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Resumo 
 
O objetivo deste estudo foi desenvolver 
um sistema computacional que efetue o 
dimensionamento da composição de 
rebanhos de bovinos de leite e criar uma 
ferramenta que possibilite ao usuário 
efetuar simulações em um sistema de 
produção de leite. Foi utilizada a 
linguagem Delphi 5.0. As rotinas foram 
desenvolvidas de forma conversacional, 
com acesso aos diversos programas, por  

 
meio de menus auto-explicativos. O 
sistema desenvolvido pode auxiliar o 
técnico e o pecuarista no 
dimensionamento e na evolução de um 
rebanho bovino com precisão e 
considerável rapidez; possibilita ao 
usuário efetuar inúmeras simulações; e 
constitui -se em importante ferramenta 
no auxílio da tomada de decisões. 
Palavras-chave: planejamento do 
rebanho| simulação | sistema de 
produção 

 
 
Abstract 
 
The objective of this study was to develop 
a software that accomplishes  the 
composition of dairy cattle herds and 
develop a tool which makes it possible for 
the user to perform simulations with 
production system of milk . The language 
employed was Delphi. The routines have 
been developed in a conversational form, 
with an access to the several programs 

by means of self-explicative menus. The 
developed system can aid both the 
technician and the raiser in dimensioning 
and evolution of a cattle herd with 
precision and outstanding rapidity; it 
allows to the user to perform a number of 
simulations; and it is considered an 
important tool in the assistance to 
decision-making. 
Key Words: livestock management | 
simulation | production system  
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1. Introdução 
 
A bovinocultura é uma atividade de grande importância na economia do Brasil, por manter 
elevados percentuais do valor da produção agropecuária. A importância em compor um futuro 
rebanho, aquele que será o rebanho estável do sistema de produção, é o planejamento das 
benfeitorias: salas para ordenha, currais, silos, depósitos para feno, depósitos para ração, 
área para alimentação, além da mão-de-obra na propriedade. Entende-se por compor um 
rebanho a determinação do número de animais por categoria, visando à exploração racional 
da área destinada ao sistema de produção. Um rebanho considerado estável é aquele que não 
está sofrendo modificações numéricas (LOPES, 2000). A composição do rebanho seria função 
do tamanho da área e da capacidade de suporte da forrageira nela estabelecida (PETERSON, 
1961). O objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema computacional que dimensione a 
composição de rebanhos bovinos, visando facilitar e agilizar o processo dos cálculos.  

2. Material e Métodos 

O sistema computacional foi desenvolvido em Delphi 5.0, e é compatível, em ambiente 
operacional Windows 98, 2000 e XP. As categorias animais foram separadas pela idade dos 
animais como proposto por CAMPOS (2001). Os índices zootécnicos utilizados para compor os 
rebanhos foram: número de vacas em lactação, número de vacas secas, números de animais 
no rebanho, intervalo entre partos, período de lactação e idade ao primeiro parto. Para efeito 
de composição, o sistema dimensiona o rebanho de acordo com os dados de entrada do 
produtor.  

3. Resultados e Discussão  

As rotinas foram desenvolvidas de forma conversacional, o que permite a operação do 
programa por pessoas não especializadas em informática. O sistema pode ser utilizado por 
usuários que não possuam impressora, pois os diversos relatórios gerados podem ser também 
gravados em arquivos, possibilitando maior uso no meio rural, onde a informática não é muito 
difundida (LOPES, 1997).   

Figura 1 – Tela de 
apresentação do 

software e opções de 
entrada. 

A opção “composição 
do rebanho” (Figura 
1), disponibiliza a tela 
de entrada de dados 
(Figura 2), para 
efetuação dos cálculos 
de composição do 
rebanho. E partindo do 
princípio cada 
produtor, preenchera 
a entrada de dados, 
com os índices 
zootécnicos da 
propriedade em 
questão. O programa 
permite que sejam 
salvos relatórios dos 
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cálculos de composição realizados para cada rebanho e através da opção “abrir” na tela de 
entrada (Figura 1) esses relatórios poderão ser abertos posteriormente. Também nesta 
mesma tela encontra-se a opção de “Apresentação” onde aparecerá uma explicação detalhada 
sobre composição de rebanho; a opção “sair” para que o programa seja fechado e também a 
opção “responsáveis” onde constam os nomes dos responsáveis pelo programa. 

Figura 2 - Tela apresentada pelo 
sistema, para entrada dos dados para 

efetuação dos cálculos. 

Para efetuarmos os cálculos, é 
necessário o preenchimento de entrada 
dos dados (Figura 2), número de vacas 
em lactação, número de vacas secas, 
número de animais no rebanho, 
intervalo entre partos, período de 
lactação, idade ao primeiro parto. Após 
o preenchimento dos dados do rebanho 
atual, clica-se na opção “calcular” e 
aparecerá portanto  a tela relatório 
(Figura 3) onde constarão os dados do 
rebanho estabilizado. Caso algum erro 
ocorrer no preenchimento dos dados, 
clica-se em “limpar”, também na tela de 
entrada de dados (Figura 2), para 
efetuar uma nova entrada de dados. A 
opção “sair”, se acionada esta tela se 
fecha permanecendo a tela de 
apresentação aberta. 

Figura 3 - Tela apresentada pelo Sistema mostrando a composição do rebanho ideal para a 
propriedade. 
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O relatório de composição (Figura 3), retrata o resultado de um dimensionamento, mostrando 
a composição do rebanho ideal (número de animais em cada categoria), ou seja, a situação 
ótima para uma exploração racional do sistema de produção e portanto,  as modificações que 
deverão ser feitas no rebanho nas diferentes categorias de animais como descartes ou não de 
bezerros, vacas adultas, novilhas e touros  para que se torne um rebanho estabilizado. A 
alimentação deve ser planejada para as condições do rebanho estável, em que as áreas para 
pastagem, o número e tamanho dos piquetes e a área para obtenção de forragem a ser 
conservada deverão ser determinados em função do rebanho estável, e não do rebanho atual, 
aquele que existe atualmente na propriedade. 

4. Conclusão 

O Sistema desenvolvido pode auxiliar o técnico e o pecuarista no dimensionamento de um 
rebanho bovino leiteiro, mantidos em sistemas de produção em regime de pastejo ou em 
semi-confinamento, com precisão e rapidez.  
Também possibilita ao usuário efetuar inúmeras simulações da composição do rebanho 
variando os índices zootécnicos a serem adotados na propriedade, bem como as 
possibilidades de aquisições e vendas de animais. 
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