ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS NA ESTAÇÃO SECA:
PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
7 FORMULAÇÃO DA DIETA
Uma ração balanceada a quantidade do alimento capaz de prover, para um
animal, os diversos nutrientes, numa proporção compatível com determinado
nível de produção diária. Assim, a formulação de uma ração implica em
integração de conhecimentos relacionados com as exigências do animal
(para determinado nível de produção), características nutricionais dos
alimentos, e custo/benefício esperado.
O processo matemático envolvido no balanceamento de uma ração e
relativamente simples, mas, antes de discutir este aspecto, um breve relato
sobre as exigências nutricionais dos animais e as características nutricionais
dos alimentos e colocado.
7.1 Exigências nutricionais dos animais e tabelas de exigências
Antes de proceder ao balanceamento de uma ração, e necessário ter—se
uma idéia concreta sobre o tipo de animal a ser alimentado e o nível de
produção desejada. Mantendo—se dentro dos limites da presente
publicação, bovinos de corte a serem alimentados em regime de
confinamento apresentam apenas duas funções, sob o ponto de vista das
exigências nutricionais:
a) mantença do peso vivo,
b) ganho de peso.
As exigências para mantença são iguais para todos os tipos de animais,
variando apenas em função do peso vivo e tamanho, enquanto que as
exigências para ganho dependerão da taxa (magnitude) do ganho de peso
diário desejado pelo produtor.
Para orientar o produtor na determinação das exigências nutricionais dos
animais, existem tabelas de exigências produzidas pelo National Research
Council (NRC) dos Estados Unidos da América. São tabelas de dupla ou
tripla entrada, nas quais: a) o título define as categorias animais
consideradas na tabela (por exemplo, "Exigências nutricionais para o
crescimento e engorda de bezerros e novilhos" e b) os subtítulos listam os
critérios que definem o animal (peso vivo, ganho diário e consumo) e os
nutrientes e características dos alimentos (% de volumoso, proteína total,
etc). Assim, para um animal de determinado peso vivo e ganho de peso, as
exigências são identificadas pela leitura da linha correspondente, para cada
coluna dos nutrientes.
As Tabelas 1A e 2A do Apêndice reproduzem parcialmente as tabelas de
exigências do National Research Council (1976) para crescimento e engorda
de novilhos. A Tabela 1A expressa as exigências por cabeça por dia como
quantidades absolutas, e a Tabela 2A apresenta esta informação como
percentagem. Exemplos de utilização destas tabelas são dados a seguir.

Exemplo 1: Se a especificação do animal a ser alimentado é achada
diretamente nas tabelas, então o seu uso para determinar as exigências do
animal é relativamente simples. Por exemplo, para achar as exigências
diárias de um novilho pesando 300 kg e ganhando 0,900 kg/dia, deve—se
primeiro localizá-lo na coluna "Peso" (300 kg), e a seguir, na coluna "Ganho
diário", localizar o valor de 0,9 kg. Continuando a leitura na mesma linha, as
seguintes informações são obtidas: o consumo mínimo de matéria seca é de
8,1 kg/dia; a dieta deve conter entre 55 e 65% de volumoso (de boa
qualidade, considerando que estas tabelas são preparadas em países de
clima temperado); os consumos diários de proteína bruta, energia, cálcio e
fósforo devem ser, respectivamente, de 810 g, 19,5 megacalorias de energia
metabolizável (ou 5,4 kg de NDT),22g e 19g. Esta é a informação obtida da
Tabela 1A. Se, ao contrário, fosse utilizada a Tabela 2A, o procedimento
seria o mesmo, mas as exigências nutricionais estão expressas como
porcentagem da ração a ser consumida.
Exemplo 2: Os procedimentos tornam-se um pouco mais complicados,
quando as especificações do animal não são encontradas nas tabelas. Por
exemplo, se o peso do animal for 280 kg e o ganho de peso de 0,9 kg/dia, e

este valor de peso vivo não se encontra nas tabelas, porem as exigências
nutricionais podem ser determinadas por interpolação, assumindo que estas
exigências variam linearmente entre um peso vivo de 250 kg (peso
imediatamente inferior a 280 kg) e um peso de 300 kg (imediatamente
superior a 280 kg).
O procedimento e o seguinte:
Na Tabela 1A (ou 2A), verificam—se as exigências diárias em
energia, para novilhos pesando 300 kg e 250 kg e com um ganho
diário de 0,9 kg
Peso (kg)
250
300

ganho diário (kg)
0,9
0,9

NDT (Kg)
4,5
5,4

Então, as diferenças são calculadas como segue:
Peso: 300 - 250=50kg
NDT: 5,4 - 4,5= 0,9Kg
— Isto quer dizer; para uma diferença de 50 kg no peso vivo, há uma
diferença correspondente de 0,9 kg NDT.
— Como o animal a ser considerado pesa 280 kg, apresenta 30 kg (280 250)
a mais do que um animal de 250 kg. Daí uma proporcionalidade estabelecida
como segue:
50 ----------0,9
30 ---------- x
---------------------x= (30) . (0,9)= 0,54 kg de NDT
--------------50
— Este valor encontrado adicionado ao valor de NDT, correspondente ao
peso vivo imediatamente inferior ao de 280 kg (250 kg): 4,5 + 0,54 = 5,04 kg
de NDT. Desta forma, determina—se a exigência energética de um novilho
com peso de 280 kg e ganho de peso diário de 0,9 kg.
-- Da mesma forma, interpolações podem ser atualizadas para determinar as
exigências em proteína, Ca e P.
Este procedimento também utilizado para calcular taxas de ganhos de peso
não encontrados nas Tabelas.
7.2 Alimentos disponíveis e sua composição
O próximo passo, antes de iniciar a formulação de uma ração, consiste em

se definirem as fontes de alimentos disponíveis e quais as características
nutricionais
dos mesmos. Como já foi enfatizado anteriormente, muito importante que,
em sistemas de alimentação intensiva, sejam utilizadas, tanto quanto
possível, fontes de alimentos locais, a fim de minimizar custos relacionados
ao transporte. Preferencialmente, amostras dos alimentos a serem utilizados
deveriam ser submetidas a analises nutricionais. Se isto não for possível,
tabelas apropriadas de composição de alimentos deveriam ser consultadas
(Ver Tabela 3A no Apêndice.
Usualmente, neste estágio do processo, pouca importância e dada ao
aspecto econômico na seleção dos alimentos. O ideal seria se os alimentos
fossem escolhidos ar um método chamado de programação linear, que
permite; o calculo das rações pelo menor custo possível, alcançando assim,
simultaneamente, uma meta nutricional, através de balanceamento da ração,
e uma meta econômica, minimizando o custo da mesma. Entretanto, este
método necessita do uso de um computador ou, pelo menos, de uma
calculadora manual. Neste ultimo caso, acarretaria uma serie de cálculos
complicados para uma pessoa não familiarizada com os mesmos.
Em vista do problema, uma maneira pratica para a escolha de alimentos
consiste em calcular o custo unitário dos seus nutrientes, especialmente no
que se refere a proteína e energia, que juntas constituem a maior proporção
de nutrientes de qualquer ração. A maneira de se determinar o custo de um
alimento por unidade de nutrientes e, na realidade bastante simples.
Conhecendo o teor de nutriente do alimento, bem como o seu custo, o valor
por unidade de nutriente calculado como segue.
a
CUN , sendo: -----------------------------100 x b x c
CUN = Custo unitário do nutriente
a = preço de 100 kg de alimento
b = percentagem de matéria seca do alimento
c = percentagem do nutriente (base seca)
Por exemplo, o custo de 1 kg de proteína encontrada no grão de milho e
assim calculado:
CUN — Cr$ 20.000,00 _ 20.000,00 = Cr$ 2.361,00
100 x 0,88 x 0,096

8,45

O mesmo procedimento deverá ser seguido para os outros alimentos
energéticos disponíveis. Aquele com o menor custo será o escolhido.
No caso da uréia e cama de aves, ambos fontes de proteína bruta, a decisão
final estaria ainda na dependência da qualidade da proteína fornecida. Neste
caso, deveria ser feito um ajuste no custo unitário de proteína bruta, dividindo

este valor por 0,65 para a uréia e por 0,82 para a cama de galinha.
7.3 Balanceamento de rações
Basicamente existem quatro métodos para formular uma ração.
Estes são:
a) Tentativas e erros
Este método não usa qualquer procedimento matemático. O primeiro passo
consiste em formular mentalmente as proporções dos diversos alimentos
para compor a ração final, levando em consideração as especificações de
proteína e energia. A seguir, são feitos os cálculos dos teores de proteína e
energia desta ração inicial. É muito provável que estes valores não
coincidirão com as especificações fornecidas pelas tabelas de exigência
animal. Assim, uma série de aproximações adicionais terão que ser feitas,
até que a composição desejada seja alcançada. Este método requer do
operador uma experiência prática, do contrário, ele pode se tomar muito
moroso. Suponha—se a necessidade de calcular uma ração para um novilho
de 200 kg com um ganho de peso diário de 0,5 kg. usando silagem de milho
(8,5% de PB e 65,8% de NDT), grão de milho (9,6% de PB e 78,7% de NDT)
e uréia (286Z de PB). Segundo a Tabela 1A, este novilho precisa consumir
diariamente 0,57 kg de proteína bruta e 3,4 kg de NDT, fornecidos através de
uma ração com 80 e 90% de volumoso (consumo mínimo de 5,8 kg de
(MS/cab/dia). Por tentativa, colocam—se os componentes da ração a ser
formulada rio quadro abaixo

Esta ração baseada em 80% de volumoso (silagem de milho) apresenta um
excesso de proteína bruta e NDT, o que justifica novo cálculo no sentido de
reduzir a proporção de concentrado (grão de milho e uréia).
b) Quadrado de Pearson
Este um método simples, o qual permite o calculo das proporções de dois

componentes de uma mistura, a fim de atender um nível de nutriente
desejado. Para ilustrar o método, vamos considerar o seguinte problema:
Se um suplemento para animais em pastejo precisa ter 18% de proteína
bruta e somente dois ingredientes estão disponíveis: milho (10% PB) e torta
de algodão (40% PB), em que proporções deveriam estes alimentos ser
misturados? O procedimento o seguinte:
Escrever nos vértices do lado esquerdo de um quadrado imaginário o nome
dos dois ingredientes com seus respectivos teores de proteína bruta.
— No centro deste quadrado, escrever o teor desejado de proteína da
mistura.
— Subtrair em diagonal (seguindo as setas), do valor de proteína do
ingrediente, o valor de proteína que a mistura devera ter, escrevendo o
resultado no lado direito deste quadrado, ao longo da diagonal. Ignorar o
sinal do resto obtido. O quadrado aparece como segue:

— Os valores localizados nos cantos direitos deste quadrado indicam as
proporções de torta de algodão e milho que devem ser misturadas, de forma
a obter um suplemento com 18% de PB (isto quer dizer 8 partes de torta de
algodão e 22 partes de milho). Para expressar estas proporções em
percentagens, adicionam—se os dois valores encontrados, divide—se cada
valor pela soma obtida e multiplica—se por 100.
O exemplo tem a resposta: 26,7% de torta de algodão e 73,3% de milho.
Nota—se que nenhum ajuste foi feito, levando em consideração o teor de
matéria seca (os teores de nutrientes são comumente expressos em termos
de mateira seca). Isto deve—se ao fato de que a torta de algodão e o milho
apresentam os mesmos teores de matéria seca. Assim, os ajustes não irão
alterar as suas proporções quando expressas em termos de matéria seca.
c) Equações simultâneas (soluções algébricas)
Este método permite a mistura de dois ou mais ingredientes. Consiste em
formar um sistema de equações simultâneas com tantas incógnitas quantos
forem os ingredientes a serem utilizados. Este método é muito simples se um
ou
dois nutrientes vão ser calculados, mas toma—se gradativamente mais
complexo, medida que nutrientes adicionais são considerados. Usando o
problema dado anteriormente, o objetivo e obter uma mistura constituída
apenas da torta de algodão e milho (100%).
Torta de algodão + milho 100

(x) + (Y) = 100
Isto e, nos temos duas incógnitas: X e Y. Entretanto, Y e
também = 100 X; então, X + (100 X) 100
Baseado nesta ultima, a equação para proteína formada:
40(x) + 10 (100 —X) = 18 (100)
onde 40X + 1.000 - 1OX = 1.800
30X = 800
X = 800 portanto X= 26,7%
---------30
Como já definido, X a quantidade de torta de algodão; portanto, a mistura
deverá ter 26,7% deste ingrediente. Por diferença, o milho (100—X) deverá
ser usado num nível de 73,3%. Estes resultados são, evidentemente, iguais
aqueles encontrados pelo método do quadrado de Pearson.
d) Programação linear
O método de programação linear e o mais utilizado para balancear rações
que deverão ter um custo mínimo. Além disso, este método tem a vantagem
de permitir o balanceamento de vários nutrientes simultaneamente.
Consequentemente, ele requer o uso de computador ou, se não disponível,
de calculadoras eletrônicas.
7.4 Formulação de ração: - um exemplo
Suponha—se que um produtor deseja alimentar seus novilhos de 300 kg de
peso vivo, durante a estação da seca, com os seguintes alimentos: palha de
arroz, grão de sorgo e leucena. Sua intenção obter um ganho de
500g/cab/dia, ao invés da perda de peso, que normalmente ocorre nesta
época do ano.

3º passo: Escolher dois dos alimentos para, usando o método de quadrado
de Pearson, efetuar o balanceamento de proteína. O teor de proteína de um
dos alimentos deve ser maior do que o valor de 9,4% exigido pelo animal, e o
do outro, menor. Se ambos apresentarem teores de proteína superiores ou
inferiores ao exigido, impossível efetuar o balanceamento da ração. No
exemplo, palha de arroz e um alimento com menos PB do que a exigida;
então, o segundo alimento poderia ser tanto o milho como a leucena. Se for
usado o milho, ele participará quase que na totalidade da mistura, visto que
seu teor de PB (9,6%) praticamente o mesmo do teor exigido (9,4%).
Entretanto, a leucena, devido ao seu alto teor de PB (17,7%), tem no caso
um custo unitário de PB inferior ao do milho, e por isso esta deverá ser
escolhida.

Os valores mostrados na última coluna são aquelas utilizados pelo operador,
isto e, são as proporções de cada alimento que deverão ser pesadas e
misturadas para obter-se a ração final a ser oferecida aos animais.

8º passo: É sempre uma boa prática verificar se a ração realmente contém os
teores de nutrientes exigidos. Para fazer isto, basta multiplicar as
quantidades de matéria seca do alimento (mostrada na tabela do passo 7).
pelo seu correspondente teor de nutrientes (mostrada na tabela do passo 1).
Somando os resultados, ele deveria mostrar que cada 100 kg da ração (base
matéria seca) supre 9,4 kg de proteína bruta e 63,3 kg de NDT. Se isso não
ocorrer, algum erro deve ter havido durante os cálculos.
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