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RESUMO 

 Objetivou-se desenvolver um software livre com interface amigável e de fácil 

utilização, para cálculo de cálculo de rações de custo mínimo para vacas em lactação. O 

programa NUTRICOW II foi desenvolvido em linguagem Basic, com a utilização do 

pacote Visual Basic 2012. Foi implementado um banco de dados com a composição de 

160 alimentos. Para cálculo das exigências nutricionais foram utilizadas as equações do 

NRC (2001). O programa foi estruturado com um formulário principal e formulários de 

composição dos alimentos, de exigências nutricionais e de balanceamento de rações. 

Foram realizados testes de confiabilidade, por meio da comparação de 100 resultados 

gerados, com os do programa do NRC (2001). O programa NUTRICOW II pode ser 

utilizado em plataforma Windows7 e 8. O formulário principal permite acesso aos 

formulários de composição dos alimentos e de exigências nutricionais. O formulário de 

balanceamento de rações possibilita a formulação de rações de custo mínimo, utilizando 

o método Simplex de otimização. É possível ainda gerar gráficos, relatórios e exportar 

resultados para planilhas Microsoft Excel. Os valores gerados no programa NUTRICOW 

II foram iguais aos obtidos no software do NRC (2001), para todas as 100 rações 

testadas. 

Palavras chave: Alimentação, Bovinos leiteiros, Otimização, Produção de leite 

 

ABSTRACT 

The objective was to develop a free software with friendly and easy interface to 

calculate least cost feeds for lactating cows. The NUTRICOW II software was 

developed in the Basic language, using the Visual Basic 2012 package. Was 

implemented a database with 160 kinds of food. The NRC (2001) equations were used 

to calculate the nutritional requirements. The program was structured with a main form 

and distinct forms for food, nutritional requirements and rations. A test was conducted 

to compare the results generated with NRC (2001) program. The NUTRICOW II 

software can be used on Windows 7 and 8. The main form allows access to food and 

nutrient requirements forms. The rations form enables the least cost feeds formulation. 

It is possible to generate graphs, reports and export results to Microsoft Excel 

spreadsheets. The values generated with NUTRICOW II were similar to those obtained 

with the NRC (2001) software, for all 100 rations used. 

Keywords: Dairy cattle, Feeding, Optimization, Milk production  
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1- INTRODUÇÃO 

A alimentação dos rebanhos é responsável por grande parte dos custos de 

produção das diferentes espécies de ruminantes criadas com finalidade econômica. 

Dessa forma, principalmente quando se prioriza eficiência econômica, a nutrição 

assume importância fundamental. 

Práticas alimentares de animais leiteiros são dependentes do atendimento das 

exigências nutricionais para funções produtivas e otimização da lucratividade. Isso 

requer informações de exigências específicas para cada função produtiva, consumo de 

alimentos e a contribuição de cada alimento em satisfazer essas necessidades 

nutricionais.  

Para alcançar mudanças que transformem a atividade leiteira em negócio 

sustentável e competitivo é necessário aos produtores uma nova visão de gestão de suas 

propriedades, implementando processos administrativos modernos e profissionais, 

buscando maior agilidade e acerto nas decisões (Yamaguchi, 2004). 

Segundo Cunha et al. (2010), no Brasil, embora ainda existam barreiras culturais 

e econômicas à utilização da informática na agropecuária, nos últimos anos houve um 

rápido aumento do número de propriedades que adotaram essa tecnologia. Entretanto, 

no setor da produção primária do agronegócio, tem se observado prioritariamente o uso 

de planilhas eletrônicas, pois os fabricantes de softwares específicos ainda não se 

adaptaram aos consumidores desse segmento.  

Existem alguns programas  nacionais e estrangeiros, para formulação de rações 

para o gado leiteiro. Parte desses programas utiliza métodos de programação linear para 

minimização dos custos das rações. No entanto, não existem softwares gratuitos e 



 

2 

 

confiáveis para balanceamento de rações de custo mínimo para vacas em lactação, em 

língua portuguesa, disponíveis no mercado. 

Atualmente o que se procura é a redução dos custos com a alimentação dos 

animais, visando assim a manutenção da viabilidade econômica dos sistemas de 

produção. Porém, nem sempre a opção por alimentos mais baratos proporcionará 

qualidade necessária das rações para que esta, supram as exigências nutricionais dos 

rebanhos.  

Os programas computacionais são capazes de fornecer a melhor relação custo-

benefício, seja este mais simples ou mais sofisticado, pois o que irá demandar a 

qualidade será seu banco de dados e saber executa-lo de forma correta e sensata. Esses 

programas quando bem utilizados pelos usuários, fornecem inúmeras possibilidades de 

misturas, limitações ou combinações que, por métodos analíticos dificilmente seriam 

obtidas.  

Assim torna-se de grande importância, ao se adquirir um programa para cálculo 

de ração, que seja capaz de conter um robusto banco de dados com a composição 

nutricional de alimentos, de realizar cálculos precisos de exigências nutricionais dos 

animais, de utilizar algoritmos para minimização de custos de ração, além da capacidade 

de importação e/ou exportação de dados, gerando relatórios em arquivos do tipo doc, 

pdf, ou txt. Quando bem utilizados esses programas se tornam importantes ferramentas 

para auxílio à tomada de decisões. 

O objetivo com esse trabalho foi desenvolver um software de fácil utilização, 

com interface amigável, para cálculo de exigências nutricionais e formulação de rações 

de custo mínimo para vacas em lactação 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Num processo de cálculos de rações para bovinos leiteiros, deve-se ter em mente 

quais métodos de determinação de exigências foram empregados e que tipo de tabela de 

composição de alimentos será utilizado para se atender as exigências nutricionais dos 

animais. Para isso, os modelos de exigências nutricionais mais utilizados no mundo são, 

o National Research Council - NRC, publicações de NRC (1989 e 2001), Agricultural 

and Food Research Council - AFRC, publicação AFRC (1993), Institut National de la 

Recherche Agronomique - INRA, publicações Jarrige (1988) e INRA (2007) ou mesmo 

o Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO (1990) e, 

CSIRO (2007). 

 

2.1- EXIGENCIAS DE ENERGIA PARA VACAS EM LACTAÇÃO 

 A determinação da energia liquida (EL) é fundamental para formulação de 

rações para vacas leiteiras. Animais de elevada produção, sobretudo no início da 

lactação, exigem de maior nível de energia, a qual é suprida por meio de grande 

consumo de alimentos concentrados. Frequentemente tem sido descrito problemas 

metabólicos quando o consumo de concentrado é exagerado (MERTENS, 1993). A 

adição de alimentos com maior densidade energética, como as gorduras, constitui uma 

estratégia para adequar a ingestão de energia durante a fase inicial do ciclo lactacional 

(PALMQUIST e JENKINS, 1980). 

 Segundo o ARC (1980), os componentes do total de energia exigida por um 

animal são: perdas de energia pelo corpo durante o jejum (compreendendo o calor 
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produzido e a energia perdida na urina durante este jejum); energia gasta no trabalho 

muscular; energia requerida para a formação de tecidos para o crescimento, a engorda e 

a gestação; energia perdida pelo corpo nas secreções, como o leite. A energia dos 

alimentos é responsável por satisfazer a energia despendida pelos animais e promover a 

síntese de constituintes corporais orgânicos e secreções. 

  Para animais com ganho líquido de tecido, o ARC (1980) preocupou-se em 

separar a energia gasta para a síntese de proteína daquela para a síntese de gordura, 

principais nutrientes do tecido ganho. 

O ARC (1980) utilizou, para expressar as exigências energéticas de ruminantes, 

o termo energia metabolizável (EM) com unidade em megajoules por dia (MJ/d). O 

termo joule (J) pode ser convertido para calorias (cal) mediante a aplicação das 

expressões: 

 

               

                 (k = Quilo = 1.000 vezes) 

                           = 1.000.000 de vezes) 

 

O ARC (1980) e o AFRC (1993) utilizaram alguns termos para melhor predizer 

as exigências de EM para ruminantes. A metabolizabilidade da EB de um alimento à 

mantença (qm ou M/D) é definida como a proporção de EM na EB do alimento. 

Portanto para o Agricultural and Food Research Council – (AFRC, 1993) quanto maior 

for a proporção de EM na dieta sobre o valor da EB, menores serão as perdas 

energéticas desta mesma dieta sob a forma de produção de calor metabólico. A 
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utilização de energia para mantença é importante para os cálculos dos valores de 

eficiência de uso da EM, eficiência essa representada pela letra k. Segundo o ARC 

(1980), k é definido como o aumento na energia de retenção que ocorre por unidade de 

aumento na EM suprida, ou seja: 

 

            
                     

    
  

 Em que:    é a variação de energia 

 

 
Figura 1. Partição da energia no organismo  animal. 
Fonte: Adaptado do ARC (1980) 
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Segundo AFRC(1993) para o cálculo da exigência de energia metabolizável para 

mantença de um animal de produção soma-se a energia gasta em jejum (F) com a 

energia liberada com atividades (A), sejam elas locomoção ou posição em que esse 

animal se encontra e assim divide esse valor pela eficiência para mantença citada pelo 

ARC (1980). Assim sendo, 

           
   

  
 

Já os NRCs (1989; 2001) têm como principal unidade de expressão energética a 

energia líquida (EL), que é expressa em Mcal. Esse sistema faz citações para o uso de 

outras unidades de energia, tais como a energia digestível (ED) e energia metabolizável 

(EM), também expressas em Mcal. No entanto, os nutrientes digestíveis totais (NDT), 

em % da matéria seca dos alimentos ou em kg por animal / dia, ainda é uma forma de 

expressão muito utilizada para descrever tanto a concentração quanto a exigência em 

energia pelo animal. 

De acordo com o ARC (1980), a energia metabolizável (EM) requerida para 

manter o equilíbrio energético em animais estabulados é simplesmente a soma do calor 

produzido durante o jejum e da energia da urina perdida, dividida pela eficiência de 

utilização da EM para mantença (km). 

Conforme o NRC (1989), as exigências de energia líquida para mantença são de 

73 kcal/kg . No entanto, há recomendação de acréscimo de 10% nessas exigências para 

compensar o efeito da atividade física (caminhadas ou serviços), o que eleva esse valor 

para cerca de 80kcal/kg . Em complementação, acrescentam-se outros 10% sobre a 
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mantença para bovinos que consomem pastos de boa qualidade, ou 20% quando o pasto 

for de pior qualidade. 

Energia metabolizável para mantença 

A equação para energia metabolizável foi criada para converter ED em EM 

podendo assim ajustar a concentração de EE da ração.  

(I) NRC (2001) utiliza da energia liquida sendo a energia metabolizável de 

mantença dividida pelo fator de conversão        . 

   
                

  
      Mcal/vaca/dia  

(II) AFRC (1993) utiliza dos valores de energia utilizada em um animal em 

jejum e exercendo atividades quanta locomoção e posição em que se 

encontra. 

                       
   

  
           Mj/d 

 

(III)  CSIRO (2007) trabalha com algumas  variáveis tabeladas que se 

diferenciam quando sexo, espécies e a produção de leite. 

            
               

  
                                   Mj/d 

 

Energia metabolizável para lactação 

(I) NRC (2001) define a energia liquida como sendo a contida no leite produzido 

depende da porcentagem da sua composição convertida para EM dividindo pelo 

fator    
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(II)   AFRC (1993) recomenda que o valor de energia do leite     pode ser predita 

com adequada precisão através da equação seguinte que irá compor a equação 

para exigência de energia para lactação. 

                 
         

  
                               

Em que: 

                                                                           

   

  (III)  CSIRO (2007) utiliza da energia contida no leite dividido pela eficiência de 

lactação. 

    
      

   
                      

           Em que 

                            

                                                       

 

2.2-EXIGÊNCIAS DE PROTEINA PARA VACAS EM LACTAÇÃO 

As proteínas constituem mais da metade do peso seco de muitos organismos, 

podendo assumir diversas funções no corpo do animal: hormonal, enzimática, 

transferência de informações genéticas, transporte de substâncias no sangue, contração 

muscular, estrutural, defesa, entre outras. Aparentemente, não é possível o 

armazenamento da proteína excedente da dieta como forma de satisfazer futuras 

exigências. Ao serem atendidas as necessidades de proteína para mantença, 

crescimento, gestação e lactação o excesso dela é utilizado como fonte de energia. 
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A absorção de aminoácidos essenciais provenientes da digestão de proteínas é vital 

para mantença, a reprodução, o crescimento e a lactação (NRC, 1989). Esses 

aminoácidos essenciais são originados ou da proteína dietética que escapa da 

fermentação ruminal (proteína não degradada no rúmen – PNDR) ou da proteína 

microbiana produzida durante esse mesmo processo (proteína degradada no rúmen –

PDR) (Van Soest, 1994; NRC, 2001). A proteína dietética é atacada pelos 

microrganismos retículo-ruminais, e os produtos nitrogenados dessa degradação 

incluem peptídeos, aminoácidos e finalmente amônia (NH3), sendo essa última utilizada 

para a síntese de proteína microbiana. A quantidade de proteína microbiana sintetizada é 

dependente da quantidade e da velocidade de disponibilidade de energia no retículo-

rúmen (quantidade e qualidade do alimento oferecido), desde que as exigências de 

enxofre (S), de fósforo (P) e de outros micronutrientes (magnésio – Mg
2+

, cobre – Cu
2+

 

e cálcio – Ca
2+

) sejam atendidos (ARC, 1980; Vázquez-Añón,1997). 

Para expressar as exigências nutricionais em proteína pelo animal, foi criado o 

termo proteína metabolizável ou PM (g/dia ou g/kg de MS) (AFRC, 1993; NRC, 2001) 

para o total de proteína verdadeiramente digestível (aminoácidos), disponível para o 

metabolismo do animal hospedeiro depois da digestão e absorção dos alimentos no trato 

digestório. A PM suprida por diferentes dietas é estimada tomando-se a soma da 

quantidade de proteína que escapa da degradação no retículo-rúmen, bem como a soma 

da proteína sintetizada pela microbiota retículo-ruminal e pela digestibilidade destes 

componentes no intestino delgado (ARC, 1980). 
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De acordo com o CSIRO (1990) a exigência liquida de proteína para mantença 

se calcula pela fração da proteína urinaria endógena como descrito pelo ARC (1980) e 

pela fração da proteína fecal endógena. 

O NRC (1989) estabeleceu que as exigências de N para a mantença dos animais 

é a soma das perdas via nitrogênio fecal metabólico (Nfm) e nitrogênio endógeno 

urinário (NUE) e das pequenas perdas de N pelas N descamações, pelos e suor, e 

descreve as exigências para proteína da seguinte forma: 

Proteína metabolizável de mantença 

(I) NRC (2001) Soma todas as formas de utilização das proteínas, onde 

temos a proteína fecal endógena, as sintetizadas pelas bactérias e as 

perdidas pelas descamações. 

                                     
(
      

   
)      

    
              

                                                           

                                                                  

                                       

                                                                                       

 

(II) AFRC (1993) utiliza da proteína bruta do leite juntamente com a proteína 

digestível do leite 
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(III) CSIRO (2007) utiliza dos mesmos parâmetros do NRC(2001) contando 

também com a proteína que é perdida pelas descamações. 

                                                    

                                            

                                                                  

                                                              

 

 

Proteína metabolizável de lactação 

(I) NRC (2001) leva em consideração a proteína verdadeira do leite com a 

produção diária do animal. 

                 
   

    
                            

                                                                      

                                   

     

(II) AFRC (1993) utiliza dos valores de proteína livre no leite com alguns 

fatores de correção de outras literaturas como ARC(1980) 

    
                       

    
                      

(III) CSIRO (2007) relação da proteína microbiana com a proteína contida no 

leite dividida pelo fator d conversão de proteína liquida para 

metabolizável 0,7  



 

12 

 

    
           

   
                                

Proteína metabolizável de gestação 

(I)    NRC (2001) utiliza-se do peso do bezerro ao nascimento (PBN)  

     
[              ]     

   
                             

       [              ]  
   

  
                             

 

(II)      AFRC (1993) utiliza os dias em gestação( DG) com as variáveis de 

correção 

                                                           

 

(III) CSIRO (2007) utiliza de parâmetros mencionados pelo AFRC (1993) sendo 

estes as variáveis A,B e C. 

     
                       

   
                                  

Proteína bruta 

(I) NRC (2001) é necessário obter os valores para a proteína metabolizável 

endógena, bacteriana, e a total como também da digestibilidade da 

proteína não digestível no rúmen (PNDR). 
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(II) CSIRO (2007) Somatório de todas as formas de síntese da proteína no 

animal em suas varias fases convertida para o fator de correção. 

    
                

     
                                                      

 

 

2.3-EXIGÊNCIAS DE MINERAIS PARA VACAS EM LACTAÇÃO 

Para o NRC (2001), os elementos minerais são divididos em dois grupos: 

macrominerais ou minerais principais, aqueles exigidos em grandes quantidades (g/dia) 

e presentes no tecido animal em altas concentrações. Incluem cálcio, fósforo, sódio, 

cloro, potássio, magnésio e enxofre; microminerais ou minerais traços, aqueles exigidos 

em pequenas quantidades (mg/dia) e, geralmente, presentes no tecido animal em 

concentrações menores. Incluem cobalto, cobre, iodo, ferro, manganês, molibdênio, 

selênio e zinco. 

O ARC (1980) mencionou que, sob condições práticas, as exigências de sódio e 

cloro são totalmente suplantadas pela provisão de uma suplementação de sal comum. As 

ingestões de potássio são inevitavelmente excessivas. Muitos alimentos para ruminantes 

requerem suplementação de cálcio e fósforo, mas, devido às excessivas reservas 

esqueléticas, os animais normalmente se ajustam temporariamente a esses possíveis 

desbalanços minerais. 
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Fox et al. (2000) e NRC (2001) adotam a metodologia fatorial para a determinação 

da exigência de minerais. Dessa forma, somam-se as exigências de mantença, lactação, 

gestação e crescimento de cada mineral, obtendo-se a exigência líquida do elemento 

mineral. 

Para a exigência de mantença, os modelos consideram as perdas fecais e urinárias. A 

exigência para a lactação considera as concentrações minerais encontradas no leite 

corrigido para 4% de gordura, no NRC (2001). 

Já para a exigência para gestação, leva-se em conta a quantidade de minerais retidos 

no útero, feto e anexos em cada dia de gestação acima de 190 dias, no NRC (2001) e, 

acima de 187 dias, em Fox et al. (2000). 

Para o crescimento, expressa-se a quantidade de mineral retida em cada quilograma 

de ganho de peso vivo, considerando-se a expectativa de ganho de peso (Fox et al., 

2000; NRC, 2001). 

Para que se determine a exigência dietética de cada mineral, a partir da exigência 

líquida, é imprescindível a utilização do coeficiente de absorção da fonte mineral 

utilizada. Fox et al. (2000), no sistema CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein 

System), observam que, com relação ao Ca, a ingestão de matéria seca, o peso vivo, a 

produção total de proteína no leite corrigido para 3,3% de proteína bruta, o tempo de 

gestação acima de 187 dias e o ganho em peso vivo são fatores a serem considerados na 

exigência animal para este mineral.  
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 Nessa fase de exigências dos minerais, são comparados dois modelos para as 

exigências, o NRC(2001) e o CSIRO(2007), levando e consideração por serem os mais 

atuais. 

 

Cálcio 

Mantença 

(I)  NRC (2001) utiliza do peso corpora (PC) mais os parâmetros de correção 

                                                 

(II) CSIRO(2007) utiliza da ingestão de matéria seca (IMS) mais os parâmetros 

de correção 

                                                       

 

Crescimento 

(I) NRC (2001) utiliza da variável peso corporal a maturidade        e ganho de 

peso diário (GPD). 

            (          
              )                              

(II) CSIRO(2007) a variável utilizada é o peso corporal (PC) juntamente com os 

parâmetros para ajuste 

                                                          

 

Gestação 
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(I) NRC (2001) utilizou dos dias em gestação (DG) e os exponenciais. 

       

                                             

  [                       ]                             

(II) CSIRO(2007) Utiliza os valores do ARC (1980), onde tem variações quanto 

aos meses de gestação.  

 

Lactação 

(I) NRC (2001) o parâmetro de ajuste se diferencia entre as várias raças, mas a 

variável utilizada é a produção de leite (PL) em litro ou quilos. 

      Raça Holandesa                                             

      Raça Jersey                                                   

      Outras raças                                                  

       Colostro                                                       

(II) CSIRO(2007) Esta se calcula em relação a produção de leite, sendo que irá se 

diferenciar quanto a raça. Para Jersey o recomendado é 1,45 g / kg para a raça 

Holandesa o recomendado 1,15 g / kg de leite. 

 

Fósforo 

Mantença 
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(I) NRC (2001) para descrição da exigência é necessário de se ter a ingestão de 

matéria seca (IMS) e o peso corporal (PC) do animal. 

                                                        

(II) CSIRO(2007) não cita sua relevância quanto a mantença. 

Crescimento 

(I) NRC (2001) utiliza da variável peso corporal a maturidade        e ganho 

de peso diário (GPD). 

                                                              

(II) CSIRO(2007) a variável utilizada é o peso corporal (PC) 

                                                                            

 

Gestação 

(I) NRC (2001) utilizou dos dias em gestação (DG) e os exponenciais. 

         

                                              

  [                        ]                                   

(II) CSIRO(2007) Descreve para vários meses de gestação, sendo de do quinto ao 

sexto mês  a exigência é de 0,9 g/dia. No sétimo sendo de 1,9 g/dia, no oitavo 

mês de 3,1 g/dia e no nono mês de 4,8 g/dia. 
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Lactação 

(I) NRC (2001) utiliza da produção de leite (PL), seja ela em litros ou quilos. 

                               

(II) CSIRO(2007) descreve a equação em relação a produção de leite, sendo que 

esta irá se diferenciar quanto a raça. Para Jersey o recomendado é 1,40 g / kg 

de leite e para Holandês o recomendado 0,9 g / kg de leite. 

 

3 – MATERIAL E MÉTODOS 

O software NUTRICOW II foi desenvolvido em linguagem Basic, com a 

utilização do pacote Visual Basic 2012 versão Express. Foram planejados seis 

formulários interligados, como demonstrado na Figura 2. O formulário de identificação 

deve exigir que o usuário digite a senha de acesso ao programa. Desde que a senha 

correta seja inserida, o programa carrega o formulário principal. 
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Figura 2 – Representação diagramática do software Nutricow II. 

O formulário de identificação foi desenvolvido para verificar o acesso dos 

usuários, restringindo o uso do software a indivíduos credenciados. A verificação 

correta do nome do usuário e da respectiva senha permite a visualização do formulário 

principal do programa.  

O formulário principal foi desenvolvido para permitir o acesso aos formulários 

de composição dos alimentos e de exigências nutricionais, assim como para controlar o 
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encerramento da utilização do programa. O formulário principal não foi interconectado 

com o formulário de formulação de rações, de forma que a formulação e otimização das 

rações foi condicionada a entrada de dados para cálculo das exigências nutricionais e a 

seleção dos alimentos disponíveis e suas respectivas composições nutricionais. 

O formulário de composição dos alimentos foi desenvolvido a partir de um 

banco de dados com a composição nutricional de 160 alimentos. A composição inicial 

dos alimentos foi baseada nas Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para 

Bovinos. O formulário foi implementado para permitir a edição da composição 

nutricional de cada alimento e o cálculo da concentração energética de cada alimento. O 

cálculo da concentração energética dos alimentos foi implementado de acordo com as 

recomendações do NRC (2001). Dessa forma, 

Em relação aos carboidratos não fibrosos da dieta: 

           (               )                         

Proteína bruta digestível da forragem:    

              
    

                      

Proteína bruta digestível do concentrado: 

    [  (    
    

  
) ]                    

Estrato etéreo digestível: 
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Fibra detergente neutro: 

          (         )   (  
   

     
) 

Nutrientes digestíveis totais para uma vez a mantença 

                                  

 

Estimativa de energia dos alimentos 

Para a maioria dos alimentos 

     
     

   
     

    

   
     

   

   
      

   

   
                                

Alimentos compostos de proteína animal 

     
     

   
     

   

   
      

   

   
                                                        

            

Estimativa de ED na ingestão real 

  

         
     [                              ]

    
                         

Estimativa de EM na ingestão real 
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Estimativa de EL na ingestão real para lactação 

                                          

Para alimentos com menos de 3% de EE em lactação 

                  
              

  
                                   

Para ter acesso ao formulário de formulação e otimização de rações é necessária 

a seleção de um subconjunto de alimentos disponíveis para formular as rações. O 

formulário de composição de alimentos foi desenvolvido também com a possibilidade 

de geração de relatórios, com a composição nutricional dos alimentos contidos no banco 

de dados.  

O formulário de exigências nutricionais foi planejado para possibilitar a inserção 

de valores das variáveis preditoras de exigências de energia, proteína e minerais. A 

partir dos valores das variáveis preditoras, o programa foi concebido para calcular as 

exigências nutricionais, de acordo com o recomendado no NRC (2001).  

Quanto a energia: 
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Quanto à proteína: 

Proteína metabolizável de mantença 

          
              *(

      
   

)      +

    
                  

                                      

                                                 

 

Proteína metabolizável de lactação 

     
   

    
                     

       
     

   
                                   

                               

 

Proteína bruta 
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Quanto Ca e P: 

Mantença 

                                                        

                                            

 

Crescimento 

                
                                               

     (                
              )                   

     

   Gestação 

       

                                               [                       ]             

      

                                                        [                        ]             

      

  Lactação 

    Raça Holandesa                               

      Raça Jersey                                     

      Outras raças                                   
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       Colostro                                             

                         

O formulário de exigências nutricionais foi desenvolvido para permitir também a 

geração de relatórios das exigências calculadas. As exigências nutricionais calculadas 

pelo programa podem ser modificadas, caso o usuário considere necessário, utilizando-

se o formulário de modificações das exigências nutricionais.  

 O formulário de formulação e otimização de rações foi desenvolvido com a 

possibilidade de permitir a seleção das restrições desejadas, para o processo de 

otimização dos custos da mistura de alimentos. Dessa forma o usuário pode decidir 

quais restrições serão impostas no algoritmo de otimização. Foi implementada também 

a possibilidade da edição da margem de erro aceita para o atendimento de cada 

restrição, de forma que o atendimento das restrições pode ser flexibilizado, conforme a 

necessidade do usuário. Esse formulário foi desenvolvido também para permitir a 

edição das restrições relativas as porcentagens mínimas e máximas de inclusão de cada 

alimento na ração. Além disso, foi implementada a geração de relatórios com as 

informações das rações formuladas. 

O método de otimização utilizado foi o SIMPLEX  implementado com auxílio de 

uma DLL de uso livre, compatível com a linguagem Basic, disponibilizada pela Solver 

Foundation. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na parte superior do formulário principal (Figura 3) estão localizados botões de 

comando que permitem acesso aos formulários e exigências nutricionais e de 

composição de alimentos. O botão de comando que encerra o programa também se 

encontra no formulário principal. 

 
Figura 3 - Formulário principal 

 

O formulário de exigências nutricionais permite inserção dos dados para cálculo 

das exigências de energia, proteína e minerais. Estão presentes caixas de texto e de 

listagem nas quais podem ser inseridas informações relativas ao animal e ao ambiente O 

formulário calcula e exibe todos os componentes de exigências nutricionais e permite a 

geração de relatórios (Figura 4).  Conforme se modifica os dados de entrada, as 

exigências contidas na parte direita serão ajustadas para a raça, peso e estágio em que os 

II
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animais se encontram. Essas informações podem ser salvas no programa, como também 

exibir relatórios em .txt. facilitando assim o usuário. 

 
Figura 4 - Formulário de exigências nutricionais 

 

O formulário de composição dos alimentos utiliza os dados de entrada da 

composição dos alimentos para realização dos cálculos de estimativas da concentração 

energética, de acordo com o recomendado no NRC (2001). Esse formulário permite a 

seleção de alimentos para alteração da composição e a escolha de alimentos para 

formulação da ração. O formulário de composição de alimentos permite ainda a geração 

de relatórios, com a composição de todos os alimentos listados (Figura 5). O formulário 

de composição de alimentos é manipulável quanto as propriedades de cada alimento, 

como preço, matéria seca, proteína entre outros.Nesse formulário é realizada a escolha 
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de quais destes ingredientes irão compor sua ração, estando na seguinte  ordem: 

Volumosos, concentrados energéticos, concentrados proteicos, minerais e excipiente. 

 

Figura 5 - Formulário de composição dos alimentos 

 

O formulário de balanceamento de rações permite a formulação de rações de 

custo mínimo. Nesse formulário é possível determinar a margem de erro aceitável, no 

atendimento de cada componente das exigências nutricionais e as porcentagens mínima 

e máxima de cada alimento na ração. É possível gerar gráficos e relatórios (Figura 6). 

Nesse formulário o usuário tem a possibilidade de determinar as quantidades que cada 

ingrediente deve entrar na formulação, modificando os valores de mínino e máximo. O 

balanceamento pode ser feito atraves da tentativa de erros e acertos, onde as 
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porcentagens são inseridas manualmente, como tambem pelo método de otimização que 

o programa oferece. Em todas as duas formas são possíveis gerar relatórios em .txt. para 

auxílio nas tomadas de decisões. 

 
Figura 6 - Formulário de formulação de rações. 

 

A Tabela 1 relata as exigências nutricionais para animais pesando 680 kg da raça 

Holandesa segundo as equações do NRC (2001) utilizadas pelo programa.  

Observa-se que para a variável ingestão de matéria seca os resultados obtidos 

são semelhantes aos encontrados em um sistema real, o qual tem aumento conforme o 

animal eleva sua produção, já que este passará a consumir uma proporção maior de 

concentrado. A energia de mantença permanece constante em todos os níveis de 

produção, pois refere-se ao somatório da energia gasta por um animal em jejum com a 
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energia gasta para exercer alguma atividade, a qual pode ser o ato de caminhar para 

obtenção de alimento. 

A energia liquida para lactação também se comportou conforme o desejado, pois 

o que se espera é que com o aumento da produção o animal necessite então de mais 

energia para exercer a atividade de lactação. E a mesma situação é observada para os 

demais fatores relacionados à energia, que são, energia total e nutriente digestível total 

(NDT), pois são influenciados pelas variáveis energia de mantença e de lactação. 
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Tabela 1- Exigências nutricionais para vacas em lactação 

 

 

 

A tabela de composição da ração traz consigo a porcentagem de alimento em 

relação à matéria seca que será utilizada, a qual está balanceada para suprir as 

exigências do rebanho. O programa tem a função de otimizar a ração, sendo assim 

procura por alimentos com preços menores que supram a necessidade do rebanho da 

Exigências nutricionais em relação à produção de leite 

  20  25 30 35 40 45 

IMS kg/vaca/dia  18,94 20,59 22,24 23,88 25,53 27,18 

 

Energia 

Mcal/vaca/dia 

ELm 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 

ELl 13,68 17,10 20,52 23,95 27,37 30,79 

ELt 25,15 28,57 31,99 35,42 38,84 42,26 

NDT 10,70 12,16 13,62 15,07 16,52 17,98 

        

 

 

Proteína 

g/vaca/dia 

PMm 712,39 758,31 804,24 850,16 896,09 942,01 

PMl 925,37 1.156,71 1.388,05 1.619,40 1.850,74 2.082,08 

PMt 1.637,76 1.915,03 2.192,30 2.469,57 2.746,83 3.024,10 

PDR 1.642,06 1.865,41 2.088,76 2.312,11 2.535,46 2.758,81 

PNDRd 657,64 806,08 954,43 1.102,78 1.251,13 1.399,47 

PB 2.464,23 2.873,02 3.281,80 3.690,59 4.099,37 4.508,16 

        

Minerais 

g/vaca/dia 

Ca 45,48 51,58 57,68 63,78 69,88 75,98 

P 38,30 44,45 50,60 56,74 62,89 69,04 

Peso corporal médio: 680 kg; variação de peso: 0,00kg; escore corporal: 3,1; estágio médio de lactação: 90dias; teor 
médio de gordura no leite: 3,5; teor médio de proteína: 3,1; teor médio de lactose: 4,80; grupo genético Holandês; 
peso corporal a maturidade: 680 kg; peso provável do bezerro: 39,9 kg 
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mesma forma. Mas para utilizar desse método é necessário que o usuário tenha uma 

base de formulação para que utilize de bom senso para com os resultados. 

Nessa simulação pode-se observar que para vacas com produção de 20 e 25 

litros, utilizou de uma elevada proporção do volumoso cana-de-açúcar quando 

comparado com as demais produções.  Esses animais tem menor exigência, assim a 

cana de açúcar pode ser utilizada como alimento de maior proporção sem danos nenhum 

na produção. Já quando há aumento na produção o ideal é que se utilize outra fonte de 

volumoso para dar suplementação a cana de açúcar, mas este raciocínio não é exercido 

pelo software, logo, deve ser feito as restrições desejadas para que não seja formulada 

uma ração pela qual os animais não consumirão, nas situações a seguir forma restritas 

também a porcentagem de milho 7,88% e de farelo de soja 48% com participação de no 

mínimo 3 por cento.  

Para o balanceamento da tabela 2 para animais de produção igual a 30 litros por 

dia se restringiu uma quantidade máxima de cana de açúcar, sendo esta de 15 por cento 

do total da ração, e para as produções de 35,40 e 45 a restrição feita foi de 10 por cento. 

Assim, é necessário que sejam acrescentados outros ingredientes para suprir as 

necessidades do animal.  
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Tabela 2 - Composição de rações para diferentes produções de leite 

 

Na tabela seguinte, foram analisados os parâmetros de cada ração formulada 

comparando-as com valores reais e estes foram satisfatórios. 

 A diferença observada nos valores de fibra detergente neutro (FDN) se dá pela 

variação de alimentos em cada ração. Como o animal tende a diminuir o consumo de 

% dos alimentos contidos na ração 

Produção de leite/dia 20 25 30 35 40 45 

Cana de açúcar 51,16 51,56 15,00 10,00 10,00 10,00 

Silagem de milho 24,84 14,67 41,66 37,54 28,71 20,85 

Farelo de arroz - 9,18 - 2,30 5,03 6,96 

Polpa cítrica  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Raspa de mandioca  - - 15,37 19,23 22,82 26,39 

Milho 7,88% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Caroço de algodão - - 2,02 4,12 5,42 6,68 

Farelo de algodão 39% 0,50 0,19 0,37 1,19 2,53 3,79 

Farelo de glúten 60% 8,02 9,03 10,00 10,00 10,00 10,00 

Farelo de soja 48% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Óleo de soja - - - - - - 

Fosfato bicálcico 0,93 0,32 0,89 0,68 0,46 0,30 

Calcário calcítico 1,52 2,00 1,67 1,90 2,00 2,00 

Uréia 1,00 1,00 0,99 1,00 1,0 1,00 

Excipiente 3,00 3,00 3,00 3,00 3,0 3,00 

Custo (R$/vaca/dia) 7,24 8,06 10,11 11,22 12,30 13,40 
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volumosos e aumentar o de concentrado com o aumento da produção o valor de FDN só 

irá diminuir já que a maior fonte de fibra vem dos volumosos. Em relação ao FDN para 

porcentagem de peso corporal (PC), nosso objetivo era sempre estar ajustando os 

valores máximo da ração para que o mesmo não ultrapassasse 1,2% do PC, assim estará 

dentro dos valores desejáveis para uma ração que seja palatável e de boa aceitabilidade 

pelo animal. 

O contrário acontece com o extrato etéreo (EE) da ração, conforme aumenta o 

concentrado também aumenta extrato etéreo, pois o animal necessita de mais energia 

para executar todas as atividades destinadas a demanda de alta produção. 

  

 

L:C referente a relação leite concentrado e V:C sendo a relaç ão volumoso concentrado da ração 

 

5 – CONCLUSÃO 

Valores nutricionais da ração 

 20 25 30 35 40 45 

FDN 

ração 

44,62 41,4 38,4 36,0 33,6 31,5 

EE 

ração 

1,92 2,98 2,38 2,94 3,37 3,69 

FDN 

(%PC) 

1,18 1,19 1,19 1,2 1,2 1,2 

L : C 4,63 3,78 3,27 2,94 2,69 2,51 

V: C 76,0/24,0 66,24/33,75 56,66/43,33 47,54/52,45 38,71/61,28 30,85/69,15 

Tabela 3- Valores nutricionais da ração para diferentes produções de 

leite. 
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O software NUTRICOW II possui interface amigável e é de fácil utilização. O 

método de otimização implementado permite atender todas as restrições testadas, 

otimizando os custos da ração. Os resultados gerados nesse programa são confiáveis e 

permitem a recomendação do seu uso para balanceamento de rações para vacas em 

lactação. 
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