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“Procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso”
Albert Einstein

RESUMO

SILVA, J. S. Software para cálculo de exigências e formulação de ração para equinos.
2019, 38f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal de São João
del Rei, São João del-Rei, 2019.

Objetivou-se com esse trabalho desenvolver um software, de fácil utilização, para
cálculo de exigências nutricionais e formulações de rações de custo mínimo para equinos em
diferentes fases e exigências nutricionais.Para desenvolvimento do programa foi utilizada a
linguagem BASIC, por meio do pacote Visual Basic 2017 versão Express. Para cálculo das
exigências nutricionais dos animais foram utilizadas as equações recomendadas pelo NRC
(2007). O método de otimização usado foi o SIMPLEX.O programa EQUINUTRI pode ser
utilizado em sistemas operacionais Windows 7, 8 e 10, consistindo de cinco formulários
interligados. Por meio de ícones presentes na barra superior, o formulário principal permite
acesso ao formulário de cálculo de exigências nutricionais, ao formulário de edição da
composição dos alimentos, a um sistema de ajuda e ao modo de salvamento de alterações
realizadas no software. No formulário de formulação de rações é possível alterar a
porcentagem do alimento na ração. É possível editar também o mínimo e máximo desejados
de cada alimento na ração, o que é de suma importância para restringir o algoritmo de
otimização da ração. Ao acionar o ícone para otimização da ração, o programa executa os
algoritmos de otimização e busca a mistura de menor custo, que atenda todas as restrições
impostas pelo usuário.O formulário de gráficos exibe na tela diversas informações sobre a
ração formulada, tais como relação volumoso concentrado, composição da ração, custos da
ração e ingestão de matéria seca e de fibra em detergente neutro.O programa EQUINUTRI,
tem o potencial de ser utilizado como ferramenta no dia a dia de zootecnistas em fazendas,
centro hípicos e estabelecimentos em que seja viável a produção de ração em maior escala.O
programa EQUINUTRI possui interface amigável, de fácil utilização. Os resultados gerados
precisam sempre ser acompanhados por profissionais capacitados, para que se mantenha a
qualidade da alimentação fornecida aos equinos, e assim ser permitida a recomendação do seu
uso para formulação de rações de custo mínimo para equinos.

ABSTRACT

The objective of this work is to develop an easy-to-use software to calculate nutritional
and minimum cost feed formulations for horses in different phases and nutritional.For the
development of the program was used the BASIC language, through the Visual Basic version.
Express 2017. The equations recommended by the NRC (2007) were used to calculate the
nutritional requirements of the animals. The optimization method used was SIMPLEX. The
EQUINUTRI program can be used on Windows 7, 8 and 10 operating systems, consisting of
five linked forms. Through icons in the top bar, the main form allows you to access the
nutritional nutrition calculation form, the food composition editing form, a help system and
how to save changes applied in the software. You cannot change the percentage of foods in
proportion. You can also edit the desired minimum and maximum of each food in proportion,
or the importance of the constraint for the ratio optimization algorithm. By activating or
deactivating the action optimization icon, the program executes optimization algorithms and
seeks a lower cost mix that meets all restrictions imposed by the user. The form of graphs
displayed on the screen contains various information about the formulated action, such as
relation concentrate, feed composition, feed cost and intake of dry matter and neutral
detergent fiber.The EQUINUTRI program has the potential to be used as a day-to-day tool for
zootechnists in farms, equestrian centers, and the like. It has user friendly interface, easy to
use. The results generated must always be monitored by trained professionals in order to
maintain a quality feed for the horses, and therefore, recommend their use to reduce the
equine minimum cost equations.
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1 - INTRODUÇÃO
De forma geral, o agronegócio do cavalo tem uma participação importante no cenário
nacional, gerando uma gama de empregos indiretos. O setor por sua vez, ainda carece de
grande evolução na qualidade da mão de obra fornecida, para obter melhores resultados.
Com o passar do tempo a genética dos rebanhos se desenvolveu muito, produzindo
assim, animais muito competitivos nas modalidades as quias cada raça é direcionada. Com a
criação deste cenário, é possível observar que há no setor, uma demanda muito grande de
profissionais capacitados para fornecer um ambiente mais adaptado aos equinos, que por sua
vez atingiram a escala de altos preços no mercado. E assim evitar gastos também, com
problemas de desordens metabólicas criados pela formação de dietas inadequadas a fase de
vida em que se encontra os animais.
Em uma criação de equinos, o custo com a alimentação é o que mais afeta o lucro,
quando se compara os gastos com medicamentos, protocolos de vacinação, controle de
parasitos e treinamento.Nesta cultura, que é considerada uma área especial da zootecnia,
diferentemente das culturas em que o foco principal é a produção de carne ou leite, é comum
a falta de escrituração zootécnica, contabilizando gastos para obtenção do esclarecimento do
real lucro nas propriedades, e percepção deste problema que já é observado por muitos
profissionais que atuam no setor.
Alguns criadores já utilizam formas de alimentação diversificada, visando menores
custos, porém na maioria das vezes não possuem em sua propriedade, mão de obra qualificada
para a programaçãode dietas balanceadas para seus animais e para assegurar boa qualidade da
alimentação fornecida aos mesmos. Assim acabam se deparando com problemas relacionados
a distúrbios metabólicos causados pela alimentação inadequada, o que resulta em prejuízos.
A alteração de preços dos ingredientes, também faz com que ao longo do ano, as
rações comerciais tenham seu preço alterado, fator este que pode ser contornado por planilhas
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e/ou softwares de formulação de ração, que contenham diversidade de alimentos para a
formulação da dieta, visando diminuir o custo total, respeitando as exigências nutricionais dos
equinos de acordo com sua fase de vida.
A fase de vida do equino e a categoria em que ele se encontra são fatores
determinantes para obtenção do julgamento a respeito das exigências de proteínas, energia,
vitaminas e minerais deste animal, que terá seu desempenho diretamente influenciado pela
alimentação.
Em virtude do cavalo ser um animal herbívoro, o volumoso é a base de sua
alimentação e deverá apresentar boa qualidade (ANJOS, 2012). As quantidades de alimento
que serão fornecidas deverão levar em consideração o peso dos animais e o peso da ração e
não o volume da mesma. O programa de alimentação, deve conter a informação quanto a
quantidade de fibra, concentrado, suplementação e alimentos diversificados, de acordo com a
existência ou não de exercícios na rotina do cavalo.
Perante tal demanda, de diminuição dos custos de produção, e atendimento das
exigências nutricionais, se observa a necessidade da criação de um software com atualização
das exigências recomendadas pelo NRC(2007), que calcule formulações de ração, visando
menor preço.
Objetivou-se com esse trabalho desenvolver um software, de fácil utilização, para
cálculo de exigências nutricionais e formulações de rações de custo mínimo para equinos em
diferentes fases e exigências nutricionais.

14

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - A equinocultura
Os equinos, ão monogástricos, herbívoros, que possuem ceco e cólon funcionais que
são essenciais na digestão das fibras, oriundas de sua alimentação. Em sua condição natural
de vida, as diversas pastagens tornavam a dieta destes animais saudável, através da habilidade
de seleção presente nos cavalos (MÜLLER, 2012). Possuem dentes e lábios habilidosos, que
participam da coleta e preparação do alimento para a digestão, com estômago de tamanho
relativo médio, e que assim não armazena grandes quantidades de alimento (FRAPE,2008).
Tem sua digestão dividida em pré-cecal, que irá envolver o intestino delgado e estômago,
também considerada uma fase com grande atividade enzimática, e a fase pós-ileal, que irá
envolver o intestino grosso, e mais voltada para absorção de produtos da fermentação, com
alta atividade microbiana (CINTRA, 2011).
O cavalo, vem acompanhando o homem em seu desenvolvimento no mundo, sendo
utilizado de diversas formas através da condução humana. No começo foi muito utilizado
como matéria prima e alimento e, posteriormente, passou a ser utilizado como meio de
transporte e também participando de processos agrícolas. O tempo foi passando e o homem
passou a utilizar outros meios de tração e locomoção, porém não diminuiu o contato e passou
a utilizá-lo mais para prática de esportes, lazer, em alguns casos para consumo humano (Boffi
F. M. 2007).
Hoje em dia se pode observar que a população de equinos no Brasil está entre as
maiores do mundo, segundo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento -MAPA
(2016), e está em crescimento acelerado. Muitos eventos relacionados a prática da
equinocultura no país, movimentam um alto capital, assim sendo de grande importância para
o país.
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A pratica de esportes com equinos no Brasil e no mundo, vem tomando cada vez um
espaço maior, o que demandam uma gama de profissionais habilitados a preparar um animal
atleta, que dispõe de alimentação balanceada, protocolos de treinamento, ferrageamento e
melhoramento genético.
Nos dias de hoje, se pode aferir que a população de equinos no Brasil, é de
aproximadamente 5,8 milhões de cabeças um número que vem crescendo ano após ano, e
movimentando um grande capital no país e no mundo (MAPA, 2016).

2.2 - Alimentação dos equinos
Os custos relacionados a alimentação equina, giram em torno de 70% a 80%, logo
entrando para a lista de pré-requisito importante em um setor que se trabalha em prol de
sucesso econômico. O arraçoamento nos criatórios, precisam ter como objetivo a otimização
da qualidade da alimentação fornecida, e assim também poder evitar transtornos com
problemas de saúde relacionados a habilidade digestiva (WOLTER,1997).
É indispensável os conhecimentos relacionados a digestibilidade dos alimentos, pois
irá conferir uma ração melhor adaptada as particularidades dos equinos e logo uma digestão
mais eficiente, voltada ao suprimento das exigências em nutrientes e energia, podendo assim
tornar mais econômico e eficiente o sistema de produção (HINTZ, 1969).
A quantidade ingerida de alimentos, quantidade de fibra presente na ração, água
contida na mesma, tempo de digestão, grau de moagem dos alimentos, são fatores presente
entre os diversos, que irão interferir na digestão e aproveitamento da ração pelos
equinos(HINTZ, 1969).
Fenos de diversos tipos são utilizados na alimentação de equinos, e são fonte
principal de fibra na alimentação, podendo ser de gramíneas, também de leguminosas, que
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comumente possuem maior valor nutricional(LEVIS, 1995). Porém as leguminosas possuem
maior dificuldade de produção e ainda tem atrelado a isso o alto custo de produção.
Outra forma é a inclusão de subprodutos da agroindústria. Acabam entrando com
grande utilidade na formulação de rações, uma vez que alguns podem ser produzidos durante
todo o ano, e isso faz com que haja estabilidade na alteração de seus preços (KUNKLE et al.,
1999), e uma vez que os produtores buscam aumento de produção atrelado a baixo custo, a
utilização de subprodutos é interessante.
Nos tempos atuais, o preço dos insumos vem sendo muito observados no mundo e
estudos que buscam antecipar as alterações vem sendo realizados em prol de se otimizar o
lucro nas empresas (IMF, 2015; NASH; SINNOT; TORRE, 2010; WORLD BANK, 2016).
Temos no Brasil hoje, um crescimento na utilização da informática no setor
agropecuário, mesmo que ainda esteja quebrando algumas barreiras culturais, o que cria a
necessidade de uma melhor divulgação e esclarecimento de como funcionam os diversos
modelos de otimização, para uma melhor difusão destas ferramentas(Cunha et al. 2010).
No agronegócio, tem sido possível se observar, no setor primário de produção, a
utilização de planilhas eletrônicas. Isso se deve ao atraso da adaptação dos produtores de
softwares específicos, no atendimento desta demanda no sistema de produção (Cunha et al.
2010).
Um problema muito encontrado na equinocultura nos tempos atuais, são os custos
gerados na alimentação dos animais, que se dividem em diversas categorias, e que se
alimentam de diversas formas com suas respectivas exigências metabólicas, de acordo com
sua fase de vida NRC (2007), onde os proprietários não contabilizam de forma eficiente, os
custos de produção, e logo se deparam com problemas econômicos ao longo da criação. Com
base nestas informações, se nota a demanda por maior emprego de manejos que buscam
contornar este problema.
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Há necessidade de mudança na cadeia produtiva, quando se diz respeito aos criadores
e profissionais da área, adotando novos processos profissionais e administrativos, e uma
tomada de decisões melhor direcionada e alicerçada em conhecimentos zootécnicos.
Aplicativos de balanceamento de ração que visam calcular baixo custo de produção,
são ferramentas de grande utilidade, uma vez que se busca economia no custo total do
empreendimento. Porém, não há existência de softwares livres de balanceamento de ração
para equinos, com embasamento científico, que estejam em língua portuguesa, e em
disponibilidade no mercado.
Diante de um cenário, que reúne preço alto para manutenção de um manejo alimentar
adequado, e um animal que possui valor cada vez maior, se cresce a necessidade de uma mão
de obra qualificada, e a atenção se volta para modelos matemáticos para predição das
exigências nutricionais em equinos, que busquem menor preço.

2.3 - Programas para cálculo de exigências em equinos
Um grupo de tarefas, que serão desenvolvidas por um computador, segundo
Meirelles (1994), recebem o nome de software.
A criação destas ferramentas na equideocultura embora lenta, vem acontecendo com
o passar do tempo, diferentemente das outras culturas onde o ganho de peso é visto como o
fator principal.
A TD softwares, desenvolve softwares na agropecuária e alguns são formuladores de
ração. O Super Crack Premium, que teve sua primeira versão publicada em 1983 é um
programa formulador de ração que possui formulação de rações de custo mínimo e máximo
desempenho, para diversas espécies animais, dentre elas estão, Suínos, Bovinos de Corte,
Animais Silvestres, Aves Poedeiras, Codornas, Frangos de Corte, , Cães, Gatos, Caprinos,
Ovinos, Equinos e peixes. A TD softwares também possui um programa específico para
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equinos, oSuperCrac Equinos que busca formulação de dietas balanceadas para cavalos,
potros e éguas.
Foi desenvolvido, na Universidade estadual paulista-UNESP, pelo professor Manoel
Garcia Neto, no setor da medicina veterinária em Araçatuba, um Programa prático para
formulação de ração-PPFR, na versão Excel 2010, para formulação de rações para
monogástricos, que inclui aves, suínos, equinos, peixes, coelhos, cães e gatos.
2.4 - Exigência nutricional de energia
A energia requerida pelos animais e a energia contida nos alimentos, é expressa em
calorias. A energia requerida pelos cavalos são muitas vezes expressas em quilocalorias ou
mega calorias, também pode ser expressa em joules. Uma mega caloria equivale a 4.184 J.
(NRC, 1998).
A energia bruta de uma dieta representa o montante de calor gerado da combustão
da mesma, com processamento realizado em uma bomba calorimétrica. Desta forma, cada
alimento possui sua energia química, e esta energia irá afetar sua energia bruta. Os lipídeos
contém maior energia bruta do que proteínas ou carboidratos por unidade de peso(NRC1998).
O tipo de carboidrato presente em um alimento não causa efeito em relação a
quantidade de energia bruta de um alimento, porque a quantidade de EB(Energia Bruta) de
um

carboidrato

não

estrutural

é

muito

parecida

com

a

de

um

carboidrato

estrutural(NRC1998).
Quando se subtrai da EB, a energia das fezes, da urina e dos gases, se obtém a
energia metabolizável. Uma forma de estimativa de energia através do animal(NRC, 2016).
A energia que é utilizada para contração, nos tecidos musculares por exemplo, é a
energia líquida. É a parte da energia presente na alimentação, que é utilizada pelo animal,
contabilizando toda perda energética(BERCHIELLI,2011). É subdividida em energia líquida
de mantença(ELm), para os processos fisiológicos basais como, homeotermia, respiração,
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circulação, manutenção de sistemas enzimáticos, ato de caminhar, ruminação (GARRETT et.
al., 1959), e energia líquida de produção, quando se busca a parte da energia que terá como
finalidade, produção animal, como (VALADARES FILLHO, 2010).
Segundo Harris (1997), o nutriente que mais exerce influência sobre a performance
dos cavalos é a energia. Como por exemplo, animais treinados para as provas de enduro, vão
ter suas exigências nutricionais de energias ditadas pelo tempo de prova e também pela
inclinação do terreno e temperatura ambiente.
Um cavalo de aproximadamente 450 quilos, tem exigência de 13,6 a 16,3 Mcal/dia,
de energia digestível de manutenção (NRC, 2007), já quando se fala de animais que possuem
o peso diferente obtemos outros resultados. Na tabela 1 temos alguns resultados.

Tabela 1: Exigências nutricionais em função da velocidade e tipo de andadura.
Tipo de andadura
Passo lento
Passo rápido
Trote lento
Trote médio
Trote rápido/galope lento
Galope médio

Velocidade m/min¹
59
95
200
250
300
350

Mcal/ED/kgPV/h²
0,0017
0,0025
0,0065
0,0095
0,0137
0,0195

Adaptado de (Pagan&Hintz, 1986). ¹Velocidade do animal em metros por minuto.
²Exigências de energia digestível por quilo de peso vivo por hora.

Por exemplo um cavalo que pesa 450 kg com um cavaleiro de 75 kg, e que realiza
um exercício de trote médio por três horas, exigirá 15 Mcal de ED, para executar este
exercício aproximadamente, e após somar as exigências de energia de mantença, chega a 30
Mcal por dia de energia sua exigência metabólica de energia aproximada.

2.5 - Exigência nutricional de Proteína
As proteínas podem ser definidas como moléculas poliméricas de grande tamanho, e
são constituídas por aminoácidos, que podem formar grandes cadeias (MARZZOCO, 1999).
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Elas podem ser encontradas em diferentes formas e funções, dinâmicas e estruturais.
São o componente celular encontrado com maior abundancia, e participam de milhares de
processos biológicos químicos com grande diversificação de atuações. Fornecem colágeno e
elastina, componentes estruturais e do esqueleto celular(MARZZOCO, 1999).
As proteínas também realizam transporte molecular, como por exemplo o oxigénio é
transportado pela mioglobina e hemoglobina. Na eliminação de infecções virais e bacterianas,
temos proteínas especializadas atuando, como imunoglobinas e o interferon(MARZZOCO,
1999).
A idade em que o equino se encontra é um fator muito importante, quando se pensa
em seu requerimento proteico via dieta. Outros fatores importantes, são a quantidade de
aminoácidos que compõem as proteínas, sua capacidade de ser digerida e a relação energia e
proteína que é formada a dieta.(DE OLIVEIRA et al., 2003).
Quando comparado com potros, as exigências nutricionais de proteína, de equinos
adultos não é alta. Equinos adultos e que são atletas, tem exigência em torno de 11 a 12
porcento de proteína dietética. E nestes casos o excesso de proteína tem poder de gerar perdas
no desempenho animal, sendo mais grave do que a falta de proteína(HINEY E POTTER,
1996 apud GALVÃO et al., 2004). O fígado e o rim, são órgãos afetados quando se tem o
excesso de proteína na dieta, e além deles se tem uma falta de homeostasia térmica e hídrica
nesses casos.
Segundo Lewis(2000), para equinos que passam por atividades físicas a nível
moderado, o excesso de consumo de proteína causa aumento na ingestão hídrica e logo na
excreção urinária, e ainda diminui a habilidade de aproveitamento da energia, fazendo com
que haja perdas, no desempenho atleta.
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2.6 - Utilização dos produtos de Energia e proteína na dieta
Um trabalho muito intenso, pode exigir para o exercício de contração muscular,
disponibilidade de energia em torno de 40 vezes maior do que normalmente em descanso.
Quando se considera, que o sistema do animal pode não apresentar uma resposta imediata, se
pode ter rápidas mudanças na manutenção do nível de glicose sanguínea. Há várias maneiras
para acomodarem circunstâncias alteradas, porém, o suprimento de nutrientes para os tecidos
é o objetivo(FRAPE,1929).
No momento em que um cavalo está galopando, o ar circula mais rapidamente nos
pulmões, assim uma maior quantidade de oxigênio chega até os músculos cardíacos e
esqueléticos para liberação de energia. Porém este processo pode não ser o bastante para o
suprimento da demanda de energia, e com isso, a glicose é convertida em ácido láctico assim
ajudando a suprir este déficit de energia (WEIBEL et al., 1981).
Vários ajustes fisiológicos, acontecem em prol de atender as demandas de energia
nos músculos, que estão expostos a trabalhos intensos e repetidos. No começo o volume de ar
nos pulmões aumenta, e desta forma o volume de oxigênio também cresce, assim como a
difusão de gases. Com esse processo, o dióxido de carbono é eliminado do sangue com maior
intensidade, e o oxigênio absorvido em maior proporção. Todo este ciclo é auxiliado pelas
hemácias e hemoglobinas, proteínas presentes no sangue.Um trabalho muito intenso, pode
exigir para o exercício de contração muscular, disponibilidade de energia em torno de 40
vezes maior do que normalmente em descanso. Quando se considera, que o sistema do animal
pode não apresentar uma resposta imediata, se pode ter rápidas mudanças na manutenção do
nível de glicose sanguínea. Há várias maneiras para acomodarem circunstâncias alteradas,
porém, o suprimento de nutrientes para os tecidos é o objetivo(FRAPE,1929).
No entanto, segundoFrape(1929), o treinamento possui associação com a queda na
secreção da insulina, certamente há uma secreção maior de glicocorticoides, concentrações
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mais elevadas de glicogênio e de glicose sanguínea, pelo fato da maior capacidade de
exercício físico, maior volume de lactato a nível sanguíneo. A epinefrina e os
glicocorticóides, no animal que passou pelo exercício, causam estímulo na lipólise e oxidação
da gordura presente no corpo, como uma fonte de energia, assim gerando a conservação do
glicogênio e produzindo maior volume de AGNE-ácidos graxos não esterificados, no sangue.
Durante a lipólise ocorre a liberação do glicerol, que sofre acumulação no momento do
trabalho exigente. O glicerol possivelmente se acumula, em função do volume de lactato
sanguíneo que cresceu, o qual está presente na recuperação da glicose após o exercício.
A glicose, é um substrato energético muito rico em uma dieta a base de grãos. Os
AGV-ácidos graxos voláteis, também são muitos ricos para os animais que vivem a base de
volumoso. O cavalo que no seu dia a dia é alimentado por grãos, possui maior atividade no
pico de glicose e menos da depressão, porém não obrigatoriamente tolera melhor o trabalho
no momento de pico. Uma explicação prática, é que cavalos que realizam exercícios físicos
intensos, geralmente recebem concentrado em quantidades menorese numa maior frequência.
Para suavizar mudanças cíclicas na glicose sanguínea e evitando cólicas (OLIVEIRA, 2010).

2.7 - Exigência nutricional de minerais
Uma parte dos equinos hoje em dia, estão submetidas a desafios físicos diários, para
execução de serviços ou seu próprio treinamento para competições. Estes exercícios
demandam de grande esforço físico, e causam grande desgaste nestes animais(JACKSON,
1997).
Segundo Lewis (1995) deficiência, ou o excesso de minerais pode afetar este
desempenho dos equinos, trazendo danos a estes animais atletas.
Os macro minerais são requeridos em maiores quantidade comparativamente, na
dieta, são perdidos durante o exercício físico e são estruturais para o animal, sendo cálcio,
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fósforo, potássio, magnésio, enxofre, sódio e cloro(KOBLUCK et al.,1995; LEWIS, 1995;
JACKSON, 1997)
Os macronutrientes estão presentes em vários processos metabólicos, comotrabalho
cardíaco, no metabolismo energético, na função neuromuscular, na proteção celular, sofrendo
alterações decorrentes da atividade física, sendo assim essenciais no desempenho
animal(CUNHA, 1991; KOBLUCK et al., 1995).
Durante o exercício intenso, há grande perda de eletrólitos, o que gera alterações na
constituição do plasma. Assim, as condições ambientais, como temperatura, umidade relativa,
tem poder sobre os resultados. O acesso ao conhecimento relacionado a essas alterações
eletrolíticas, são indispensáveis para a formação de dietas adequadas a estes animais, visando
manter sua integridade física(HINTZ & CYMBALUK,1994).
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3 - MATERIAL E MÉTODOS

Para desenvolvimento do programa foi utilizada a linguagem BASIC, por meio do
pacote Visual Basic 2017 versão Express.
Para cálculo das exigências nutricionais dos animais foram utilizadas as equações
recomendadas pelo NRC (2007). O método de otimização usado foi o SIMPLEX. A estrutura
matemática para o desenvolvimento do algoritmo foi direcionada para obtenção de
combinações de alimentos que atendam às exigências nutricionais dos animais e minimizem
os custos diários com a alimentação do rebanho. Desta forma, a função objetivo pode ser
matematicamente expressa da seguinte forma:

Em que:

MINc = minimização do custo da ração, Cj = custo do alimento j (R$/kg), Qj =
Quantidade do alimento j na ração.

As restrições impostas pelo algoritmo são as seguintes:
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Em que: MSf = matéria seca fornecida na ração (kg/dia), IMSp= ingestão de matéria
seca predita pelo modelo (kg/dia), CMTi = coeficiente de margem de tolerância inferior, CMTs
= coeficiente de margem de tolerância superior, EDf = Energia digestível fornecida na ração
(Mcal/dia), PBf = proteína bruta fornecida na ração (g/dia), AAf = aminoácido x na ração
(g/dia), MINf = mineral x na ração (g/dia), FDNmin = mínimo de fibra em detergente da ração
para evitar acidose ruminal (%MS), FDN%PC = fibra em detergente neutro da ração fornecida
em relação ao peso corporal do animal (% do PC), FDN%PCmáx = máximo possível de
consumo de fibra em detergente neutro pelo animal (% do PC), EEmáx = extrato etéreo
máximo da ração (%MS).

O software foi implementado num sistema de cinco formulários interconectados
(Figura 1).
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Formulário
principal
Formulário
de exigências
nutricionais

Formulário
de composição
de alimentos
Formulário
de formulação
de rações

Formulário
de gráficos
Figura 1 - Esquema de interconectividade dos cinco formulários do software
EQUINUTRI.

O formulário principal foi projetado para ser uma tela de abertura do programa, cuja
função é dar acesso aos formulários de exigências nutricionais e de composição dos
alimentos, em tempo de execução.
O formulário de exigências nutricionais foi implementado para permitir a edição das
características dos animais, por meio das quais o algoritmo do software poderá calcular as
exigências de energia, proteína, aminoácidos, minerais e vitaminais dos equinos.
O formulário de composição de alimentos foi concebido para permitir a edição da
composição dos alimentos e o cálculo da estimativa da concentração energética de cada
alimento.
O formulário de formulação de rações foi concebido para permitir a edição da
participação de cada alimento na ração, assim como o grau de tolerância de erro no
atendimento das exigências nutricionais, por meio da mistura de alimentos.
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Os formulários de exigência nutricionais, composição de alimentos e formulação de
rações foram projetados para serem interconectáveis em tempo de execução, permitindo que o
usuário modifique as exigências nutricionais, a composição de alimentos ao mesmo tempo em
que formula a ração.
O formulário de gráficos sobre características da ração foi desenvolvido para permitir
que o usuário tenha o auxílio de figuras para a tomada de decisões sobre a qualidade da ração
formulada. Esse formulário pode ser acessado apenas por meio do formulário de formulação
de rações.
Foi implementado um banco de dados com a composição de 160 alimentos. O teor de
energia digestível de cada alimento foi estimado de acordo com as equações recomendadas
pelo NRC (2007).
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

O programa EQUINUTRI pode ser utilizado em sistemas operacionais Windows 7, 8
e 10, consistindo de cinco formulários interligados. Por meio de ícones presentes na barra
superior, o formulário principal permite acesso ao formulário de cálculo de exigências
nutricionais, ao formulário de edição da composição dos alimentos, a um sistema de ajuda e
ao modo de salvamento de alterações realizadas no software(Figura 2).

Figura 2 - Formulários principal do software EQUINUTRI.

O formulário de exigências nutricionais contém diversas caixas de texto e caixas de
listagem (Figura 3).
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Figura 3 - Formulário de exigências nutricionais do software EQUINUTRI.

Por meio das caixas de texto e das caixas de listagem é possível alterar a categoria a
idade, o nível de exercício usado, a idade, o peso corporal o ganho de pero corporal, entre
outras características (Figura 3). Os valores dessas características são usados pelo algoritmo
do programa para calcular as exigências de energia, proteína, aminoácidos, minerais e
vitaminas. O programa exibe os resultados desses cálculos no lado direito desse formulário,
numa caixa controlada por barra de rolagem.
É possível ainda alterar as exigências calculadas pelo programa, por meio de um
ícone de alteração, presente na barra superior do formulário. Esse formulário permite ainda a
geração de relatórios de exigências nutricionais, por meio do acionamento de um ícone na
barra superior da tela.
O formulário de composição de alimentos (Figura 4) contém 160 alimentos cujos
nomes encontram-se, em ordem alfabética, numa caixa de listagem no lado direito da tela. Por
meio da seleção do nome de cada alimento á possível alterar a composição e o preço, que se
encontram em caixas de texto no lado direito da tela. A caixa de seleção ao lado direito do
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nome de cada alimento tem a função de indicar que alimentos estão disponíveis para
formulação da ração.

Figura 4 - Formulário de alimentos do software EQUINUTRI.

Nesse software não é possível acrescentar novos alimentos. Porém, essa
característica indesejável está sendo corrigida e será implementada em novas versões.
Na face esquerda do formulário de formulação de rações há uma tabela com a lista de
alimentos disponíveis para a formulação (Figura 5), em que é possível alterar a porcentagem
do alimento na ração. É possível editar também o mínimo e máximo desejados de cada
alimento na ração, o que é de suma importância para restringis o algoritmo de otimização da
ração.
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Figura 5 - Formulário de formulação de rações do software EQUINUTRI.

Essa tabela também informa as quantidades de matéria natural e matéria seca de cada
alimento da ração. Abaixo da tabela citada o programa informa a quantidade fornecida de
ração, em porcentagem da ingestão predita pelo modelo e em quantidade de matéria seca.
No lado direito da tela no formulário de formulação de rações se encontram os
valores dos parâmetros fornecidos, exigidos e as diferença entre os valores exigidos e
fornecidos. As caixas de seleção ao lado direito de cada parâmetro da ração permitem
selecionar o respectivo parâmetro para o processo de otimização. Caso um parâmetro esteja
selecionado, suas respectivas caixas de texto para edição das tolerâncias de erro no
atendimento das exigências se tornam visíveis e podem ser editadas pelo usuário.
Na barra superior da tela encontra-se o ícone para otimização da ração. Ao acionar
esse ícone, o programa executa os algoritmos de otimização e busca a mistura de menor custo,
que atenda todas as restrições impostas pelo usuário.
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O formulário de gráficos (Figura 6) exibe na tela diversas informações sobre a ração
formulada, tais como relação volumoso concentrado, composição da ração, custos da ração e
ingestão de matéria seca e de fibra em detergente neutro.

Figura 6 - Formulário de gráficos do software EQUINUTRI
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5 - CONCLUSÃO

O programa EQUINUTRI, tem o potencial de ser utilizado como ferramenta no dia a
dia de zootecnistas em fazendas, centro hípicos e estabelecimentos em que seja viável a
produção de ração em maior escala.
O programa EQUINUTRI possui interface amigável, de fácil utilização. Os
resultados gerados precisam sempre estar sendo acompanhados por profissionais capacitados,
para que se mantenha a qualidade da alimentação fornecida aos equinos, e assim estar
permitida a recomendação do seu uso para formulação de rações de custo mínimo para
equinos.
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