


Desenvolvido na Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" – ESALQ, USP, Piracicaba-SP, este software
formula e otimiza rações garantindo ao usuário alcançar
lucro máximo.

Uma nova ferramenta específica para bovinocultura de
corte de clima tropical do Brasil Central.

Capaz de identificar o valor relativo de diferentes
ingredientes, sendo um instrumento fundamental para
negociação dos alimentos para uma unidade de produção.

Permite estimar o desempenho e as exigências nutricionais
de todas as categorias do rebanho.

Sobre o software RLM



Software utilizado por mais de 50% dos nutricionistas de 
gado de corte do Brasil (Millen et al., 2009; Oliveira et al., 
2014).

Curso ministrado em dois dias com aulas teóricas e 
práticas.

Equipe formada por pesquisadores e egressos das 
principais universidades do Brasil.

Metodologia de treinamento testada e aprovada por 
centenas de profissionais de nutrição de bovinos de corte 
da América Latina.

Carga horária total do curso: 16 horas

Sobre o curso RLM



Horário Palestra*

13:00 Credenciamento e Apresentação do Curso e do AnimalsHub

13:30 Introdução e apresentação do RLM Corte 3.3

14:30 O antes, o durante e o depois da formulação com o RLM: parte 1

15:20 Coffee Break

15:40 O antes, o durante e o depois da formulação com o RLM: parte 2

16:20 Tutorial 1 – Avaliação de uma dieta para confinamento

17:20 Tutorial 2 – Formulação de dieta otimizada para confinamento

18:50 Brazil Beef Quality – padronização da qualidade da carne bovina

19:10 Coffee Break

19:30 Tutorial 3 – Semi-confinamento

20:40 Perguntas e discussões

21:00 Encerramento dia 1

Programação
Dia 1  - Sexta-feira, 13 de setembro de 2019

*A programação está sujeita a pequenas alterações no decorrer do curso



Horário Palestra

8:15
Vencendo os principais desafios e problemas nutricionais no 

confinamento com o RLM

9:15 BeefTrader – Plataforma Inteligente para tomada de decisão

10:00 Coffee Break

10:30 Tutorial 4 – Sal proteinado

11:30 Intervalo para almoço

13:00 Tutorial 5 – Sal mineral

14:00 Exigências de fibra em rações para bovinos

15:00 Coffee Break

15:15 Ferramentas e configurações especiais do RLM

17:00 Encerramento do curso

Programação
Dia 2  - Sábado, 14 de setembro de 2019

*A programação está sujeita a pequenas alterações no decorrer do curso



Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de São

Paulo (1985), mestrado em Nutrição Animal pela Universidade de São

Paulo (1988) e doutorado em Ciência Animal - Cornell University

(1993). Pós-Doutorado - Cornell University, Estados Unidos. Afiliado

da Cornell University de 1993 a 2001. Atualmente é professor

associado ms-5 da Universidade de São Paulo. Atua na área de

Nutrição, Bioquímica Nutricional, Regulação do Metabolismo

Intermediário e Modelagem de Metabolismo. Transfere conhecimento

em Nutrição principalmente para a indústria de rações, aditivos e

alimentação de bovinos de corte. Coordenador do LNCA,

ESALQ/USP.

Ph.D Dante Pazzanese D. Lanna

Coordenador



Graduado como agrônomo pela ESALQ/USP (1989), obteve o

Mestrado (1992) e, após seis anos na iniciativa privada, o doutorado

(2002), ambos também pela ESALQ. Desde 2002, atua como

pesquisador da área de Nutrição Animal da Embrapa Gado de Corte.

Suas pesquisas abrangem trabalhos com valor nutritivo dos alimentos,

suplementação, exigências e eficiência animal, qualidade da carne,

modelagem e soluções tecnológicas para manejo animal. Entre agosto

de 2015 e 2016, foi Cientista Visitante na Universidade da California,

Davis. Tem uma coluna mensal na Scot Consultoria e no Portal DBO,

além de realizar palestras e contribuir regularmente com programas de

pós-graduação no Brasil .

Dr. Sergio Raposo de Medeiros
Instrutor



Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Mato

Grosso do Sul (2004). Mestre em Agronomia pelo curso de Ciência

Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo (USP), Escola

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Doutorado em

Ciências pela USP/ESALQ (2010) com passagem pela University of

California (Davis). Primeiro pós-doutorado pela Embrapa Informática

Agropecuária e segundo pós-doutorado pela USP/ESALQ. Atua na

área de modelagem estatística de sistemas biológicos aplicados à

agropecuária. Sua linha de pesquisa atual é sobre o ponto ótimo

econômico de abate de bovinos de corte. Diretor da @Tech.

Dr. Tiago Zanett Albertini
Instrutor



Graduado em Zootecnia pela UFMS (2010). Mestre em Zootecnia pela

UNESP/ FMVZ/ Botucatu (2013). Doutor em Ciência Animal pela

Universidade de São Paulo (2017) - USP/ ESALQ, com passagem

como Research Scholar pela University of California Davis (EUA).

Possui experiência em bioquímica, biologia molecular (genômica e

proteômica), exigências nutricionais, metabolismo e qualidade de

carne de bovinos. Atua em nutrição e produção de bovinos de corte;

processo fabril de rações e suplementos; e treinamentos do software

RLM - Ração de Lucro Máximo®. É pesquisador (nível Pós-doutorado)

na FMVZ UNESP Botucatu e consultor de projetos de P&D nas

startups @Tech - Inovações Tecnológicas para Agropecuária Ltda., e

BBQ - Brazil Beef Quality Ltda..

Dr. Welder Angelo Baldassini
Instrutor



Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul (2010). Mestre em Ciência Animal
pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2012).
Doutor em Ciências (2016) pelo curso de Ciência Animal e
Pastagens da Universidade de São Paulo (USP/USP). Possui
experiência em Zootecnia com ênfase em silagem de milho;
confinamento de ovinos e bovinos; exigências nutricionais de
gado de corte; estatística descritiva e inferencial; qualidade
de carne e fisiologia muscular; temperamento e bem-estar
animal. Atua como consultor técnico de projetos e cursos
agropecuários na empresa Inovação Tecnológica para a
Agropecuária LTDA (@Tech). É Diretor e Pesquisador na
Empresa Brazil Beef Quality Ldta.

Dr. Marcelo A. S. Coutinho         
Instrutor



VALORES E INSCRIÇÕES 

• IMPORTANTE: Vagas Limitadas, garanta a sua 
vaga fazendo o pagamento antecipado

• INVESTIMENTO: R$ 675,00 – Até 06/09
R$ 750,00 – Após 06/09

• *Cortesia de 30 dias para utilização do software RLM 

Corte

• Inscrições: www.bbq-br.com/rlm-corte

• Dúvidas: cursosrlm@gmail.com ou 
19 9 97501050



Data: 13 de setembro de 2019 (das 13h as 21h)
14 de setembro de 2019 (das 08h as 17h)

Local do curso: 

Animals Hub
Av. Dr. João Teodoro, 1234 
Vila Rezende, Piracicaba-SP.

Contato: 19 9 9750 1050

VAGAS LIMITADAS!

DATA E LOCAL



Os participantes devem estar munidos de 
computador pessoal e com o RLM* instalado.

Passos para instalar o RLM:

I) Acesse: www.integrasoftware.com.br

II) No site clique:

III) Solicitar Serial demo p/ Maria Antônia: 
Lnca.esalq@usp.br

*Cortesia de 30 dias para utilização do software RLM Corte 

para realização do curso

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE RLM:

http://www.integrasoftware.com.br/
mailto:Lnca.esalq@usp.br


Para informações sobre o aquisição do 
software, entrar em contato com:

Laboratório de Nutrição e Crescimento 
Animal ESALQ/USP, Piracicaba – SP – 19 

3429-4455

LNCA.esalq@usp.br

*Cortesia de 30 dias para utilização do software RLM Corte 

para realização do curso

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE RLM:



CONSIDERAÇÕES

1) As despesas de hospedagem, 
transporte e alimentação (exceto coffee
break incluso no curso) são 
responsabilidades dos participantes;

2) As inscrições e pagamentos deverão 
ser realizados com no máximo 7 dias 
antes do treinamento;

3) Não serão aceitas inscrições e 
pagamentos no local do treinamento.


