
O objetivo dessa transcrição é para você poder fazer o resumo da aula através da técnica
de repetição, ou seja: assista à aula uma vez, assista mais uma vez, mas agora com a
transcrição, faça um resumo da transcrição escutando a aula e reescrevendo apenas os
pontos mais importantes da transcrição.

TRANSCRIÇÃO DA AULA DE FORMULAÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA OS
INSCRITOS NA MASTERCLASS:

Olá pessoal! Nessa aula prática vou falar sobre a formulação de um suplemento mineral.

É óbvio que para fazermos essa formulação alguns princípios básicos nós precisamos
seguir. O primeiro deles é definir algumas coisas relacionadas ao atendimento que nós
queremos dar das exigências que os animais têm.

Nós sabemos que nos suplementos minerais, de forma geral, nós temos a inclusão (falando
obviamente um suplemento básico) de macro minerais e microelementos minerais.

Os macro minerais você pode ter certeza que você não vai fazer um suplemento para
atender todas as exigências, ou seja, 100% das exigências dos animais.

Por quê?

Porque você teria que colocar uma quantidade muito grande de alguns elementos, o que
praticamente inviabilizaria essa formulação. E mesmo porque nós sabemos que as
pastagens já oferecem uma quantidade significativa principalmente em relação a cálcio,
enxofre e magnésio.

O fósforo é o que mais nos preocupa.

Com relação aos microelementos, nós precisamos também tomar uma decisão. Vamos
através deste suplemento mineral atender 100% das exigências dos animais ou não? Então
isso é importante definir!

Por quê?

Porque isso vai definir a quantidade que o animal deve consumir e consequentemente a
concentração que nós devemos ter no produto.

Um outro princípio básico que deve ser seguido é com relação à qual o consumo estimado
que você está fazendo desse produto.



Obviamente que não existe uma regra para isso, não existe uma mosca branca. O que é
que nós fazemos? Nós procuramos considerar o consumo de produto em relação à
concentração de sódio que ele contém. Então o que é que nós fazemos? Nós estimamos a
provável ingestão ou consumo de matéria seca total de um animal, e nós determinamos
quanto esse animal precisa de sódio nessa dieta. Considerando essa quantidade de sódio e
a concentração de sódio que tem no produto nós podemos determinar o provável consumo
do produto e nós vamos ver como fazer isso!

Uma outra coisa que é importante destacar é o seguinte: como o consumo do produto está
relacionado ao sódio e a exigência de sódio está relacionado ao peso do animal e ao
consumo de matéria seca total, então nós podemos estabelecer um animal referência para
nós fazermos a formulação. Portanto, eu vou aqui estabelecer um animal de 450 kgs, que é
um animal considerado uma unidade animal, e vou considerar um consumo médio de
matéria seca em relação ao peso corporal desse animal de 2%.

Então um animal de 450 quilos consumirá ao redor de nove quilos de matéria seca ou 9.000
gramas.

Então o primeiro passo é estabelecer qual o provável consumo do suplemento para depois
nós definirmos as outras coisas.

Como eu falei o consumo de matéria seca deve ser considerado, é o primeiro ponto.

Então nós estamos partindo de um animal de 450 quilos em 2% do seu peso em consumo,
o que daria 9 mil gramas ou 9 quilos como eu mostro ali na primeira linha desse slide.

A exigência de sódio é de 0,1% ou 0,1 por cento do consumo total.

Então nós vamos pegar 9 mil vezes 0,1 e dividir por 100, é em porcentagem. Isso vai nos
gerar 9 gramas por dia de sódio, a exigência do animal.

Eu vou trabalhar com um suplemento que tem 12 por cento ou 120 gramas de sódio por
quilo dividindo o 12 por 100 da 0,12 que é o denominador da nossa próxima conta.

Então nós pegamos o consumo de sódio necessário que é 9 gramas e dividimos por 0,12.
Dessa forma nós vamos encontrar o provável consumo de suplemento, que dá nesse caso
para um animal de 450 quilos -> 75 gramas. É óbvio que isso não é uma mosca branca, o
consumo vai girar ao redor de 75 gramas.

Então nós já definimos o provável consumo.

Agora o próximo passo seria em relação aos microelementos. Nós temos que definir se
vamos trabalhar com 100 por cento de atendimento das exigências nesses 75 gramas ou
não.

Primeiro eu quero apresentar para os senhores qual é a concentração que o NRC
recomenda de micro elementos na dieta de bovinos de corte.



Essa tabela então mostra o mineral, à esquerda, como eu mostro aqui. E aqui as categorias
crescimento, engorda, vacas gestantes e vacas lactantes.

E aí toda a concentração é dada em miligramas por quilo de matéria seja consumida ou
PPM.

O que é que nós observamos?

Que para o cobalto é um único valor 0,15 miligramas por kilo para o cobre também há um
único valor 10 miligramas por quilo, para o iodo 0,5 miligramas por quilo, para o ferro 50,
mas nós não vamos considerar o ferro, por quê? porque as nossas pastagens já têm ferro
demais (inclusive é um problema para nós), para o manganês nós temos 20 -> para animais
em crescimento engorda e 40 para vaca gestantes e vacas lactantes.O selênio 0,10 para
todas as categorias, e o zinco 30 miligramas também para todas as categorias.

Bom então de posse disso daqui, no próximo slide, eu vou apresentar para os senhores
como é que nós determinamos quanto tem que ter de cada micro elemento no suplemento
mineral para o atendimento de 100 por cento das exigências, então vamos lá.

Então aqui o que é que nós fazemos para chegar nesse valor, nós colocamos à esquerda
da tabela ou a micro elemento, aqui a quantidade em miligramas por quilo de matéria seca
que precisa ter na dieta deste animal.

Aqui nós explicamos o valor da esquerda pelo consumo em quilos de matéria seca no
nosso caso 9 então 0,15 x 9 da 1,35, e fazemos isso para todos os valores. Depois nós
pegamos esse total que nós obtivemos e dividimos por 75 que divide 1000.

Por quê? Porque são 75 gramas em um quilo, então nós queremos saber a concentração
por quilo de produto, que é o que nós temos que fazer lá a hora que estamos formulando, o
que dará de cobalto 18 miligramas mil e 200 de cobre 60 de iodo 2400 manganês 12 de
selênio e 3.600 de zinco.

Então essa será a concentração final que o nosso produto deverá ter lá na hora que nós
terminarmos a formulação. Fazendo isso nós atenderemos 100 por cento das exigências
dos micro elementos.

Se você quiser formular um produto com atendimento de 50 por cento, o que é que você
faz?

Você pega esse valor obtido e divide por dois e aí coloca o valor obtido aqui. E aí você terá
18 por cobalto 1.200 para o cobre 30 para o iodo 1.200 para o manganês 6 para o selênio e
1.800 para o zinco.

Aí você estará fornecendo 50 por cento das exigências.

No caso do meu exemplo eu vou trabalhar com essas concentrações aqui finais por quilo 18
ppm 1200 ppm e 60 ppm e 2400 ppm e 2 BPM 3600 ppm por quilo de suplemento.



Com relação às exigências dos macrominerais, essa tabela aí mostra por senhores o que é
que o NRC recomenda -> 0,15 por cento de enxofre na matéria seca total consumida 0,10
de magnésio para animais em crescimento engorda 0,12 pra vaca gestantes e 0,20 para
vacas lactantes potássio 0,60 para animais em crescimento engorda e vacas gestantes e
0,70 para vacas lactantes e o sódio 0,06 a 0,08 para animais em crescimento engorda e
vaca gestantes e 0,10 para vacas lactantes.

Então se você quiser tomar como referência essa recomendação você pode saber depois
quando o seu produto fornece em relação à exigência do animal.

E apenas por curiosidade eu vou também passar para os senhores, obviamente, as tabelas
de exigências tanto de cálcio como de fósforo, e nessas tabelas que eu preparei nós temos
o peso vivo do animal variando de 200 a 550 quilos e o ganho médio diário de 0,20 a 1,40
quilos, duzentos a mil e quatrocentos gramas, tanto para o cálcio como para o fósforo.

Então se você quiser saber a exigência de cálcio, considerando um consumo de matéria
cerca de 2 por cento em relação ao peso vivo do animal para qualquer uma dessas
categorias aqui para qualquer um desses ganhos aqui você vem na tabela por exemplo:

Vamos supor que você queira saber qual a exigência de cálcio de um animal de 350 quilos
ganhando 0,60 quilos por dia. Então você vai pegar 0,60 - 350, vem aqui, ele precisa de
0,32 por cento de cálcio na dieta para atender a sua exigência, considerando 2 por cento do
peso vivo de consumo. Se o consumo for superior a dois por cento 2,2 o que significa que
você vai ter que diminuir essa concentração em 10 por cento. Você vai pegar 0,32
multiplicar por dois, é uma regra de três inversa, e dividir por 2,2. Você vai ver que essa
porcentagem vai diminuir. E aqui nós temos a tabela para o fósforo, da mesma maneira
para um animal de 350 ganhando 600 gramas por dia ou 0,6 quilo 0,18 por cento de fósforo.

Se o consumo for superior a 2 ou inferior a 2 você faz a relação e determina o percentual.

Essas duas tabelas eu estou dando mais como referência para os senhores.

Bom agora vamos então ao que interessa vamos formular um suplemento mineral no caso
eu vou estabelecer algumas concentrações de cálcio, fósforo, magnésio e enxofre, como
regularmente nós temos nos produtos, vou definir naquelas concentrações de micro
elementos e assim nós vamos formular o produto, e ele terá ,aproximadamente, para um
animal de 450 quilos um consumo de 75 gramas e estará oferecendo 100 por cento dos
micro elementos e parte dos macro elementos.

Então agora eu vou abrir o programa. Obviamente eu vou usar eu tenho que usar um
programa de formulação para fazer isso. Eu vou usar o NutriMax que é um programa que
eu desenvolvi mas o senhor pode usar qualquer outro programa o mecanismo ele é o
mesmo, a forma de fazer é a mesma, as sequências são exatamente as sequências que eu
mostrei aqui.

Então com o programa aberto o NutriMax eu vou fazer então a formulação desse
suplemento mineral. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar no nosso
arquivo uma nova ração ou um novo produto.



A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar e inserir aqui quais são as matérias
primas que farão parte do nosso suplemento mineral.

Então eu vou começar a escolher esses materiais. Vamos inserir então aqui cada um dos
materiais que nós precisamos: o calcário, ele entrará como fonte de cálcio, o caulim entrará
como um diluente ou um veículo, a flor de enxofre como fonte de enxofre, fosfato de cálcio
fonte de fósforo e de cálcio, iodato de cálcio como fonte de iodo, óxido de magnésio como
fonte de magnésio, o sal comum, o selenito de sódio como fonte de selênio e os sulfatos de
cobalto, de cobre, de manganês e de zinco.

Acho que nós já temos todos eles aqui. Então nós vamos dar o ok. Ou seja, nós enviamos
para a formulação todas as matérias primas que nós necessitamos.

A partir daí nós temos que estabelecer quais nutrientes nós queremos que estejam
presentes na nossa formulação, então nós vamos inserir aqui os nutrientes.

Então o primeiro nutriente é o cálcio, depois nós temos o cobalto, o cobre vamos, o enxofre,
o flúor para sabermos o máximo de flúor que nós temos, fósforo, iodo, magnésio,
manganês, selênio, sódio e o zinco. Ok, então nós já mandamos todos os nutrientes e
agora nós vamos então estabelecer as exigências no caso de uma formulação desse tipo.

Nós não precisamos estabelecer o mínimo e máximo de nenhuma dessas matérias primas
Por quê? Porque o programa se encarregará de estabelecer e nós não temos nenhuma
restrição aqui. Então agora nós vamos estabelecer quanto nós queremos de cada um dos
macro dos micro minerais no nosso produto.

Os macro elementos são em porcentagem aqui na formulação. Depois quando passarmos
para o rótulo vamos colocar em gramas por quilo os microelementos em miligramas por
quilo. Então eu vou começar pelo cálcio. Nós vamos trabalhar com 120 gramas por quilo ou
12 por cento de cálcio, o cobalto 18, conforme nós já vimos no cálculo que eu fiz lá no início
da aula, o cobre mil e duzentos, o enxofre 1% ou 10 gramas por quilo, o flúor nós vamos
deixar em aberto para que o programa nos mostre qual é o teor de flúor deste produto, o
fósforo 6 e meio por cento ou 65 gramas por quilo, o iodo 60, o magnésio 1% ou 10 gramas
por quilo, o manganês 2 e 400, o selênio 12, o sódio 12 por cento ou 120 gramas como nós
já estabelecemos lá no início e o zinco 3.600.

Então só conferindo aqui para ver se está tudo ok 12, 18, mil e duzentos, 1, seis e meio, 60,
1, 2.400, 12, 12 por cento, 3.600.

Aí nós vamos para a formulação e clicamos aqui em formulação. Pronto a nossa formulação
está pronta.



E aqui nós vamos então ver quais são os níveis de garantia.

E aqui nós temos então a composição de cada matéria prima com um custo de 1,157 reais
por quilo considerando obviamente os valores que eu tenho para as matérias primas todas
elas estão com preço.



Então dessa forma vocês viram que nós fazemos a formulação de um suplemento mineral.

Eu espero que você aproveite esse conteúdo use isso no seu dia a dia, e com relação ao
programa de formulação você pode optar por aquele que melhor lhe convier ou aquele com
o qual você já tem intimidade.


