
Em “criar orçamento”, o 
usuário dará o nome para 
a simulação. Pode ser o 
nome de uma 
propriedade rural, de um 
rebanho. Exemplo: 
Fazenda Petrolina. 

Em seguida, para iniciar a 
estimativa da necessidade 
de alimentos e água vá 
em “iniciar simulação” 

Posteriormente deverão 
ser selecionadas as 
espécies animais e as 
categorias. 

Caso deseje excluir ou 
incluir uma espécie ou 
categoria animal, isto 
poderá ser feito utilizando 
os ícones indicados. 

Estimando a necessidade de alimentos e água para o rebanho 



Para informar as 
características do rebanho 
e o período clique em 
“informar” 

Estimando a necessidade de alimentos e água para o rebanho 

Informe o período que 
deseja fazer a estimativa. 
Neste exemplo o período 
ficou de 01/01/2017 a 
31/12/2017.  

Vá em editar para 
informar as características 
do rebanho. 



Estimando a necessidade de alimentos e água para o rebanho 

Deverão ser informados o 
número de cabeças que 
se deseja fazer a 
estimativa da necessidade 
de alimentos e água, o 
peso médio por animal, o 
consumo médio diário em 
matéria seca e o consumo 
diário de água em litros.  

Neste exemplo, trata-se 
de um rebanho com 100 
cabeças, pesando em 
média 200 kg, 
consumindo 3% do peso 
corporal em matéria seca 
e ingerindo diariamente 
20 litros de água. 

A opção “confinamento” 
deve ser escolhida 
quando a alimentação 
oriunda da pastagem é 
nula ou não será 
considerada. 
A opção “suplementação” 
deverá ser utilizada 
quando for considerada 
uma parte do 
alimentação sendo 
suprida pela pastagem.  

Ao escolher 
“suplementação”, deverá 
incluir a quantidade de 
suplemento. Exemplo, se 
em suplementação 
colocar “1” significará que 
de 3% que é consumido 
diariamente pelo animal, 
1% será de suplemento. 
Portanto, é o valor em % 
do peso corporal 



Estimando a necessidade de alimentos e água para o rebanho 

Para replicar a informação 
para o mês seguinte a 
seta única. Se desejar 
replicar a informação para 
todos os meses abaixo 
use a seta dupla.  

Se desejar alterar o 
número de animais, o 
peso, o consumo de 
alimentos e de água 
deverá ir em “editar”. 

Ao final será dada a 
demanda de alimentos 
(em kg de matéria seca) e 
de água (litros) para a 
simulação realizada no 
período informado. 

Em “Continuar”, o usuário 
prosseguirá com a escolha 
dos alimentos. 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Selecione a opção 
Matéria seca (MS-%) 

Vá em “criar ração”. No 
aplicativo, ração pode 
significar alimentação.  

Dê um título para a ração. 
Neste exemplo foi 
denominada de “Ração 
bezerros”  

Vá em informar 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Selecione o tipo de 
alimento e o alimento. 
Neste exemplo foram 
selecionados “Forragens 
verdes” e “Cana-de-
açúcar). 

Para cadastrar o tipo de 
alimento e para o 
cadastro do alimento, 
assim como para excluir, o 
usuário deverá utilizar 
estes ícones. 

Devem ser informados os 
preços dos alimentos 
assim como sua 
composição. Tanto o 
preço quanto a 
composição podem ser 
alterados. 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Pode ser selecionado 
mais de um alimento. 

Após selecionar o 
ingrediente, vá em 
“Adicionar Ingrediente” 

Defina a proporção que 
deseja para cada 
ingrediente 

Salve as proporções 
definidas 

Clique em “Continuar” 
para seguir para os custos 
dos cultivos 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Este módulo sobre ração 
pode também fazer 
alguns balanceamentos. 
 
Para balancear rações, o 
usuário selecionará os 
nutrientes que deseja ter 
como base para 
balancear. Neste exemplo 
foram selecionados 
“proteína bruta” e 
“nutrientes digestíveis 
totais”, além da “matéria 
seca”. 

Vá em “criar ração” e em 
seguida dê um título para 
a ração. Posteriormente 
clique em “Informar” 
 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Selecione os tipos de 
alimentos e os alimentos. 
Insira os preços e as 
composições e, em 
seguida, vá em “Adicionar 
ingrediente” 
 

Confira a lista dos 
alimentos selecionados 
para a ração, seus preços 
e composições. 
 



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

A primeira opção é o 
usuário definir a 
proporção de cada 
ingrediente pelo método 
de tentativas. Neste 
exemplo, a proporção da 
ração ficou 50% de cana-
de-açúcar, 20% de 
milheto, 10% de milho 
fubá, e 20% de soja 
farelo, em % da matéria 
seca. A soma sempre 
deverá fechar em 100%. 

No módulo, “relatório” o 
usuário poderá ver a 
composição de sua ração. 
Neste exemplo, a ração 
ficou com 14,50% de 
proteína bruta (PB), 
66,88%  de nutrientes 
digestíveis totais (NDT)  



Escolhendo alimentos, elaborando misturas e definindo a alimentação 

Outra forma de usar o 
módulo ração é 
estabelecendo filtros. 
Usando a opção “filtrar”, 
o usuário estabelecerá os 
níveis de nutrientes que 
quer na ração.   

Neste exemplo, deseja-se 
uma mistura com 14% de 
proteína bruta (PB). No 
filtro de PB inclui “>=14”. 
Em seguida ir em 
“Calcular” e havendo 
solução “Salvar”. O 
aplicativo encontrará uma 
solução 
automaticamente. 

Se o usuário desejar estabelecer as misturas por outros nutrientes como 
NDT, cálcio, fósforo deverá selecionar e colocar filtros.  



Calculando áreas e custos 

Clique em “informar” 
 

No caso de ingredientes 
que não serão plantados 
deve-se informar “0” em 
produtividade 
 

Ingredientes que serão 
plantados na 
propriedades informar a 
produtividade. Clique em 
“Salvar” em seguida. 
 
Neste exemplo, para uma 
demanda de 219.000 kg, 
será necessário plantar 
7,01 ha e o custo de 
implantação será R$ 
7.777,26. 
 



Clique em “Adicionar 
despesas de exemplo” e 
abrirá uma lista de itens 
de custo 
 

O usuário poderá “editar” 
caso deseje alterar 
quantidade ou valor e 
“excluir” caso queira 
eliminar um dos itens.  
 

Para incluir um item, o 
usuário irá informar 
nestes campos. Desde 
título da despesa a valor. 
O aplicativo 
automaticamente 
apresenta o novo valor.  
 

Calculando áreas e custos 



Verificando os relatórios 

O relatório apresenta a 
demanda alimentar e 
hídrica (anual, mensal e a 
média diária). Apresenta 
ainda as rações 
(alimentação) e as áreas e 
custos para seu cultivo. 

Exemplo da demanda 
mensal de alimentos e 
água para este rebanho. 


