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RESUMO 

 

A modelagem é uma técnica de uso e aplicação de modelos (conceituais, físicos ou 

matemáticos). para descrever um sistema. Com isso, é possível, predizer, simular e 

estimar comportamentos que seriam de difícil mensuração ou que levaria tempo 

considerável para sua determinação em um sistema real. O objetivo deste estudo foi 

comparar modelos de consumo voluntário de ovinos e mostrar qual mais representativo 

para um sistema de produção animal em pastagens .Para isso, foi montado um banco de 

dados formado por artigos, dissertações e teses com informações de características dos 

animais (peso vivo, peso de referência de um animal adulto, ganho médio diário e 

consumo) e de pastagens (massa de forragem pré e pós-pastejo, oferta de forragem, 

acúmulo e taxa de acúmulo). Os modelos matemáticos escolhidos para estimar o 

consumo voluntário dos ovinos usam o peso vivo (kg) e o ganho de peso dos animais 

(kg/cabeça/dia) (modelo 1) e o modelo 2 usa, além dessas informações, também o peso 

de referência de um animal adulto.O modelo que fez a melhor predição de consumo 

voluntário foi o modelo 1, já que não houve diferenças significativas entre este  modelo 

e a base de dados usada para validação.Após a escolha do modelo, foi realizada uma 

simulação usando as características das pastagens (massa de forragem pré e pós-pastejo, 

oferta de forragem, taxa de acúmulo de forragem e taxa de lotação da pastagem) para 

determinar o orçamento forrageiro do sistema de produção e qual seria a melhor 

alternativa de produção com três ofertas de forragem diferentes (4%, 8% e 12%) . A 

análise das respostas do modelo nos três cenários avaliados, foi possível indicar que o 

sistema com 12 % de oferta de forragem permitiu o maior ganho por animal/dia e a 

maior margem bruta entre as opções avaliadas. 

Palavras-chave: Ovinocultura. pequenos ruminantes. modelos matemáticos.orçamento 

forrageiro. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Modeling is a technique for using and applying models (conceptual, physical or 

mathematical) to describe a system. It permits or make feasible predict, simulate and 

estimate behaviors that would be difficult to measure or that would take considerable 

time for its determination in a real system.The objective of this research was to compare 

models of sheep voluntary intake and show using it would be more representativeon a 

pasture based animal production system and use it on farm planning. For this, a 

database was set up consisting of articles, dissertations and theses with information on 

the characteristics of the animals (live weight, reference weight of an adult animal, 

average daily gain and consumption) and pastures (pre and post feed mass - pasture, 

forage supply, accumulation and rate of accumulation). Mathematical models chosen to 

estimate the sheep voluntary intake use live weight (kg) and weight gain of animals (kg 

/ head / day) (model 1);besides this data, the model 2 also use the weight of adult animal 

as an a input variable. The model that made the best prediction of voluntary 

consumption was model 1, since there were no significant differences between this 

model and the database used on validation. After the choice of the model, a simulation 

was performed using (pre and post grazing mass, forage allowance, forage accumulation 

rate and pasture stocking rate) to determine the forage budget of the production system 

and which would be the best alternative with 3 different levels of  forage allowance: 

4%, 8% and 12%. Using this data, three different scenarios of production was simulated 

was build.The analysis of the model output in the three scenarios evaluated, indicated 

that the system with 12% of forage allowance has the  highest gain per animal / day and 

the highest gross margin among the evaluated options.  

 Keywords: sheep farming.small ruminants.  mathematical models. forage budget 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 As pastagens compostas por forrageiras nativas, naturalizadas e introduzidas são 

base para se produzir ruminantes e não ruminantes herbívoros. Em sistemas de 

produção com os ruminantes, o componente volumoso da dieta é de importância para o 

correto balanceamento e atendimento às exigências nutricionais do mesmo e tem a 

finalidade de minimizar o custo, aumentar a receita e auferir lucro com o negócio 

explorado.  

 A produção e produtividade de uma forrageira são afetadas pela temperatura, 

precipitação, luz e características edáficas. Desses fatores, as variáveis climáticas 

condicionam o acúmulo de fito e biomassa, além de determinar a sazonalidade da 

produção das forrageiras, fator este, com forte impacto no sistema produtivo. 

 A produção de carne e leite por bovinos, caprinos e ovinos é dependente de um 

planejamento eficaz na produção de forragens e estratégias de alimentação desses 

animais; dessa forma, provisões de quantidade e qualidade da forragem produzida são 

necessárias aos sistemas de produção na pecuária, e, este objetivo é alcançado via 

orçamento forrageiro. O orçamento forrageiro define a quantidade necessária de 

forragem para a alimentação do rebanho; portanto, é uma ferramenta para se planejar o 

uso racional das pastagens em sistemas de produção de maneira que as forragens 

possam cumprir a utilidade de nutrir eficazmente os animais de um rebanho. 

 Determinar a oferta de forragem é requisito para que se faça o orçamento 

forrageiro, essa determinação é necessária e trabalhosa, seu cálculo depende da massa 

de forragem Kg MS/ha da forrageira após pastejo e estimativa da quantidade de 

forragem disponível necessária para os animais em um período. A variabilidade do 

crescimento da pastagem nos diferentes períodos do ano precisa ser conhecida para que 

o orçamento forrageiro exerça seu papel no orçamento e planejamento alimentar de um 

rebanho. Outro fator de importância relacionado à alimentação e nutrição animal em 

pastagens é o ajuste entre suprimento e demanda de alimentos. 

 Buscando facilitar a execução de um planejamento forrageiro, trabalhos sobre 

modelagem matemática dos atributos condicionantes ao acúmulo de forragem e 

desempenho de animais foram e estão sendo desenvolvidos para condições temperadas 

e tropicais. Modelos para predizer a produção e estimar o acúmulo de forragem definem 

a estratégia de manejo para a produção de forragem e consumo pelo animal, que, 
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associados a variáveis ligadas ao animal (peso vivo, ganho médio diário de peso, peso 

de referência de um animal adulto para determinada raça ou tamanho relativo) 

demandam por aferição em vários locais e regiões. 

 O objetivo desse trabalho foi avaliar o resultado obtido por equações existentes 

destinadas a estimar o consumo voluntário e desempenho individual de ovelhas em 

condições de pastejo . 

 Uma pesquisa sobre atributos produtivos de forrageiras, consumo, estimativa de 

consumo e informações sobre desempenho animal foi realizada e então, inserida em 

uma estrutura de banco de dados (BD).   Com os dados constantes no BD buscou-se 

avaliar o resultado obtido com o uso de equações desenvolvidas por Cabral et al. (2008) 

e  Freer et al. (2010) que consideram apenas informações sobre o animal, e 

posteriormente, comparando os resultados preditos com a equação desenvolvida por 

McCall  (1984) que leva em consideração ajustes para atributos referentes às 

forrageiras.  

 A forma de apresentação deste trabalho foi organizada em três capítulos.  Um 

referencial teórico que corresponde ao capítulo 1. Indica a importância da exploração de 

pequenos ruminantes, os sistemas de produção, o consumo voluntário, metodologias 

para estimativa de consumo, modelagem de sistemas (tipos de modelos) e aplicação de 

modelos matemáticos em sistemas de produção.  

 No capítulo 2 são mostrados os resultados obtidos quando os dados oriundos do 

BD foram inseridos nas equações desenvolvidas por Cabral et al, (2008, Freer et al, 

(2010) e McCall (1984), enquanto o capítulo 3,  retrata o uso de modelos na avaliação 

econômica da terminação de ovinos em pastagem  de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L. 

cv. Biloela) com ofertas de forragem (Razão entre a massa de forragem/taxa de lotação 

× peso vivo )  com 4%, 8% e 12%. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1Ovinocultura no mundo e no Brasil 

 

 A espécie ovina foi uma das primeiras a ser domesticada pelo homem, que 

possibilitou obter alimentos (carne e leite), pele e lã, usados como proteção e/ou 

vestimenta, entre outras utilidades. A ovinocultura está presente em praticamente todos 

os continentes, em razão da capacidade de adaptação desses animais a diferentes 

biomas. Assim, é possível encontrar essa atividade tanto em regiões áridas e quentes 

como nas muito úmidas e/ou frias. Em 2014, o rebanho mundial ovinos era da ordem de 

1,195 bilhão, com a China possuindo o maior efetivo mundial (194.927.240 de cabeças) 

e o Brasil em 18º lugar com 17.614.454 (FAOSTAT; 2015). 

 Países como China, Austrália e Nova Zelândia são destaques no comércio 

mundial na ovinocultura de corte. A China possui o maior rebanho e a maior 

participação no mercado, que visa atender principalmente sua demanda interna. A 

Austrália e Nova Zelândia, por sua vez, têm sistemas produtivos bem definidos, que 

conseguem suprir as necessidades do mercado interno e externo (VIANA; 2008).  

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), o efetivo 

ovino brasileiro foi de 18.410.551 cabeças, das quais 11.149.336 estão no Nordeste 

(60,5%) e 4.877.671 na Região Sul (26,5%).A ovinocultura é atividade econômica que 

tem importância especialmente na economia de países em desenvolvimento visto que 

envolve o componente social de fixação do homem no campo, através de geração de 

empregos e a carne é utilizada como fonte proteica por esta população rural(VIANA, 

2008, MARINHO e MARTINS, 2016). 

Os sistemas produtivos de ovinos, segundo Albuquerque e Oliveira (2015) se 

caracterizam por realizarem ciclo completo na fazenda com a cria, recria e engorda. No 

entanto, apresentam pouca eficiência e eficácia, onde, diversos fatores zootécnicos 

como mortalidade elevada de animais jovens, crescimento lento das crias e manejos 

alimentar, reprodutivo e sanitário inadequados, que resultam em idade tardia para abate, 

reprodução e baixos índices em coeficientes técnicos.  
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Uma alternativa para evitar que esses problemas ocorram durante o processo 

produtivo é um adequado planejamento na produção que dê suporte forrageiro e de 

manejo aos animais. Dentre as ferramentas que podem auxiliar o produtor a adequar a 

oferta e demanda de volumosos está o orçamento forrageiro, o qual, permite traçar 

estratégias de sistemas produção animal em pastagens (MEDEIROS e NOVAES, 2012) 

e balancear dietas apropriadas para as diversas categorias de animais. 

 

1.2 Orçamento forrageiro 

 

 O início de um orçamento forrageiro é preciso definir: o consumo de matéria 

seca em acordo com a(s) espécie(s), categoria(s) animais e período de uso do pasto.Com 

estas questões definidas, será possível estabelecer metas de produção e os indicadores 

de sustentabilidade do sistema. 

Nos sistemas de produção tanto com base nas pastagens ou em confinamento, as 

exigências nutricionais para os animais e o valor nutritivo dos alimentos determinam o 

balanceamento da dieta para diferentes espécies de animais domésticos. A estimativa do 

consumo voluntário dos nutrientes em uma pastagem ou em confinamento torna-se 

necessária para o planejamento alimentar de um rebanho. Essa prática permite que 

sejam calculadas as quantidades de volumoso e concentrado necessárias para atender à 

alimentação do rebanho, bem como, atender as necessidades diárias dos requisitos 

nutricionais (energia, proteína, minerais e vitaminas). Componente de o planejamento 

alimentar, o orçamento forrageiro é a ferramenta para o planejamento estratégico dos 

sistemas de produção animal em pastagens. 

A dinâmica de um pasto é determinada pela interface solo-clima-planta-animal, 

onde os fatores inerentes ao solo e clima determinam a produção da forragem (BLASER 

et al., 1986 ), enquanto o pastejo influencia a qualidade e quantidade de forragem 

disponível no sistema (BLASER et al., 1986,SOLLENBERG et al., 2005). 

A literatura mostrou que a base de um orçamento forrageiro é o crescimento da 

forrageira, ou seja, o acúmulo de forragem em um período determinado de tempo, 

gerando então, a massa de forragem acumulada em uma área e que será ofertada aos 

animais em pastejo. Dessa oferta de forragem aos animais resultarão o desempenho, 

economicidade, estabilidade e sustentabilidade do sistema de produção.  
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A estimativa da massa de forragem de uma área pode ser feita de formas direta e 

indireta. A forma direta, a mais trabalhosa, consiste em uma área determinada, colher, 

por corte, várias amostras de forragem no interior de um quadrado, retângulo ou circulo 

de área conhecida e então, extrapolada para um hectare (MANNETJE, 2000). A indireta 

pode ser por medidas de manejo de altura da planta na entrada e saída dos animais 

(CARNEVALLI et al. 2001).Pesquisas desenvolvidas em vários países geraram 

equações para estimativa do consumo voluntário individual dos animais, este, a base 

para os sistemas de suporte à decisão (SSD).  Os SSD auxiliam aos produtores rurais na 

decisão sobre o manejo de pastagens com base na massa de forragem acumulada, 

consumo voluntário individual empregando o peso vivo e o porcentual de consumo 

relativo a esse peso vivo. 

1.2 Sistemas de produção 

 

No Brasil, a vasta área territorial e as peculiaridades regionais oportunizam 

vários tipos de sistemas de produção para ruminantes. Ao mesmo tempo, permite a 

utilização de diversas tecnologias em diferentes intensidades no uso dos fatores de 

produção (BARIONI, 2001). Assim, sistemas que usam pouca ou nenhuma tecnologia 

dividem espaço com sistemas altamente intensificados, que conduz a uma média baixa 

em termos de produtividade. No entanto, esse comportamento leva os sistemas de 

produção a se adaptarem a diferentes condições econômicas, climáticas e aos recursos 

naturais e dos produtores em cada região. 

Em qualquer das situações acima, a escolha da melhor combinação de 

tecnologias em função de benefício:custo não é fácil e, para Sainz  e Magnabosco 

(2001) uma análise detalhada do sistema precisa ser realizada e tem de “ser capaz de 

predizer as respostas físicas, biológicas e socioeconômicas a uma determinada estratégia 

de manejo”. Para os autores, neste caso, modelos de simulação dos componentes 

individuais de cada subsistema e do sistema como um todo devem ser gerados e 

testados.  

Ao se trabalhar com pastagens, o seu manejo é realizado em função do animal, 

da forrageira e com outros fatores da interface animal-forrageira devidamente atendidos. 

A produção de forragens nos trópicos obedece à sazonalidade dos períodos das águas e 

seca, e isto, influencia o desempenho animal e a produtividade do sistema. A relação 

ganho (kg) por animal e produtividade do sistema é dependente da produção e qualidade 
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da forragem; a relação é descrita por Sainz e Magnabosco (2001). Associada ao 

aumento da quantidade de forragem, a pastagem durante o ano passa por alterações ou 

mudanças quantitativas e qualitativas (digestibilidade, teor de proteína e energia, 

lignificação, etc.) e isso provoca mudanças no consumo voluntário dos animais. 

1.4 Consumo voluntário 

 

O consumo voluntário é definido como a quantidade de ração ou pasto ingerida 

por um animal durante um determinado período tempo em que ele tem acesso ao 

alimento (BERCHIELLI et al., 2011).  Nos sistemas de produção animal, o consumo 

voluntário é o fator de maior importância na nutrição do animal, uma vez que 

determinará o nível de nutrientes ingerido e consequentemente o desempenho 

(CARVALHO et al., 2007) medido em ganho de produto por animal ou por área. Este 

processo tem seu momento crucial na construção do bocado, cuja massa e respectiva 

concentração de nutrientes constituem a base do consumo diário (CARVALHO et al., 

2009). Essa definição de bocado e seu impacto sobre o consumo voluntário dos animais 

é importante, pois, a partir da estimativa do consumo é que o produtor projeta o sistema 

produtivo na fazenda, definindo a melhor taxa de lotação, ganhos esperados, custo de 

implantação e manutenção da pastagem dentre outros fatores. 

O consumo é influenciado por vários fatores associados ao pasto, ao animal, 

ambiente e às suas interações e pode ser regulado por diversos mecanismos, por esta 

razão, o tamanho, a condição corporal, a capacidade de distensão ruminal e “status” 

fisiológico são características que influenciam o consumo, pois alteram os 

requerimentos dos animais (PEREIRA et al. 2003). Em condições de pastejo, é o 

resultado final da busca, seleção e a captura da forragem que o animal exerce no 

ambiente pastoril. Por isso, conceitualmente, o consumo voluntário é influenciado por 

três fatores: tempo de pastejo, frequência de bocados e massa de bocado 

(WOODWARD 1998). De acordo com Reis e Da Silva (2011) o consumo forrageiro é 

influenciado por fatores que podem ser divididos em: 

•  Aqueles que afetam o processo de ingestão, relacionados com a 

facilidade de apreensão e colheita de forragem durante o pastejo; 

relaciona-se com a estrutura do dossel forrageiro; 

• Os que afetam o processo de digestão, que estão relacionados com a 

maturidade da forragem, seu valor nutritivo e digestibilidade; 
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• Os que afetam os requerimentos nutricionais e a demanda por nutrientes, 

que se relacionam com o estágio fisiológico e nível de desempenho dos 

animais. 

1.4.1 Determinação e estimativa de consumo voluntário 

 

A estimativa de consumo pode ser baseada na excreção fecal,quando se tem o 

controle total do ofertado, sobras e coleta total de fezes.em condições experimentais. 

Em condições de confinamento em baias individuais a determinação do consumo 

individual é possível, porém, muito trabalhosa.Nesse caso, procede-se à estimativa do 

consumo voluntário 

Partindo do princípio que a excreção fecal por um animal é inversamente 

proporcional a digestibilidade do alimento, de forma indireta pode-se obter o consumo. 

A medição e coleta podem ser feita com o auxílio de bolsas amarradas ao animal, o que 

em grandes ruminantes pode comprometer o comportamento ingestivo, porém, não foi 

observado em pequenos ruminantes esta diferença (CARVALHO et al.,2007) e o uso de 

marcadores, aliados a produção fecal total na estimativa de consumo tem se mostrado de 

grande importância. São substâncias indigestíveis, normalmente de fácil determinação, 

que podem ser administrados no alimento ou diretamente no trato digestório sendo 

posteriormente identificados e quantificados nas fezes ou no final do segmento em 

estudo (BERCHIELLI et al., 2011).  

  A estimativa da digestibilidade, produção fecal total aliada ao uso de 

marcadores, permite calcular o consumo voluntário do animal. A partir destas 

estimativas de consumo em condições de experimento, pode-se desenvolver equações 

de predição de consumo, que abrangem outras características do animal (peso vivo, 

ganho médio diário, peso de referência de um animal adulto e tamanho relativo) e da 

pastagem (oferta potencial de forragem, matéria seca). A partir destas características, é 

possível estimar o consumo. 

1.5  Modelagem de sistemas 

 

Ao longo dos anos, a ciência tem se preocupado em observar, reproduzir e 

aprimorar fenômenos das mais distintas naturezas e quando se alcançar a plena 

compreensão destes fenômenos e do seu controle, haverá condições de se obter um 

pequeno nível de incertezas nas previsões de ocorrência de eventos correlatos. Diversas 
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técnicas já foram utilizadas e o que há de comum entre elas é o uso da modelagem 

(CAIXETA FILHO, 2001). Um modelo é a simplificação do mundo real de forma que 

as características essenciais devem aparecer, almejando um comportamento semelhante 

àquele do sistema modelado (SODRÉ, 2007).                

 A modelagem está entre as técnicas que podem auxiliar os produtores nas 

tomadas de decisões, planejamento e avaliação dos sistemas de produção e seu retorno 

econômico. É uma ferramenta que pode auxiliar a dinâmica de um sistema complexo, 

imerso em um ambiente de riscos e incertezas e partir desta compreensão, buscam-se 

soluções viáveis do ponto de vista social, econômico, ambiental e político (NOBRE, 

2014). Segundo Medeiros (2003), o sistema agropecuário representa uma atividade 

econômica de risco relativamente alto, devido a algumas variáveis não controladas 

como, por exemplo, ocorrência de problemas de sanidade no rebanho ou de mercado, 

como a oscilação de preços da  carne  e  por  estes  motivos  o  produtor  rural  necessita  

de ferramentas para auxiliar na tomada de  decisões,  visando a diminuição do risco da 

atividade. 

Os modelos podem ser classificados em três tipos: conceitual, físico e 

matemático (ACOCK e ACOCK, 1991). Um modelo conceitual é aquele no qual  se 

testa várias hipóteses de acordo com um conceito previamente definido/demonstrado. 

Um modelo físico é a representação em escala reduzida de uma estrutura que se almeja 

estudar/reproduzir. Esse tipo de modelo é muito usado, por exemplo, na Engenharia 

sendo representado por maquetes, porém raramente utilizado para descrever sistemas 

biológicos. O modelo é descrito como matemático, quando o comportamento de um 

sistema é descrito matematicamente através de equações, representando 

quantitativamente hipóteses assumidas sobre o sistema real, permitindo a dedução das 

consequências. Assim, o modelo matemático pode facilitar o manejo, controle e análise 

de decisão na propriedade agrícola estabelecendo critérios técnicos na implantação e 

condução do sistema agrícola (FAUSTINO, 2007). 

 Modelos de simulação, matemáticos ou não, podem vir a se constituir em 

importantes ferramentas na produção animal. A simulação pode ser uma ferramenta 

importante no planejamento e tomada de decisões dos segmentos envolvidos nesta 

atividade desde a propriedade agrícola até o consumidor (ASSIS et al., 2002). Modelos 

matemáticos são responsáveis por contribuições científicas e no desenvolvimento de 

novas tecnologias, prevê e avalia sistemas produtivos em uma abrangência espaço-

temporal muitas vezes inviável em condições de experimento (BARIONI, 2001). Um 
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exemplo disso, pode ser dado no trabalho de Kinalski et al. (2005), que realizou 

simulações usando equações procedentes do software LINGO, procuraram uma melhor 

alternativa para maximizar a produção leiteira no Instituto Regional de 

Desenvolvimento Rural no Rio Grande do Sul . Os autores fixaram o número em 60 

vacas em lactação e através das equações do software conseguiram melhorar o valor 

agregado bruto da propriedade e a produção de leite/vaca (Tabela1) 

 

Tabela 1- Comparação entre o sistema de produção atual e os resultados gerados pelo 

LINGO 

Sistemas Sistema produtivo LINGO 

Valor agregado bruto 87.521,78 108.694,70 

Produção de leite/vaca dia 17,03 14,99 

Litros de leite (ano) 373.048,00 328.418,07 

Concentrado(toneladas) 137,19 0 

Milho silagem (ha) 14,00 11,31 

Aveia azevém (ha) 3,64 0 

Azevém trevo (ha) 9,10 0,00 

Aveia, azevém e trevo (ha) 14,76 16,2 

Milheto (ha) 15,04 0,00 

Capim elefante(ha) 5,28 11,956 

Tifton (ha) 5,67 5,63 

Área disponível (ha) 72,00 72,00 

 

Este modelo de simular tem sido utilizado como ferramenta auxiliar para 

redução de tempo e custo ou quando as condições são difíceis de reproduzir em 

experimento (MELLO, 2001). Para exemplificar, tomou-se como exemplo a simulação 

realizada por Guimarães et al.(2010), de um sistema produtivo com 90 matrizes ovinas 

SPRD (sem padrão racial definido). Os autores constataram que há uma maior receita se 

o produtor trabalhar com 2 lotes de animais, o que reduziu a estacionalidade de oferta de 

carne e trazendo um melhor retorno ao produtor rural. 

 Medeiros et al. (2007) usaram um modelo matemático para avaliar sistemas de 

produção de caprinos leiteiros, corte e dupla aptidão. Através de planilhas eletrônicas e 
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usando a simulação, constataram que a melhor alternativa seria criar 34 animais com 

dupla aptidão por ano, o que proporcionaria o melhor ganho na propriedade. 

A modelagem pode ser uma técnica aplicada em componentes específicos do 

sistema de produção, como, por exemplo, realizar uma estimativa da produção 

forrageira e como foi mencionado anteriormente, realizar o orçamento forrageiro. De 

posse dessas informações, é possível realizar o planejamento do sistema, levando-se em 

consideração vários aspectos de sua produção:Taxa de lotação, oferta de forragem, 

capacidade de suporte  de reservas (silagem, fenação) para períodos críticos do ano. 

Medeiros (2003) avaliou um modelo matemático para determinar acúmulo de forragem 

Cynodon spp utilizando variáveis climáticas (temperatura e fotoperíodo). O autor 

constatou que o modelo se mostrou adequado para estimar o acúmulo de forragem e 

futuramente outras variáveis que determinem fertilidade do solo, por exemplo, serão 

incorporadas ao modelo para uma melhor exatidão da estimativa. Faustino (2007), 

analisando características qualitativas de 5 capins do gênero Panicum observou que o 

modelo matemático conseguiu uma boa aproximação quando foi estimado a 

degradabilidade efetiva de fibra em detergente neutro (FDN) destes capins.Nesta 

pesquisa, foram usados animais fistulados. Portanto, o modelo dispensaria o uso destes 

animais, o que acarreta em adiantamento da pesquisa por não ser submetida a comitês 

de ética e uso de animais para experimentação.  

A modelagem se mostra como uma ferramenta que pode ser usada no sistema 

produtivo. Com ela, é possível predizer, estimar e simular condições que não seriam 

possíveis a nível experimental, através desta ferramenta é possível compreender o 

sistema de produção de ruminantes, estimar o consumo voluntário dos animais, o 

orçamento forrageiro da unidade produtiva, reduzir custos, identificar lacunas de 

conhecimento e/ou pontos críticos na atividade. Assim, o uso dessa ferramenta, a 

modelagem, pode levar ao êxito algumas atividades econômicas, neste caso a 

ovinocultura. 

Com a modelagem, é possível simular o comportamento animal, no caso o 

consumo voluntário, com algumas equações para estimar essa variável e fazer os 

devidos ajustes no tocante a taxa de lotação e oferta de forragem do sistema. Assim, é 

possível traçar cenários de produção animal em pastagens e estimar os efeitos dessas 

estratégias de uso da forragem na sustentabilidade do sistema. 
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1.5.1 Modelos de predição de consumo 

 

O consumo, em condições experimentais é medido através da estimativa da 

produção fecal total e a digestibilidade in vitro da MS. A partir desta mensuração, é 

possível desenvolver equações de predição de consumo considerando outras 

características como PV, GMD e tamanho relativo, por exemplo. São bons mecanismos 

para definir a ingestão pelos animais, porém, é preciso observar em quais condições 

estas equações são válidas, sejam por fatores relativos ao animal (peso vivo, estágio 

fisiológico, ganho de peso, produção de leite) ou a pastagem (digestibilidade, estágio 

fenológico, massa e oferta de forragem). Abaixo, listou-se 3 modelos de predição de 

consumo: 

 

1.5.1.1 Modelo de Cabral et al. (2008) 

 

O modelo de predição de consumo de Cabral  et al 2008 é descrito pela equação 

1. 

 

𝐶𝑀𝑆 = 0,311 + ((0,0197 × 𝑃𝑉) + (0,682 × 𝐺𝑀𝐷)) (1) em que: 

CMS= Consumo de matéria seca, expresso em kg/animal/dia 

PV=Peso vivo, expresso em kg 

GMD=Ganho médio diário, expresso em kg/dia 

 Para elaboração desta equação de predição de consumo, foi feita uma extensa 

busca na literatura nacional em artigos, dissertações, teses e resumos publicados em 

anais de congresso (CABRAL et al; 2008). Para a constituição da base de dados, foram 

considerados apenas os dados obtidos com animais que recebiam no mínimo 30% de 

concentrado na dieta, de modo que não houve dados provenientes de animais com dietas 

deficientes em proteína bruta (PB). A base de dados para elaboração da equação foi 

constituída das seguintes variáveis: consumo de matéria seca, percentual de: volumoso 

na dieta dos experimentos, teores  de  proteína bruta, fibra indigestível em detergente 

neutro e nutrientes digestíveis totais das dietas, peso vivo, ganho médio diário e peso 

metabólico (PV0,75). Os dados foram submetidos à análise de variância, e a seleção foi 
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feita mediante o valor de significância (P) e o coeficiente de determinação (R2), após 

análise de regressão. 

 

1.5.1.2 Freer et al.(2010) 

 

A equação de estimativa de consumo de Freer et al (2010) é proveniente do 

modelo de simulação de sistemas de pastejo para ruminantes GRAZPLAN. Além da 

ingestão máxima potencial (Imax), prevê a ingestão de proteína e energia de acordo com 

as diferentes classes animais. A estimativa da ingestão máxima potencial é descrita pela 

equação 2, que considera o peso de referência de um animal adulto, tamanho relativo e 

fatores de correção para fêmeas prenhes, animais lactentes, temperatura ambiente e 

animais em lactação. Este modelo de consumo é utilizado apenas para gramíneas e 

plantas do estrato herbáceo, não sendo recomendável para pastagens de clima semiárido 

e vegetação arbustiva (Freer et al ;2010) 

 Equação 2 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,04 × 𝑆𝑅𝑊 × 𝑍 × (1,7 − 𝑍) × 𝐶𝐹 × 𝑌𝐹 × 𝑇𝐹 × 𝐿𝐹  

 

Imax : Consumo máximo potencial 

SRW: Peso padrão de referência 

Z: Tamanho relativo do animal. Razão entre o peso normal e o peso padrão de 

referência 

CF: Fator de correção para fêmeas prenhes 

YF: Fator de correção para animais lactentes 

TF: Fator de correção para temperatura 

LF: Fator de correção para animais em lactação 

 

 Os fatores de correção são descritos pelas equações 3,4,5 e 6. Na equação 3, 

tem-se o fator de correção para animais prenhes. Nesta equação, considera-se o peso do 

animal em início de gestação, peso normal e efeito de condição corporal, que em ovinos 

equivale a 1,5. 

Equação 3. Fator de correção para prenhez 

 

𝐶𝐹 = {
𝐵𝐶 × (1,5 − 𝐵𝐶)

1
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Para BC>1,0 e fêmeas secas 

Caso contrário, CF=1 

BC: Condição corporal relativa. Razão entre o peso base de um animal prenhe em início 

de gestação e peso normal 

 

 

Na equação 4, tem-se o fator de correção para animais lactentes, considerando 

proporção de leite na dieta e constantes para desenvolvimento ruminal. 

 

Equação 4. Fator de correção para animais lactentes 

 

𝑌𝐹 = {
1 − ∅𝑚𝑖𝑙𝑘

1 + 𝑒 (−0,5 × (𝐴 − 25))
1

 

 

∅milk : Proporção de leite na dieta 

YF = 1, para outros animais 

 

 Na equação 5, o fator de correção deve ser utilizado em situações diferentes. Na 

primeira, para temperatura média maior que 25ºC e temperatura mínima maior que 

22ºC. Na segunda condição, a temperatura crítica mais baixa é menor que a temperatura 

mínima diária. 

 

 Equação 5. Fator de correção para temperatura ambiente e suas condicionantes. 

 

𝑇𝐹 = {

1 − 0,01 × (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛− 25°𝐶) × 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 > 25°C 𝑒 𝑇𝑚𝑖𝑛 > 22°𝐶                         

1 + 22°𝐶 𝑇𝑙𝑜𝑤 × max ( 𝑅
20⁄  )    𝑇𝑙𝑐  > 𝑇𝑚𝑖𝑛

1                                                                                                                           

 

Tmean: Temperatura média diária 

Tmin; Temperatura mínima diária 

R: Precipitação diária em mm 

Tlc: temperatura crítica mais baixa 

 

Equação 6. Fator de correção para animais em lactação 
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𝐿𝐹 = {

1 + 𝐶𝐼19,𝑦 × 𝑀𝑖𝐶𝐼19,𝑦 exp(1,4(1 − 𝑀𝑖)) × 𝐿𝐴 × 𝐿𝐵  (𝐼)

1 + 𝐶𝐼19,𝑦 ∗ 𝑀𝑖𝐶𝐼19,𝑦 exp(𝐶𝐼9(1 − 𝑀𝑖)) × 𝐿𝐶 × 𝐿𝐵 (𝐼𝐼)

1  𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çõ𝑒𝑠

 

 

Condições: 

(I) Animais em lactação com cria ao pé 

(II) Animais em lactação sem cria ao pé 

CI19,y : Pico de ingestão. 1 cria =0,655; 2 crias=0,884; 3 crias=1,114. Para Merinos, 

estes valores são multiplicados por 0,8 

Mi : Razão entre o número de dias do nascimento da cria e o pico de lactação 

LA: Condição da matriz no parto 

LB: Ajuste para perda de peso  

 

𝑀𝑖 =
𝐴𝑦

𝐶𝐼8
 

 

Mi : Razão entre o número de dias do nascimento da cria e o pico de lactação 

Ay : Dias desde o nascimento da cria em animais em lactação 

CI8 : Pico de lactação 

 

 

𝐿𝐴 = 1 − 0,5 + 0,5 × 𝐵𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡 

 

𝐿𝐵 = {
1 −

0,15 × 𝑊𝐿

0,02
× A𝑦  ≥  22 × 𝑊𝐿 > 0,002 × exp(−(0,02 ×  A𝑦 )2)

1   𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çõ𝑒𝑠

 

 

LB: Ajuste para perda de peso  

WL= Peso vivo 

 

 

𝑊𝐿 = 𝑍 × (
𝐵𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝐵𝐶

𝐴𝑦
) 
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𝐿𝐶 = 1 + (
𝑊𝑀𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑆𝑅𝑊

𝑆𝑅𝑊
) 

 

WMpeak: Pico de lactação esperado 

 

 De acordo com este autor este modelo é recomendado para dietas com 

digestibilidade maior ou igual a 80%. 

 

1.5.1.3 McCall (1984) 

 

 O modelo de McCall (1984) é usado para simular a produção de pasto com a 

dominância de azevém, porém, pode ser utilizado para qualquer outra espécie 

temperada.(ROMERA et al.,2005 citado por ROMERA et al.; 2009). Estima o consumo 

voluntário dos animais em pastagens, funcionando como um fator de correção ao 

consumo máximo potencial. Para esta correção, o modelo considera fatores ligados ao 

animal, ao ambiente e a oferta e disponibilidade da forragem. Assim, o modelo 

consegue estimar o consumo real do animal (CF) como o resultado do consumo 

potencial (𝐼𝑚𝑎𝑥) é influenciado por esses valores (M). Para isso, o modelo de McCall 

(1984) calcula um valor “M”, que é um número entre 0 e 1, que  multiplica o 𝐼𝑚𝑎𝑥 

(𝐶𝐹 = 𝐼𝑚𝑎 × 𝑀. 

O valor de M é calculado pela equação: 

𝑀 = 𝐴 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−1,016 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−1,0308 ∗ 𝑂𝐹𝑃)) 

Onde: 

e= Exponencial (2,7182). 

OFP= Oferta de forragem dividida pelo consumo potencial 

 

O valor de “A” é calculado pela equação: 

𝐴 = 1 − 1,42 × 𝑒(−0,00198×𝑀𝑉𝑆), 

Onde: 

A= Variável da equação “M” 

e= Exponencial (2,7182) 

MVS = Matéria seca; não inclui material morto presente na forragem. 
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  Destes modelos mencionados acima, apenas o primeiro foi constituído através 

de informações em condições brasileiras, com a base de dados com as seguintes 

variáveis: consumo de matéria seca, porcentagem de volumoso, proteína bruta, fibra 

insolúvel em detergente neutro e nutrientes digestíveis totais na dieta, peso vivo médio, 

ganho de peso diário e peso metabólico. Essas variáveis foram utilizadas e testadas para 

obtenção da equação para predição do consumo diário de matéria seca. O modelo de 

Freeret al.(2010) considera o peso de referência de um animal adulto e o peso na hora 

da simulação, o que pode acarretar algumas diferenças, já que na descrição do padrão 

racial pode haver diferenças entre o que o padrão preconiza e as condições de campo. 

Estas diferenças que podem acontecer neste modelo de consumo, podem ser corrigidas 

através do modelo de McCall(1984) com o fator M . 

As informações sobre modelagem e modelo conduzem ao objetivo desse 

trabalho que foi testar o resultado de equações desenvolvidas para a estimativa do 

consumo voluntário individual por ovinos em condições de pastejo. 
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2 CAPÍTULO II-AVALIAÇÃO DE MODELOS PARA ESTIMAR CONSUMO 

VOLUNTÁRIO DE OVINOS EM PASTAGEM 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar modelos que estimam o consumo voluntário em 

ovinos para usá-los no planejamento de sistemas de produção de ovinos de corte em 

pastagens. Para isso foram realizadas três etapas: 1) Elaboração do banco de dados; 2) 

Execução dos modelos com os dados existentes; 3) Avaliar os resultados dos modelos. 

Na elaboração do banco de dados, foi realizada uma pesquisa em diferentes fontes que 

incluíram artigos científicos, dissertações e teses com informações de sistemas de 

produção de ovinos em pastagens. Após esta etapa, foram escolhidos três modelos 

matemáticos para estimar o consumo voluntário dos ovinos. Esses foram rodados 

usando as informações disponíveis no banco de dados elaborado na etapa 1. Os 

resultados estimados por cada um dos modelos foram comparados aos medidos nos 

experimentos usando o teste Dunnet com nível de significância de 5%. Dentre os 

modelos avaliados, o que estimou o consumo voluntário com base no peso vivo inicial 

(PV) (kg/animal) e ganho de peso médio diário (GMD) (kg/animal.dia-1) se mostrou 

adequado na estimativa de consumo dos ovinos. É preciso desenvolver mais pesquisas 

relacionadas amodelagem do consumo voluntário e desempenho de ovinos em sistemas 

de produção animal em pastagens. 

 

Palavras-chave:ovinocultura.  planejamento de fazenda. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate models that estimate the voluntary intake 

in sheep pasture based systems. For this, three steps were taken: 1) Elaboration the 

database; 2) running the models using existing data; 3) Evaluate the output of the 

models. To build the database, a research was done in different sources that included 

scientific articles, dissertations and theses with information of systems of sheep 

production in pasture based systems. After this, three mathematical models were chosen 

and runned to estimate the voluntary intake of sheep using the database built for this 

research. The results estimated by each one of the models were compared to those 

measured in the experiments using the Dunnet test with significance level of 5%. 

Among the evaluated models, which estimated the voluntary consumption based on the 

initial live weight (VW) (kg / animal) and average daily weight gain (ADG) (kg 

/head.day-1) was adequate in the estimation of sheep voluntary intake. It is necessary to 

develop more researches related to modeling the voluntary intake and performance of 

sheep in pasture based systems. 

 

Keywords: sheep production. farmplanning. 
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2.1 Introdução 

 

A produção animal em pastagens é o resultado da interação de uma série de 

processos integrados: crescimento das plantas forrageiras, consumo voluntário e 

conversão da forragem ingerida pelos animais em carne e leite (SANTOS et al., 2011). 

Assim, a pastagem, conceitualmente, é um tipo de unidade de manejo de pastejo, 

fechada e separada de outras áreas por cerca ou outra barreira e destinada à produção de 

forragem para ser colhida principalmente por pastejo (PEDREIRA, 2002). Por sua vez, 

a forragem é a fração mais econômica da alimentação, pois, além de ser produzida na 

própria fazenda é consumida diretamente pelos animais (PUPO, 1995). 

O manejo da pastagem pode ser caracterizado como o controle das relações do 

sistema solo-planta-animal visando a maior produção, melhor utilização e persistência 

do pasto. Em termos práticos, um animal em pastejo representa a forma mais simples do 

sistema solo-planta-animal. O solo é a base do sistema e atua como fonte de nutrientes 

para a pastagem. A planta é a fonte de nutrientes para o animal e atua como modificador 

das condições físicas e químicas do solo e, o animal atua como modificador das 

condições do solo e da planta (COSTA et al., 2004). 

Para estimar a produção animal em pastagens, o administrador do sistema 

precisa ter ferramentas que auxiliem à tomada de decisão em meio a um ambiente 

imerso em riscos e incertezas como é a agropecuária. Uma dessas ferramentas que pode 

auxiliar nas decisões tomadas no sistema produtivo é a modelagem. Com a modelagem, 

é possível estimar e simular diversas situações que em ambiente real seriam difíceis de 

realizá-las simultaneamente, apontando a melhor decisão tomada. Neste caso, a 

modelagem será utilizada na aplicação de equações de estimativa de consumo para 

definir quanto cada categoria animal irá consumir em determinado período de seuciclo 

produtivo, do seu peso vivo, peso de referência, tamanho relativo e ganho médio diário 

pretendido. 

A modelagem pode ser usada com a finalidade de realizar o orçamento 

forrageiro que define a quantidade de forragem disponível e da necessidade de forragem 

de sistemas pastoris. Sua função é garantir um equilíbrio adequado entre produção e 

demanda de forragem de modo a fornecer subsídio para a realização do planejamento 

alimentar dos animais  da propriedade e assim contribuir para aumentar a eficiência de 
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uso do pasto, a produtividade e o desempenho animal. O orçamento forrageiro permite 

traçar estratégias de sistemas produção animal em pastagens (MEDEIROS e NOVAES 

,2012 ,CAVALCANTE, 2015). No caso de ovinos em pastagens, esta característica a 

ser analisada é o consumo voluntário, que é a quantidade de alimento ingerida por um 

animal durante um determinado período em que ele tem acesso ao alimento. Neste caso 

a pastagem representa o fator de maior importância na nutrição animal, uma vez que 

determinará o nível de nutrientes ingeridos e consequentemente o seu desempenho em 

sistemas de produção em pastagens (CARVALHO et al. 2007, BERCHIELLI et al. 

2011). Por esses motivos, o objetivo deste trabalho foi avaliar modelos que estimam o 

consumo voluntário em ovinos, comparar com o banco de dados obtidos da literatura e 

apontar qual foi o mais adequado para ser usado no planejamento de sistemas de 

produção de ovinos de corte na fase de terminação. 

2.2Metodologia 

 

 O estudo foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as atividades, realizadas em 

três etapas/fases: 1) Elaboração do banco de dados; 2) Execução dos modelos com os 

dados existentes; 3) Avaliar os resultados dos modelos. 

  Na elaboração do banco de dados, foi realizada uma pesquisa em diferentes 

bases de dados que incluíram artigos, dissertações e teses com informações de sistemas 

de produção de ovinos em pastagens. Assim, para um trabalho poder ser inserido no 

banco de dados deveria conter ou permitir calcular as seguintes informações sobre 

manejo do pastejo: lotação, estratégia de uso (intermitente ou contínuo); da pastagem 

(massa, valor nutritivo e taxa de acúmulo da forragem) e do animal (raça, peso inicial, 

ganho de peso, sexo, idade e dieta a que esses estavam submetidos). De posse dessas 

informações foi possível calcular a oferta de forragem, a taxa de lotação, o peso de 

referência do animal adulto, o ganho de peso por animal e por área. 

 Após a formação do banco de dado, foram escolhidos os modelos para estimar o 

consumo voluntário potencial dos ovinos paraeste trabalho. O parâmetro consumo 

voluntário potencial corresponde a toda a ingestão voluntária dos animais, sem que 

ocorra nenhum tipo de restrição. Para isso, foi realizada uma avaliação usando vários 

modelos existentes e disponíveis em publicação e selecionados três propostos por: 

CABRAL et al 2008 (modelo 1); o de FREER et al.2010 (modelo 2) e McCall (1984) 
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(modelo 3). Esses três modelos foram escolhidos porque permitem avaliar diferentes 

conceitos e fatores sobre o consumo potencial dos animais em pastagens. 

Os modelos propostos por Cabral et al (2008) e Freer et al. (2010) estimam o 

consumo voluntário usando informações apenas dos animais, ignoram os efeitos da 

pastagem e do ambiente. A principal diferença entre eles é que Cabral et al. (2008) 

estimam o consumo em função do peso inicial e do ganho de peso dos animais, 

conforme a equação 1. 

Equação 1: 𝐶𝑀𝑆 = 0,311 + ((0,0197 × 𝑃𝑉) + (0,682 × 𝐺𝑀𝐷)) 

Onde: 

CMS= Consumo voluntário, medido em kg de matéria seca/animal/dia; 

PV= Peso vivo, medido em kg/animal; 

GMD= Ganho de peso médio diário, medido em kg/animal/dia. 

Por sua vez, o modelo proposto por Freer et al. (2010), estima o consumo 

voluntário em função do peso vivo (PV) inicial do animal, a relação entre o PV e o peso 

de referência (PR) do animal adulto, o efeito da temperatura ambiental, do estado 

fisiológico do animal (lactação ou lactente), equação 2.     

Equação 2: Imax =  0,04 × PR × X × (1,7 − X) × L × T × D 

Onde: 

Imax= Consumo voluntário, medido em kg de matéria seca/animal/dia 

PR= Peso de referência do animal adulto, medido em kg/animal; 

X = Tamanho relativo do animal, medido pela razão entre o peso inicial do 

animal (kg) e o seu PR; 

L= Fator de correção para fêmeas em lactação; 

T= Fator de correção para temperatura ambiental; 

D = Fator de correção para animal lactente. 

 

Como nenhum dos dois modelos usados incluem nas suas rotinas o efeito da 

pastagem e do ambiente sobre o consumo voluntário dos animais, foi usado também o 

modelo3 proposto por McCall (1984). Este modelo é uma correção para estimar o 

consumo voluntário de ruminantes (bovinos e ovinos) em sistemas de produção animal 

em pastagens, pois inclui os efeitos da oferta, qualidade da forragem e temperatura 

ambiental entre os parâmetros usados nas equações que o compõem. Assim, o modelo 

de McCall (1984), gera um fator de correção entre 0 e 1, que indica quando será a 
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redução no consumo voluntário potencial dos animais quando em sistemas de produção 

em pastagens (Equação 3). 

Equação 3: 𝐶𝐹 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝑀, 

Onde,  

Imax= Consumo máximo potencial, estimado por outro modelo, como os de Cabral et 

al. (2008) ou  Freer et al. (2010) 

M= Fator de correção para a pastagem, que varia entre 0 e 1. 

 

O valor de M é calculado usando-se a equação 4: 

Equação 4:  𝑀 = 𝐴 × 𝑒−1,016×𝑒(−1,0308×𝑂𝐹𝑃)
 

Onde,  

𝑒= Exponencial é uma constante (2,7182); 

OFP= Oferta de forragem potencial, que corresponde a razão entre a oferta de forragem 

e o consumo voluntário potencial do animal. 

 

O valor de “A” é uma correção para a massa de forragem, calculada pela equação 5:  

 

𝐴 = 1 − 1,42 × 𝑒(−0,00198×𝑀𝑉𝑆),  

 

Onde 

 

𝑒 = Exponencial, constante de valor igual a 2,7182; 

MVS= Massa verde de forragem, com base no teor de matéria seca. 

 

 Após a escolha dos modelos, estes foram rodados usando as informações 

disponíveis nos trabalhos selecionados que compuseram o banco de dados. Os 

resultados estimados por cada um dos modelos foram comparados aos trabalhos 

originais. Assim, foi possível gerar, para cada resultado de consumo voluntário medido, 

outras quatro estimativas usando os modelos [CABRAL et al (2008); FREER et al. 

(2010) e McCall (1984)].  

Para esse conjunto de dados gerados (medido x estimado), foi aplicado o teste 

Dunnet comparando a média do consumo do bancod e dados com o média dos modelos 

de predição 
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2.3 Resultados e discussão 

 

O banco de dados deste trabalho foi constituído através das seguintes etapas: 

Pesquisa e seleção de artigos, dissertações ou teses relacionados a consumo e 

desempenho de ovinos em pastagens. Destas bibliografias, foram mensuradas 

características relativas aos animais (PV, consumo voluntário, GMD e raça). Uma  outra 

variável mensurada foi o PR, que não foi proveniente da base de dados. Essa 

informação foi procedente de associações de criadores, como a Associação Brasileira de 

Criadores de Ovinos (ARCO- http://www.arcoovinos.com.br/index.php). Foi 

mensurado o peso do macho adulto e da fêmea adulta e se obteve a média resultando no 

peso de referência do animal adulto. 

Houve dificuldades na elaboração do banco de dados para rodar os modelos de 

Freer et al. (2010), McCall (1984) e Cabral et al. (2008). Umas delas foi devido ao fato 

do PR não ser condizente com as condições reais de campo, o que pode comprometer os 

resultados do consumo estimado. Outra questão a ser abordada é a falta de informações 

acerca da pastagem numa mesma referência bibliográfica como, oferta, massa de 

forragem pré e pós-pastejo, acúmulo e taxa de acúmulo. Essas informações, podem até 

não constar na publicação, mas devem ter uma indicação de referência onde possam ser 

encontradas. Assim, aparentemente, há uma dicotomia (pelo menos para os autores) 

entre o consumo total do animal e as condições da pastagem. Esses problemas 

resultaram na diminuição das referências que puderam ser usadas para avaliar o ajuste 

de consumo voluntário dos animais em pastagens, proposto por McCall (1984). 

Os dados usados para rodar os modelos e os resultados estimados em cada 

simulação estão no Anexo 1 deste trabalho. O consumo voluntário estimado pelo 

modelo de Cabral et al. (2008) não diferiu estatisticamente dos valores medidos (Tabela 

2). Todavia, o modelo proposto por Freer et al. (2010) superestimou o consumo 

voluntário dos animais. Este modelo usa em uma de suas variáveis, o peso de referência 

de um animal adulto. Esta variável é bastante questionada já que esta medida procede da 

descrição do padrão racial dos animais pertencentes ao banco de dados. Nesta situação, 

pode haver diferenças entre o que o padrão racial preconiza e as condições reais de 

campo, comprometendo o resultado final do cálculo de consumo. Para evitar esta 

diferença, o peso padrão de referência de vê ser tomado na própria fazenda. Buscando 

comparar outras bibliografias em que o modelo de Freer et al. (2010) se mostrou 



   37 
 

adequado, citou-se a pesquisa de Cavalcanti (2012) na qual, mensurou o consumo e 

digestibilidade em cordeiras sob regime ad libitum e restrito com animais pesando 20, 

40 e 60 kg. Após o experimento, o autor observou o consumo em relação ao tamanho 

relativo dos animais e o modelo conseguiu predizer este consumo.  Por esses motivos é 

interessante que o usuário do modelo, faça uma estimativa do PR para as suas condições 

locais.  

Além disso, Cavalcanti (2012) afirma que o modelo de Freer et al. (2010)  é 

usado quando há dietas com digestibilidade acima de 80%, o que foi comprovado neste 

estudo. O banco dados não possuía todos os seus valores com este nível de 

digestibilidade. Aliado a isto, uma diferença entre o PR e o peso em condição  real pode 

comprometer o resultado da estimativa de consumo devido as variações entre a 

associação de criadores, o padrão racial e o animal em condições reais de campo. 

Ambos os modelos, consideram apenas variáveis ligadas ao animal, o que facilita seu 

uso, já que são poucas as informações de que os modelos precisam para gerar o 

resultado do consumo estimado. 

 

Tabela 2- Comparativo das médias de consumo voluntário estimado pelo modelo proposto por 

Cabral et al.(2008), Freer et al.(2010) e corrigidos pelo fator de correção proposto por McCall 

(1984) usando a banco de dados, em kg.MS.dia-1, descritos nos apêndices  A, B e C. 

 Modelos de consumo Média 

 

Média de consumo voluntário obtido por experimentos: Banco de dados 

 

0,854a 

 

Média de consumo voluntário calculado pela equação de Cabral et al. (2008) 

 

0,898a 

Média de consumo voluntário (Cabral et al.,2008) com o fator de correção de 

McCall (1984) 

0,800a 

 

Média de consumo voluntário proposto por Freer et al. (2010) 

1,357b 

 

Média de consumo voluntário com fator de correção de McCall (1984) 

 

1,247b 

Médias com diferentes letras minúsculas na coluna são estatisticamente diferentes através do 

teste Dunnet. Elaborado por ANDRADE 2017 
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A estimativa de consumo voluntário do modelo proposto por Cabral et al (2008) 

não diferiu do medido experimentalmente e descrito no banco de dados. Este é um 

modelo simples que considera apenas duas características do animal (PV e GMD) e uma 

relação entre volumoso:concentrado de, pelo menos, 70:30, que é representativo para 

essas condições em que foi desenvolvido. Com este modelo, é possível rapidamente 

traçar metas do sistema produtivo, predizendo quanto o animal irá consumir durante 

todo o seu ciclo produtivo. Esta variação é dada através do GMD que esta equação 

possui e o modelo 2 não. À medida que varia o GMD, o consumo vai variar para o 

mesmo animal. No modelo 2, não é possível realizar esta variação com mais precisão do 

que no modelo 1, já que não tem o GMD e ainda que o PV na hora da simulação varie 

durante o processo produtivo, o PR pode interferir no resultado. 

Vieira (2011) buscou desenvolver um modelo matemático para ingestão de MS 

para ovinos Santa Inês em confinamento em condições brasileiras e a equação se 

mostrou adequada. Neste estudo, o autor reuniu diversos modelos de consumo que são 

utilizados no mundo e no Brasil (NRC, AFRC, INRA e CSIRO). A equação de 

consumo do NRC (2007) não se mostrou adequada para medir o consumo dos animais 

em condições brasileiras, levando em consideração os pesos dos animais adultos e de 

referência. Nesta pesquisa, o autor comparou a equação gerada no estudo com o modelo 

de Cabral et al. (2008). Nesta comparação, este modelo subestimou o consumo dos 

animais em condições de confinamento. O autor montou a sua base de dados apenas 

com pesquisas relacionadas a ovinos Santa Inês, diferentemente dos dados contidos no 

BD que possui outras raças, sendo algumas mais especializadas no quesito GMD e que 

pode interferir no consumo. Todavia, a conclusão deste estudo foi a mesma, o modelo 

de Freer et al. (2010), para uma estimativa real de consumo voluntário, precisa usar 

peso de referência bem menor que o proposto nos cadernos das raças disponíveis na 

associação de criadores. 

O modelo de Cabral et al. (2008) superestima o consumo em relação ao medido, 

quando a oferta de forragem potencial  está abaixo de 2, indicando que existe a 

necessidade de se usar um fator de correção até este nível de oferta (figura 1). Cabral et 

al.(2008) superestimam o consumo porque em sua equação há apenas fatores relativos 

ao animal e não possui fator de correção para pastagem. Quando a oferta está entre 3,1 e 

3,6 o consumo aumenta proporcionalmente com a oferta. Para o banco de dados, quando 

a oferta atinge níveis acima de 2,3 o consumo cai devido a ausência do fator de seleção, 
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repleção ruminal ou se a forragem possuir adequado valor nutritivo, ter atendido as 

demandas energéticas dos animais 

 

Gráfico 1. Média de consumo voluntário (MCV) do banco de dados e média de consumo no 

modelo de Cabral et al. (2008),  em função da oferta de forragem potencial (OFP) 

 

 

 

 

O modelo de Freer et al. (2010) apresentou o mesmo comportamento que o 

modelo de Cabral et al. (2008) pelo motivo de também considerar apenas fatores ligados 

ao animal sem possuir nenhum fator de correção ligado a pastagem. A curva do modelo 

mostra que há uma superestimativa do consumo voluntário no intervalo entre 1,4 com 

seu pico na oferta de forragem de 2,3 e o consumo medido aumenta à medida que a 

oferta de forragem aumenta. Roman et al. (2007) avaliaram o comportamento ingestivo 

de ovinos em pastagem de azevém (Lolium multiflorum) e dentre as características 

analisadas, constataram que o aumento da massa de forragem (MF), possibilitou o 

aumento no ganho de peso médio dos animais e o desempenho individual aumentou  

linearmente com os níveis de massa de forragem (MF), com variação de 0,146 a 0,172 

kg/animal/dia, essa linearidade provavelmente ocorreu por não terem sido avaliados 

valores maiores de MF, comportamento semelhante a pesquisa no quesito oferta de 

forragem. . 
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Devido a esses resultados de superestimativa de consumo voluntário, foi 

sugerido usar um fator de correção proposto por McCall (1984) 𝐶𝐹 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝑀. Este 

modelo insere uma nova variável, a oferta de forragem potencial (OFP), que é a razão 

entre a oferta de forragem e o consumo potencial do animal. Esta variável assume um 

valor entre 0 e 1 que multiplica o consumo potencial dos animais. O uso desse fator é 

importante para explicar as razões pelas quais o consumo voluntário real dos ovinos é 

inferior ao potencial, em situações em quea oferta de forragem é um fator limitante. 

 Todavia, embora essa correção proposta, apesar de aumentar a acurácia da 

medida, resultou em diminuição da quantidade de artigos para rodar o modelo. O 

motivo disso é que, aparentemente, as pesquisas que mensuram o consumo de ovinos 

em pastagens não fazem uma relação desta variável (consumo) com a massa de 

forragem pré e pós- pastejo, oferta de forragem, acúmulo e taxa de acúmulo, por 

exemplo. Se essa medida ocorre, aparentemente, não é indicada/discutida a sua relação. 

Como resultado, houve significativa redução do número de publicações do banco de 

dados que puderam ser usadas neste trabalho, para testar o fator de correção proposto 

por McCall (1984) em associação com o modelos de Cabral et al. (2008) e Freer et al. 

(2010) . Assim, só foi possível testar o fator de correção em 4 das 22 publicações usadas 

na validação do modelo ( figuras 1, 2 e 3) 

 

Gráfico2: Média de consumo (MCV) do banco de dados e média de consumo no modelo de 

Freer et al. (2010) em função da oferta de forragem potencial (OFP) 
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Em comparação com a base de dados, o modelo de Freer et al. (2010) com o 

fator de correção (McCALL ,1984) se mostrou adequado para estimar o consumo 

forrageiro. Ao contrário dos dois modelos anteriores que superestimam o consumo com 

a oferta de forragem em 2,3 modelo de Freer et al. (2010) com o fator de correção foi 

igual ao banco de dados com oferta de forragem de 2,7 que seria o ponto médio entre 

estes intervalos. Enquanto os 2 modelos possuíam variáveis apenas ligadas ao animal, 

este modelo possui variáveis ligados a forragem como oferta e produção de MS. O 

consumo se manteve menor que o banco de dados constante com oferta entre 2,7 e 3,3, 

mostrando que o modelo se mostra adequado na estimativa de consumo com esse nível 

de oferta. 

 

Gráfico 3: Média de consumo do banco de dados x média de consumo no modelo de 

Freer et al. (2010) com o fator de correção. 

 

 

 

 

Utilizando o fator de correção para o modelo 1, o consumo foi maior do que o 

banco de dados apenas com oferta de forragem de 1,4. Entre as ofertas de 1,7 até 3,3, o 

consumo se mostra em relação ao banco de dados. 
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Gráfico 4: Média de consumo do banco de dados x média de consumo no modelo de 

Cabral et al. (2008) com o fator de correção. 

 

 

 

 

De acordo com Vieira júnior et al. (2013) a forragem abundante presente na 

pastagem influencia em melhor resposta animal, visto que uma  relação entre  massa 

animal/ massa de forragem for baixa, o animal se beneficia de maior oferta já que há 

maior disponibilidade de MS, podendo exercer seu comportamento seletivo no consumo 

e com isso obter uma dieta de qualidade superior. O consumo forrageiro pode estar 

associado a qualidade e estrutura da pastagem.  A análise desta variável foi feita por 

Santos et al. (2012), que observaram o consumo, estrutura da pastagem e valor nutritivo 

de 2 forrageiras (Tanzânia e Marandu) aos 22 e 36 dias de rebrota. O prolongamento do 

período de rebrota de 22 para 36 dias leva à redução no consumo de matéria seca, PB e 

NDT por ovinos em função da queda na qualidade da forragem, tanto do seu valor 

nutritivo como da estrutura do dossel.  Outra pesquisa relacionando a estrutura do pasto 

e o consumo foi feita por Carnevalli et al. (2001) que  avaliaram o consumo e 

desempenho de ovinos em função de diferentes alturas de pasto Tifton 85 e observaram 

que houve diferenças no consumo dos animais quando o capim foi manejado em 

diferentes alturas ( 5, 10 , 15 e 20cm). Na menor altura, houve uma perda de peso dos 

animais devido a baixa quantidade de massa de forragem.  
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2.4 Conclusão 

 

O modelo preconizado Cabral et al. (2008) se mostrou adequado na estimativa 

de consumo dos ovinos. É um modelo simples, de fácil aplicação e é capaz de 

estabelecer metas de demanda de forragem/alimento para o sistema de produção. Como 

o modelo usa apenas o PV e o GMD na sua equação, é possível rapidamente se fazer o 

orçamento forrageiro, corrigindo o seu consumo a medida que o animal ganha peso, 

simulando todo o tempo que  atingirá o peso estabelecido para o abate. 

No comparativo da oferta de forragem, os modelo de Cabral et al. (2008) com o 

fator de correção  superestimaram  o consumo quando a OF era em torno de 1,4e o 

modelo de Freer et al. (2010) superestimou o consumo em todos os níveis de oferta. 

É preciso desenvolver mais pesquisas relacionadas a consumo e desempenho de 

ovinos em pastagens, com mensuração de consumo para haver uma maior 

representatividade deste tipo de estudo na base de dados e assim o resultado entre 

consumo real e o que foi estimado pelo modelo ter uma exatidão ainda maior.  
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3 CAPÍTULO III – SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA PRODUTIVO DE OVINOS 

COM DIFERENTES OFERTAS DE FORRAGEM 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o uso dos modelos matemáticos para estimar 

consumo voluntário de ovinos e usar esta informação no planejamento de sistemas de 

produção animal em pastagens de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.). Foram usadas 

informações existentes no banco de dados no qual avaliouo consumo voluntário e 

desempenho de ovinos mantidos em pastagens de capim Buffel com diferentes ofertas 

de forragem (OF): 4%, 8% e 12% e duas cultivares (Cenchrus ciliaris L. cv Biloela, e 

Cpatsa 7754). Estes dados foram utilizados para simular um sistema de produção de 

engorda de ovinos nesta gramínea em uma área de 10 hectares com3 diferentes cenários. 

No primeiro cenário, realizou-se a simulação com OF de 4%/; no segundo, 8% e no 

terceiro, 12%. A estimativa de consumo voluntário dos animais foi realizada usando um 

modelo que tem como dados de entrada o peso vivo inicial (PV) (kg/animal) e ganho de 

peso médio diário (GMD) (kg/animal/dia) dos animais. Para se avaliar o efeito da 

forragem e/ou do ambiente sobre o consumo voluntário dos animais, foi estimado um 

fator de correção usando as seguintes variáveis: massa de forragem, oferta de forragem 

potencial. O consumo voluntário dos animais foi limitado pela oferta de forragem e o 

modelo foi capaz de identificar este efeito. Houve um maior consumo de forragem 

quando a sua oferta foi maior, ou seja, 12%. Com este nível de oferta, foi possível que 

os animais alcançassem o peso definido para o abate 51 dias a menos que os animais 

com OF de 4%, gerando maior consumo de forragem, o que reduziu as despesas com 

concentrado obtendo assim,maior margem bruta. 

Palavras-chave: Margem bruta em ovinocultura. Planejamento agropecuário.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the use of mathematical models to 

estimate sheep voluntary intake and use this information in the planning of animal 

production systems in Buffel (Cenchrus ciliaris L.) pastures. It were used information 

existing on a database in the database in which were evaluated the sheep voluntary 

intake and performance grazing on two cultivars (Cenchrus ciliaris L. cv Biloela, and 

Cpatsa 7754) Buffel grass pastures with different forage allawonce (OF): 4%, 8% and 

12% and . These data were used to simulate na sheep pasture based production system 

in this grassland in na área of 10 hectares with 3 different scenarios. In the first scenario, 

the simulation was performed with 4% of OF; in the second, 8% and in the third, 12%. 

The estimate sheep voluntary intake the model was solved using as input data the initial 

live weight (PV) (kg / animal) and average daily weight gain (GMD) (kg / animal / 

day).In order to evaluate the effect of forage and / or environment on the voluntary 

intake of animals, a correctionfactorwasused. It, the correction fator were estimated 

using forage mass, potential forage allawonce. The sheep voluntary intake was limited 

by the forage allawonce and the model was able to identify this effect. There was a 

greater voluntary intake when the forrage allawonce was greater too, for example in the 

level of 12% of OF. This level of OF, make feasible to the sheep improve the selection 

and quality of the forage ingested. A consequence of it was the fact of the sheep on the 

12% of OF reached the planned wheight 51 days less than the animals in the 4% OF.It 

permits to reduce the expenses with concentrate to supplmentthe sheep and improve the 

grossmargin of the system. 

 

 

Keywords:grossmargin in sheepproduction. Farmplanning 
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3.1 Introdução 

 

 A terminação de cordeiros em pastagem cultivada é uma das possibilidades de 

sistema de produção de ovinos. Para que isso seja sustentável, é necessário o uso de 

forrageiras de boa qualidade (em termos de valor nutritivo) e produção de biomassa 

suficiente para proporcionar aos animais o suprimento de alimentos em quantidade e 

qualidade que possam esses possam atender os seus requerimentos nutricionais para 

ganho de peso, o que vai possibilitar o abate precoce e contribuir para a viabilização 

econômica da atividade (VOLTOLINI et al., 2009, ALBUQUERQUE e 

OLIVEIRA,2015,ARAÚJO et al., 2015). 

A oferta de forragem estima a quantidade de biomassa vegetal em relação a 

biomassa de animais na pastagem num determinado instante (HODGSON, 1979). Este é 

um parâmetro central no manejo do sistema, pois guarda relação direta com a 

intensidade de seleção promovida pelos animais no pastejo, a qualidade da forragem 

ingerida e seu desempenho reprodutivo e produtivo. A oferta de forragem deve ser entre 

3 a 4 vezes superiores à necessidade de ingestão dos animais, de forma que os mesmos 

possam ter a possibilidade de selecionar material de melhor qualidade, que atenda às 

exigências nutricionais de cada fase (CARVALHO,2004 ,MONTEIRO e POLI, 2006).O 

objetivo deste trabalho foi utilizar a equação de consumo potencial preconizada por 

Cabral et al. (2008) associada ao fator de correção para animais em pastejo (McCALL,  

1984) no  planejamento de sistemas de terminação de ovinos em pastagens de capim 

Buffel (Cenchrus ciliaris L.). 

 

 

3.2 Metodologia 

 

Para realizar o planejamento do sistemae a  avaliação de qual nível de  oferta de 

forragem trouxe a melhor margem bruta,de um sistema produtivo de engorda de ovinos 

em pastagens, foi utilizado como referência bibliográfica, o artigo de Oliveira et 

al.(2016) proveniente do banco de dados no qual avalia consumo e desempenho de 

ovinos em capim Buffel  em  diferentes ofertas de forragem (4%, 8% e 12%) e 

cultivares (Cenchrus ciliaris L. cv Biloela, e Cpatsa 7754).  
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Estes dados foram utilizados para simular um sistema de produção de engorda 

de ovinos nesta gramínea em uma área de 10 hectares com3 diferentes cenários. No 

primeiro cenário, realizou-se a simulação com OF de 4%. No segundo, 8% e no 

terceiro,12%. Para realizar a simulação, foram utilizadas a equação de estimativa de 

consumo voluntário proposta por CABRAL et al (2008) (equação 1) na qual utiliza 

como variáveis o  peso vivo (PV) e ganho médio diário (GMD): 

 

Equação 1: 𝐶𝑀𝑆 = 0,311 + ((0,0197 × 𝑃𝑉) + (0,682 × 𝐺𝑀𝐷)) 

Onde: 

CMS= Consumo voluntário (kg de matéria seca × animal ×dia-1); 

PV= Peso vivo (kg/animal); 

GMD= Ganho de peso médio diário (kg × animal ×dia-1). 

A equação 1, estima o consumo voluntário usando apenas variáveis ligadas ao 

animal, sem levar em conta aspectos da forragem e/ou do ambiente, que interferem 

nesse parâmetro (consumo). Por esse motivo foi usadaa equação proposta por McCall 

(1984), que funciona como o fator de correção para o efeito da pastagem sobre o 

consumo voluntário do animal.O fator de correção proposto por McCall (1984) usa duas 

equações com as seguintes variáveis:massa de forragem, oferta de forragem potencial, 

que vão permitir a geração de um fator de correção “M”, que é um valor entre 0 e 1. 

Este valor “M” deve ser usado para multiplicar o consumo voluntário potencial do 

animal quando em situação de confinamento total, a fim de que se possa estimar a sua 

ingestão voluntária no ambiente da pastagem McCall (1984). 

Para executar o modelo proposto por McCall (1984) deve-se primeiro calcular o 

valor do parâmetro “A”, que é uma correção para a massa de forragem (Equação 2):  

 

𝐴 = 1 − 1,42 × 𝑒(−0,00198×𝑀𝑉𝑆) 

Onde: 

A= Variável da equação “M” 

e= Exponencial (2,7182) 

MVS = Matéria seca verde; não inclui material morto presente na forragem. 

 

 Após calcular o valor do parâmetro “A”, deve-se estimar o valor de “M” 

(Equação 3): 



   49 
 

𝑀 = 𝐴 × 𝑒−1,016∗𝑒(−1,0308×𝑂𝐹𝑃)
 

 

Onde,  

A = Valor calculado na equação 2; 

𝑒= Exponencial (2,7182); 

OFP= Oferta de forragem potencial, que corresponde a razão entre a oferta de forragem 

e o consumo voluntário potencial do animal. 

 

 Após encontrar o valor de “M”, este fator deve multiplicar a equação de 

consumo potencial do animal (𝐼𝑚𝑎𝑥) de que foi trabalhada, resultando no consumo do 

animal como descrito na equação 4. 

𝐶𝐹 = 𝑀 × 𝐼𝑚𝑎𝑥 

Onde,  

Imax= Consumo potencial, estimado por outro modelo, que neste caso foi o proposto 

por Cabral et al. (2008) 

M= Fator de correção para a pastagem, que varia entre 0 e 1. 

 

Para este trabalho foi realizado um levantamento de preços de milho em grão, 

farelo de trigo e farelo de soja. O preço médio encontrado e utilizado para esta 

simulação foi de R$0,82/kg para o milho em grão, R$0,66/kg o farelo de trigo e 

R$1,54/kg o farelo de soja. Esses preços foram usados para estimar o custo do 

concentrado usado para alimentar os animais, cuja fórmula foi64% de milho em grão, 

20% de farelo de trigo e 16% de farelo de soja. 

Para a simulação, foi definido que os animais entravam no sistema com peso 

vivo inicial de19kg e permaneciam até atingir 30 kg, que é o peso de abate 

convencionado para esta simulação. O preço de carcaça do animal foi estimado em R$ 

14,00/kg, para ovinos com rendimento de carcaça de 50%. Com estes valores fixados, 

foi possível mensurar as despesas com concentrado, a receita obtida com a venda de 

animais e a produção de carne do sistema. Para definir o consumo de suplementação 

concentrada (milho, farelos de trigo e soja), foi encontrado o consumo em função do 

valor de correção de McCall (1984) e subtraindo-se da equação de Cabral et al. (2008). 
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3.3 Resultados e discussão 

 

 Na simulação de sistema produtivo de ovinos foram usados dados publicados 

por Oliveira et al. (2016) (Tabela 3). Esses dados foram usados para executar o modelo 

de consumo voluntário proposto por Cabral et al. (2008). Num cenário onde a pastagem 

tem efeito sobre o consumo em função da oferta, a alternativa estudada foi a 

suplementação com concentrado com 16% de proteína bruta misturado na própria 

fazenda, com custo final de R$ 0,90/kg. A quantidade de suplemento que os animais 

deveriam receber foi a diferença entre o consumo potencial (estimado pelo modelo de 

Cabral et al., 2008) e o real, estimado usando o fator de correção proposto por McCall 

(1984) (tabela 4). O concentrado foi formulado com a finalidade de fornecer 16% de 

proteína bruta (PB), que é a exigência que estes animais precisam nesta fase do ciclo 

produtivo (engorda) com suplementação mineral ad libitum. 

O modelo conseguiu predizer e corrigir o consumo através da oferta e massa de 

forragem (OF e MF, respectivamente). Apesar do modelo ter predito valores próximos 

entre as 3 ofertas, o fator de correção foi crucial para explicar o efeito da pastagem, 

como pode ser visto na tabela 4.Isto pode explicar o baixo consumo medido no 

experimento, abaixo do valor preconizado pelo NRC 2007, utilizado neste estudo que 

foi de 0,630 kg.animal.dia-1, que mostra que o modelo observou o efeito da pastagem, 

ainda que a bibliografia não tenha fornecido as informações restantes a pastagem como 

relação folha : colmo e material morto. 
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Tabela 3: Dados de oferta de forragem (OF); Massa de Forragem (MF); Peso Corporal 

Inicial dos animais (PCI); Consumo de Matéria Seca medido (CMSexp); Ganho de Peso 

Médio Diário (GMD); Ganho de Peso Total (GPT) no período experimental; Peso 

Corporal Final(PCF) dos animais e taxa de lotação da pastagem (TLPast) publicados 

por Oliveira et al.(2016) para duas cultivares de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L. Cv 

Biloela, e Cpatsa 7754) usados para rodar o modelo de consumo estimado por Cabral et 

al. (2008) e a modificação proposta por McCall (1984) 

Dados bibliográficos Autor 

Oliveira et al 2016 

OF 4 % 8% 12% 

MF (kg.MS.hectare-1)* 940 1320 1598 

PCI (kg/animal) 19 19 19 

CMSexp 0,429 0,447 0,474 

GMD(kg.animal.dia-1) 0,053 0,054 0,070 

GPT (kg. animal-1) 14,68 15,68 20,19 

PCF (kg/animal)  35,95 35,38 38,95 

TLPast (animal.hectare-1) 12,88 11,86 10,61 

 

No 3º cenário, o qual possuía oferta de forragem de 12%, resultou em 

maiorconsumo de forragem,  maior GMD (0,07kg.dia-1) e menorcusto com concentrado 

durante o ciclo produtivo. Neste cenário, o alcance do peso de abate foi antecipado em 

51 dias em relação ao cenário 1, onde houve menor oferta. Enquanto no cenário 3 os 

animais alcançaram o peso de abate aos 157 dias, no cenário 1 os animais alcançaram o 

peso de abate aos 208 dias em decorrência de um menor GMD (0,054 kg.dia-1). No 

segundo cenário, os animais atingiram o peso de abate aos 204 dias, 4 dias a menos em 

relação ao 1ºcenário. 
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Tabela 4. Resultados de Consumo Potencial (CPot); Fator de correção “A” (Fator A); 

Fator de correção “M” (Fator M); Consumo Voluntário estimado usando o fator de 

correção de McCALL (1984) (CV_McCAL); necessidade de suplementação com 

concentrado para atender  requerimento de CPot dos ovinos (Suplemento) usados para 

rodar o modelo de consumo estimado por Cabral et al. (2008) e a modificação proposta 

por McCall (1984) com dados publicados por Oliveira et al.(2016) para duas cultivares 

de capim Buffel (Cenchrus ciliarisL. Cv Biloela, e Cpatsa 7754) em três Ofertas de 

Forragem 4, 8 e 12%. 

Resultados dos modelos rodados Autor 

Oliveiraet al 2016 

OF 4 % 8% 12% 

CPot (kg.MS.animal.dia-1) 0,721 0,722 0,733 

Fator A; 0,779 0,896 0,940 

Fator M 0,553 0,798 0,904 

CMS_MCCALL  (kg .MS.animal.dia-1) 0,399 0,576 0,663 

Suplemento (kg.animal.dia-1) 0,322 0,146 0,07 

 

Devido ao maior consumo de forragem,o cenário 3 apresentou  menor consumo 

(7,7kg.dia-1) de concentrado, custo com concentrado (R$6,93.dia-1) e maior margem 

bruta (diferença entre a receita e a despesa) ao final do ciclo de  em comparação aos 

outros cenários. No cenário 1, o consumo diário de concentrado foi de 35,42 kg, o que 

resultou em maiores custos, tempo na pastagem e menor margem bruta  em relação aos 

demais cenários, devido a baixa oferta de forragem, o que resultou em um maior 

consumo de concentrado. 
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Tabela 5. Resultados de Ganho de Peso Médio Diário (GMD); Número de dias na 

pastagem (DPast);Consumo Potencial (CPot); Consumo Voluntário (CMcCAL); 

Suplementação com concentrado (Suplemento); Consumo de Concentrado do rebanho 

por Dia (CCDia) para uma simulação de um sistema de terminação de ovinos (com peso 

vivo inicial de 19 kg e o final de 30 kg), mantidos em pastagens com área de 10 hectares 

e taxa de lotação de 11 animais/hectare,sob três ofertas de forragem (OF) usando dados 

publicados por Oliveira et al.(2016) para duas cultivares de capim Buffel (Cenchrus 

ciliaris L. Cv Biloela e Cpatsa 7754)  e o modelo de consumo estimado por Cabral et al. 

(2008)  com a modificação proposta por McCall (1984). 

OF 4% 8% 12% 

GMD (kg.dia-1) 0,053 0,054 0,07 

DPast (Dias)* 208 204 157 

CPot (kg.MS.animal.dia-1) 0,721 0,722 0,733 

CMcCAL (kg.MS.animal.dia-1) 0,399 0,576 0,663 

Suplemento (kg.MS.animal.dia-1) 0,322 0,146 0,070 

CCDia (kg/dia) 35,42 16,06 7,70 

*Período no qual os animais permaneceram na pastagem até chegar a 30 de PV 

A produção total de carne foi de 1650 kg (3300 kg de PV com rendimento de 

carcaça de 50% para esta simulação) para todos os cenários durante o ciclo produtivo, já 

que não houve diferenças do peso de entrada e saída e gerou receita de R$ 23.100,00 no 

ciclo. Porém, o 3º cenário alcançou esta produção 51 dias antes do cenário 1 e 47 dias 

antecipadamente ao cenário 2, com menor consumo diário de concentrado, o que 

acarretou em menor despesa  e maior margem bruta ao sistema. No cenário 1, a margem 

bruta diária (divisão da margem pelo período que os animais permaneceram na 

pastagem) foi de R$ 79,17, no cenário 2, R$ 98,78 e no 3, 140,20evidenciando a 

importância de se oferecer uma maior oferta de forragem aos animais, o que levou ao 

maior consumo de pastagem, por consequência a redução de custoso que trouxe maior 

rentabilidade ao sistema com OF de 12%. Com este nível de oferta, houve um maior 

GMD (0,07kg.dia-1), em relação aos outros cenários e redução do ciclo produtivo, o que 

acarretou na maior margem bruta. 

O consumo diário de concentrado por ciclo variou entre os cenários devido à 

diferença de consumo de pastagem. No cenário 1, a quantidade de concentrado 

consumido pelos ovinos foi de 35,47 kg.dia-1 para toda área simulada. Com a OF de 8%, 

este consumo foi reduzido a 16,06 kg.dia-1e na OF de 12%, 7,7kg.dia-1. Este consumo 

de concentrado foi fator importante na rentabilidade do sistema. A simulação que gerou 

a maior margem bruta foi com 12% de OF, na qual se obteve R$ 22.001,32/ciclo de 
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produção. Este valor é, aproximadamente, 74% maior que o estimado na OF de 4% 

(Tabela 6). Embora a diferença do ciclo com OF 8% e OF 4% fosse apenas de 4 dias, a 

diferença na margem bruta foi de R$ 3.682 evidenciando a importância de se trabalhar 

com maior oferta de forragem. 

 

Tabela 6.  Número de dias na pastagem (DPast),  Consumo de Concentrado (CCCiclo), 

Receita (R$), Despesas (R$) e Margem Bruta (R$)para a produção de 1650 kg de 

carcaça de ovinos/ciclo usando dados publicados por Oliveira et al. (2016)para uma 

simulação de um sistema de terminação de ovinos, alimentados com concentrado com 

16% de Proteína Bruta, com custo de produção de R$0,90/kg, com ganho de peso total 

de 11 kg/cabeça, com 10 hectares de pastagens em três ofertas de forragem (OF) para 

duas cultivares de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.cvBiloela, e Cpatsa 7754) usados 

para rodar o modelo de consumo estimado por Cabral et al. (2008) e a modificação 

proposta por McCall (1984). 

OF 4% 8% 12% 

DPast (Dias) 208 204 157 

CCCiclo (kg) 7.367 3.276 1.209 

Receita(R$.ciclo-1) 23.100,00 23.100,00 23.100,00 

DespesasR$.ciclo-1 6.630,62 2.948,62 1.088,01 

Margem Bruta (R$.ciclo-1) 16.469,38 20151,38 22011,99 

*Período no qual os animais permaneceram na pastagem até chegar a 30 de PV 

A oferta de forragem é um parâmetro central no manejo alimentar dos 

ruminantes e é o principal determinante do consumo voluntário, desempenho produtivo 

de sustentabilidade do sistema. Para isso, a oferta de forragem deve ser entre 3 a 4 vezes 

superiores à necessidade de ingestão dos animais, de forma que os mesmos possam ter a 

possibilidade de selecionar material de melhor qualidade, a fim de atender os seus 

requerimentos nutricionais de cada fase da sua vida (CARVALHO, 2004 MONTEIRO e 

POLI, 2006). Isso explica porque, nas simulações realizadas, à medida que aumenta a 

oferta de forragem de 4% para 12%, os animais tem maior desempenho e necessitam 

menos de suplementação. Por esse motivo, a maior OF (12%), resultou em maior 

margem bruta do sistema. 
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3.4 Conclusão 

 

O consumo foi limitado pelo efeito da pastagem e o modelo foi capaz de 

determinar. Houve um maior consumo de forragem quando a sua oferta foi maior, ou 

seja, 12%.  

Com este nível de oferta, foi possível que os animais alcançassem o peso 

definido para o abate 51 dias a menos que os animais com OF de 4%, gerando maior 

consumo de forragem, o que reduziu as despesas com concentrado obtendo assim, a 

maior margem bruta.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice A. Informações cadastradas no Banco de dados estruturado referentes ao peso 

vivo (PV), ganho médio diário de peso em kg (GMD), consumo medido em 

experimentos (CR), raça, peso de referência do animal adulto em kg obtido em 

experimentos levantados e cadastrado no banco de dados (PRBD) e peso referência 

conforme orientação da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (PRARCO) uso e 

avaliar os resultados obtidos com os modelos propostos por Cabral et al., (2008) e Freer 

et al., (2010). 

Autor PV GMD CR Raça PRBD PRARCO 

 

 

Barbosa et al. (2003) 

31,6 0,037 1,441 SI 45 87,5 

32,1 0,037 1,441 SI 100 87,5 

44,7 0,033 1,089 SFK 120 135 

45,3 1,089  SFK 45 135 

37,6 0,035 1,094 IF 100 107,5 

38,5 0,035 1,094 IF 120 107,5 

 

Barbosa (2006) 

26 0,153 2,086 IF x TX 100 97,5 

26 0,183 1,988 IF x TX 100 97,5 

26 0,183 2,154 IF x TX 100 97,5 

26 0,154 1,912 IF x TX 100 97,5 

Voltolini et al. (2009) 

28 0,087 0,629 SI x SPRD 45 80 

28 0,06 0,572 SI x SPRD 45 80 

28 0,1 0,623 SI x SPRD 45 80 

28 0,095 0,593 SI x SPRD 45 80 

Almeida (2010) 

20 0,007 0,593 SI 45 87,5 

20 0,099 0,81 SI 45 87,5 

20 0,101 0,888 SI 45 87,5 

20 0,078 0,876 SI 45 87,5 

Alvarenga (2013) 

20,2 0,1 0,528 SPRD 45 50 

20,2 0,12 0,619 SPRD 45 50 

20,2 0,14 0,646 SPRD 45 50 

20,2 0,11 0,711 SPRD 45 50 

(Continua) 
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Autor PV GMD CR Raça PRBD PRARCO 

Souza et al .(2010) 

20,5 0,073 0,78 SI 45 87,5 

20,5 0,095 0,82 SI 45 87,5 

20,5 0,13 0,99 SI 45 87,5 

20,5 0,164 1,13 SI 45 87,5 

Manera et al. (2014) 

26,9 0,081 0,65 SI x SPRD 45 80 

26,9 0,098 0,72 SI x SPRD 45 80 

26,9 0,061 0,8 SI x SPRD 45 80 

26,9 0,099 0,62 SI x SPRD 45 80 

Oliveira et al. 

(2016) 

19 0,054 0,448 SPRD 45 50 

19 0,068 0,463 SPRD 45 50 

Santos 2006 

15,8 0,077 0,506 SI 45 87,5 

15,8 0,134 0,675 SI 45 87,5 

15,8 0,19 0,856 SI 45 87,5 

Carnevalli et al. 

(2001) 

25 0,045 0,351 SI 25 87,5 

25 0,039 0,397 SI 25 87,5 

25 0,05 0,411 SI 25 87,5 

25 0,054 0,421 SI 25 87,5 

Barroso et al. 

(2006) 

23,7 0,117 1,085 SPRD 45 50 

21,4 0,071 0,906 SPRD 45 50 

24,1 0,132 1,508 SPRD 45 50 

(Continua) 
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Autor PV GMD CR Raça PRBD PRARCO 

Pompeu (2009) 

18,7 0,197 0,971 MN x SPRD 40 55 

18,7 0,16 0,865 MN x SPRD 40 55 

18,7 0,155 0,864 MN x SPRD 40 55 

18,7 0,13 0,758 MN x SPRD 40 55 

 

 

Yoshihara (2010) 

34,5 0,26 1,185 SI 45 87,5 

35 0,285 1,52 SI 45 87,5 

35,5 0,055 1,023 SI 45 87,5 

33,5 0,095 1,315 SI 45 87,5 

 

Murta et al. 

(2011) 

16,4 0,195 0,821 SI x SPRD 45 80 

16,1 0,215 0,831 SI x SPRD 45 80 

16,6 0,23 0,87 SI x SPRD 45 80 

16,5 0,228 0,888 SI x SPRD 45 80 

 

Lima et al. (2012) 

15 0,139 0,746 MN 40 45 

15 0,129 0,825 MN 40 45 

15 0,121 0,871 MN 40 45 

15 0,103 0,469 MN 40 45 

 

Freitas et al. 

(2008) 

22,9 0,117 0,966 NR 45 0 

22,3 0,108 0,936 NR 45 0 

22,9 0,137 0,963 NR 45 0 

 

Costa (2008) 

21,6 0,04 0,635 SI 45 87,5 

21,9 0,103 0,926 SI 45 87,5 

21,8 0,157 1,128 SI 45 87,5 

 

 

Silva (2014) 

 

20,5 0,136 0,768 SI x SPRD 45 80 

21,3 0,144 0,878 SI x SPRD 45 80 

20,6 0,155 0,836 SI x SPRD 45 80 

18,1 0,125 0,701 SI x SPRD 45 80 

       

(Continua) 
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Autor PV GMD CR Raça PRBD PRARCO 

 

 

Hostalácio (2012) 

21,5 0,18 1,087 1/2 SFK 100 125 

21,5 0,152 0,924 1/2 SFK 100 125 

21,5 0,15 0,879 1/2 SFK 100 125 

21,5 0,131 0,911 1/2 SFK 100 125 

21,5 0,142 0,896 1/2 SFK 100 125 

21,5 0,136 0,898 1/2 SFK 100 125 

 

 

Carvalho et al. (1999) 

20 0,159 0,58 TX x ID 100 97,5 

20,2 0,141 0,585 TX x ID 100 97,5 

19,4 0,154 0,535 TX x ID 100 97,5 

20 0,159 0,58 TX x ID 100 97,5 

20,2 0,141 0,585 TX x ID 100 97,5 

19,4 0,154 0,535 TX x ID 100 97,5 
Siglas: SI= Santa Inês; MN= Morada Nova; SPRD= Sem padrão racial definido; IL= Ille de France; 

SFK= Suffolk; TX=Texel; ID = Ideal; NR= Não revelado 

 

Apêndice B: Banco de dados das características da pastagens, massa média de forragem (MF) 

em kg/hectare, taxa de lotação (TL, animais/hectare), peso vivo (kg) oferta de forragem (OF), 

oferta de forragem potencial (OFP), dos autores (Souza et al 2010,Voltolini et al 2009, Manera 

et al 2014 eBarbosa et al 2003), para rodar o modelo de McCall (1984). 

 

Autor MF TL PV OF OFP 

 

 

Voltolini et al. (2009) 

1397 58 28 0,9 1,4 

1397 58 28 0,9 1,5 

1397 58 28 0,9 1,4 

1397 58 28 0,9 1,5 

 

 

Souza et al. (2010) 

4134 95 20,5 2,1 2,7 

4134 95 20,5 2,1 2,6 

4134 95 20,5 2,1 2,1 

4134 95 20,5 2,1 1,9 

 

 

Barbosa et al. (2003) 

4656,5 32 31,6 4,6 3,2 

4656,5 32 37,6 3,9 3,5 

4656,5 32 44,7 3,3 3,0 

4259,5 32 32,1 4,1 2,9 

4259,5 32 38,5 3,5 3,2 

4259,5 32 45,3 2,9 2,7 

 

Manera et al. (2014) 

6125 91 26,9 2,5 3,8 

6125 91 26,9 2,5 3,5 

6125 91 26,9 2,5 3,1 

6125 91 26,9 2,5 4,0 
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Apêndice C: Estimativa de consumo voluntário (Kg. MS/dia) medidoem trabalhos 

científicos, organizados por autor, e estimados (com os mesmos parâmetros dos 

trabalhos) usando os modelos propostos por Cabral et al. (2008); Freer et al. (2010) e 

McCall (1984).  

 

Autor Medido Cabralet al 

(2008) 

Freeret al 

(2010) 

McCall (1984) 

 

Voltolini et al. 

(2009) 

 

0,629 0,928 1,212 1,078 

0,572 0,915 1,217 1,082 

0,623 0,937 1,212 1,078 

0,593 0,931 1,210 1,076 

 

Souza et al. 

(2010) 

 

0,780 0,765 1,020 0,474 

0,820 0,780 1,020 0,474 

0,990 0,804 1,020 0,474 

1,130 0,827 1,020 0,474 

 

 

Barbosa et al. 

(2003) 

 

1,441 0,957 1,261 1,250 

1,094 1,076 1,991 1,891 

1,089 1,215 2,374 2,197 

1,441 0,967 1,267 1,267 

1,094 1,093 2,025 2,025 

1,089 1,227 2,396 2,396 

 

Manera et al. 

(2014) 

 

0,650 0,896 1,186 1,173 

0,720 0,908 1,186 1,120 

0,800 0,883 1,186 1,078 

0,620 0,908 1,186 1,175 

Média 0,899 0,945 1,388 1,210 

 


