

FCLA -570.436,74  -468.697,20  -963.239,96  -324.393,67  -818.648,14  -176.982,92  -671.447,16  -30.908,62  -525.215,88  381.951,61  

FCLD -570.436,74  97.507,70  -454.257,57  562.398,14  -417.010,78  518.864,96  -383.203,88  475.761,65  -351.876,55  618.913,54  

FCLAD -570.436,74  -472.929,04  -927.186,61  -364.788,47  -781.799,25  -262.934,29  -646.138,16  -170.376,51  -522.253,06  96.660,48  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 
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Tabela 10 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA2) 
no modelo híbrido de simulação 

 (continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           

 Milho           

  Máquinas e equipamentos 167.119,87           

   Construções e instalações 44.582,85                    

  Subtotal - Capital imobilizado 211.702,72           

             

 Pecuária           

  Máquinas e equipamentos 193.258,64           

  Construções e instalações 165.475,38           

   Formação das pastagens                     

   Subtotal - Capital imobilizado 358.734,02                    

  Total - Capital imobilizado 570.436,74           
Insumos de produção           

 Milho           

  Insumos produtivos  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  

  Sementes   55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  

  Tratamento sementes  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  

  Fertilizantes  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  

  Herbicidas  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  

  Inseticidas  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  

  Mão de obra   18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  

   Administrativo e manutenções   7.287,83  0,00  7.287,83  0,00  7.287,83  0,00  7.287,83  0,00  7.287,83  

  Subtotal - Insumos de produção 229.741,66  12.480,00  229.741,66  12.480,00  229.741,66  12.480,00  229.741,66  12.480,00  229.741,66  
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 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           

  Compra de animais  0,00  384.983,83  0,00  384.954,95  0,00  384.971,01  0,00  385.061,57  0,00  

  Alimentação  0,00  46.900,69  19.073,47  46.899,09  19.073,92  46.744,23  19.239,51  46.756,95  19.246,62  

  Protocolo sanitário  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  2.550,00  0,00  

  Mão de obra   12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  

  Administrativo e manutenções  0,00  0,00  8.452,90  0,00  8.453,21  0,00  8.455,69  0,00  8.459,00  

  Manutenção das pastagens  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  

   Formação das pastagens   47.039,85    47.039,85    47.039,85    47.039,85    47.039,85  

   Subtotal - Insumos de produção 59.519,85  480.788,58  87.046,22  480.758,11  87.046,98  480.619,30  87.215,05  480.722,58  87.225,46  

   Total - Insumos de produção 289.261,51  493.268,58  316.787,88  493.238,11  316.788,64  493.099,30  316.956,70  493.202,58  316.967,12  

 Total de Saídas 570.436,74  289.261,51  493.268,58  316.787,88  493.238,11  316.788,64  493.099,30  316.956,70  493.202,58  316.967,12  

             
Entradas           

 Receita da venda de grãos  485.855,11  0,00  485.855,11  0,00  485.855,11  0,00  485.855,11  0,00  485.855,11  

 Receita da venda de animais  0,00  0,00  563.526,88  0,00  563.547,15  0,00  563.712,42  0,00  563.933,02  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.857,03  

   Receita Total   485.855,11  0,00  1.049.381,99  0,00  1.049.402,26  0,00  1.049.567,54  0,00  1.316.645,16  

             
FCL -570.436,74  196.593,61  -493.268,58  732.594,11  -493.238,11  732.613,62  -493.099,30  732.610,83  -493.202,58  999.678,04  

FCLA -570.436,74  -373.843,13  -867.111,72  -134.517,61  -627.755,72  104.857,91  -388.241,40  344.369,43  -148.833,15  850.844,89  

FCLD -570.436,74  196.593,61  -493.268,58  732.594,11  -493.238,11  732.613,62  -493.099,30  732.610,83  -493.202,58  999.678,04  

FCLAD -570.436,74  -373.843,13  -867.111,72  -134.517,61  -627.755,72  104.857,91  -388.241,40  344.369,43  -148.833,15  850.844,89  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 
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Tabela 11 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA3) 
no modelo híbrido de simulação 

 (continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           

 Milho           

  Máquinas e equipamentos 167.119,87           

   Construções e instalações 44.582,85                    

  Subtotal - Capital imobilizado 211.702,72           

             

 Pecuária           

  Máquinas e equipamentos 193.258,64           

  Construções e instalações 165.475,38           

   Formação das pastagens                     

   Subtotal - Capital imobilizado 358.734,02                    

  Total - Capital imobilizado 570.436,74           
Insumos de produção           

 Milho           

  Insumos produtivos  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  

  Sementes   55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  

  Tratamento sementes  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  

  Fertilizantes  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  

  Herbicidas  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  

  Inseticidas  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  

  Mão de obra   18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  

   Administrativo e manutenções   7.438,09  0,00  7.438,09  0,00  7.438,09  0,00  7.438,09  0,00  7.438,09  

  Subtotal - Insumos de produção 229.891,92  12.480,00  229.891,92  12.480,00  229.891,92  12.480,00  229.891,92  12.480,00  229.891,92  
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 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           

  Compra de animais  0,00  370.950,65  0,00  370.872,07  0,00  370.853,33  0,00  370.872,29  0,00  

  Alimentação  0,00  45.052,19  19.158,27  45.043,26  19.154,51  44.881,30  19.312,55  44.881,10  19.310,87  

  Protocolo sanitário  0,00  2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  

  Mão de obra   12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  

  Administrativo e manutenções  0,00  0,00  8.576,72  0,00  8.575,04  0,00  8.574,40  0,00  8.573,51  

  Manutenção das pastagens  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  

   Formação das pastagens   46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  0,00  46.139,85  

   Subtotal - Insumos de produção 58.619,85  464.856,90  86.354,85  464.769,39  86.349,40  464.588,70  86.506,80  464.607,46  86.504,22  

   Total - Insumos de produção 288.511,77  477.336,90  316.246,76  477.249,39  316.241,32  477.068,70  316.398,71  477.087,46  316.396,14  

 Total de Saídas 570.436,74  288.511,77  477.336,90  316.246,76  477.249,39  316.241,32  477.068,70  316.398,71  477.087,46  316.396,14  

             
Entradas           

 Receita da venda de grãos  495.872,45  0,00  495.872,45  0,00  495.872,45  0,00  495.872,45  0,00  495.872,45  

 Receita da venda de animais  0,00  0,00  571.781,57  0,00  571.669,28  0,00  571.626,75  0,00  571.567,37  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.857,03  

   Receita Total   495.872,45  0,00  1.067.654,02  0,00  1.067.541,73  0,00  1.067.499,21  0,00  1.334.296,85  

             
FCL -570.436,74  207.360,69  -477.336,90  751.407,26  -477.249,39  751.300,42  -477.068,70  751.100,49  -477.087,46  1.017.900,71  

FCLA -570.436,74  -363.076,05  -840.412,96  -89.005,70  -566.255,09  185.045,33  -292.023,37  459.077,12  -18.010,33  999.890,37  

FCLD -570.436,74  207.360,69  -477.336,90  751.407,26  -477.249,39  751.300,42  -477.068,70  751.100,49  -477.087,46  1.017.900,71  

FCLAD -570.436,74  -363.076,05  -840.412,96  -89.005,70  -566.255,09  185.045,33  -292.023,37  459.077,12  -18.010,33  999.890,37  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 
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Tabela 12 - Demonstrativo do fluxo de saídas e entradas financeiras referente a primeira execução do tratamento de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA4) 
no modelo híbrido de simulação 

 (continua) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saídas           
Capital imobilizado           

 Milho 167.119,87           

  Máquinas e equipamentos           

   Construções e instalações 44.582,85                    

  Subtotal - Capital imobilizado 211.702,72           

             

 Pecuária           

  Máquinas e equipamentos 193.258,64           

  Construções e instalações 165.475,38           

   Formação das pastagens                     

   Subtotal - Capital imobilizado 358.734,02                    

  Total - Capital imobilizado 570.436,74           
Insumos de produção           

 Milho           

  Insumos produtivos  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  0,00  37.614,75  

  Sementes   55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  0,00  55.577,42  

  Tratamento sementes  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  0,00  3.541,48  

  Fertilizantes  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  0,00  72.345,60  

  Herbicidas  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  0,00  7.330,88  

  Inseticidas  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  0,00  18.256,05  

  Outros compostos químicos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Operação de máquinas  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  0,00  9.307,66  

  Mão de obra   18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  12.480,00  18.480,00  

   Administrativo e manutenções   7.006,99  0,00  7.006,99  0,00  7.006,99  0,00  7.006,99  0,00  7.006,99  

  Subtotal - Insumos de produção 229.460,82  12.480,00  229.460,82  12.480,00  229.460,82  12.480,00  229.460,82  12.480,00  229.460,82  
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 (conclusão) 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Pecuária           

  Compra de animais  0,00  368.379,04  0,00  368.280,44  0,00  368.242,56  0,00  368.274,58  0,00  

  Alimentação  0,00  45.476,57  19.024,44  45.380,41  18.943,49  45.183,53  19.099,85  45.108,04  19.041,90  

  Protocolo sanitário  0,00  2.480,00  0,00  2.480,00  0,00  2.480,00  0,00  2.480,00  0,00  

  Mão de obra   12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  12.840,00  12.480,00  

  Administrativo e manutenções  0,00  0,00  8.482,75  0,00  8.442,96  0,00  8.443,61  0,00  8.415,75  

  Manutenção das pastagens  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  33.514,06  0,00  

   Formação das pastagens   47.039,85    47.039,85    47.039,85    47.039,85    47.039,85  

   Subtotal - Insumos de produção 59.519,85  462.689,67  87.027,04  462.494,92  86.906,30  462.260,15  87.063,30  462.216,68  86.977,50  

   Total - Insumos de produção 288.980,67  475.169,67  316.487,86  474.974,92  316.367,12  474.740,15  316.524,12  474.696,68  316.438,32  

 Total de Saídas 570.436,74  288.980,67  475.169,67  316.487,86  474.974,92  316.367,12  474.740,15  316.524,12  474.696,68  316.438,32  

             
Entradas           

 Receita da venda de grãos  467.132,50  0,00  467.132,50  0,00  467.132,50  0,00  467.132,50  0,00  467.132,50  

 Receita da venda de animais  0,00  0,00  565.516,52  0,00  562.864,29  0,00  562.907,07  0,00  561.049,97  

 Receita da recup. capital imobilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.857,03  

   Receita Total   467.132,50  0,00  1.032.649,02  0,00  1.029.996,79  0,00  1.030.039,57  0,00  1.295.039,51  

             
FCL -570.436,74  178.151,84  -475.169,67  716.161,16  -474.974,92  713.629,67  -474.740,15  713.515,45  -474.696,68  978.601,19  

FCLA -570.436,74  -392.284,90  -867.454,58  -151.293,42  -626.268,33  87.361,34  -387.378,82  326.136,63  -148.560,05  830.041,14  

FCLD -570.436,74  178.151,84  -475.169,67  716.161,16  -474.974,92  713.629,67  -474.740,15  713.515,45  -474.696,68  978.601,19  

FCLAD -570.436,74  -392.284,90  -867.454,58  -151.293,42  -626.268,33  87.361,34  -387.378,82  326.136,63  -148.560,05  830.041,14  

Fonte: Sartorello (2021). 

Legenda: FCL: Fluxo de Caixa Líquido; FCLA: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado; Fluxo de Caixa Líquido Descontado; FCLAD: Fluxo de Caixa Líquido Acumulado 
Descontado. 

 

G
u
s
ta

v
o
 L

in
e
u
 S

a
rto

re
llo


