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Cooperagri 

• Cristiana Baruel Terra 

 
– Fábrica de rações 

 

– Avaliação da matéria prima 

 

– Visitas técnicas 

 

– Boas Praticas de Fabricação 

 



Nutron 

• Fabiano Terra 

(Coordenador Técnico e Comercial) 

 

– Visitas técnicas (propriedades e empresas) 

 

– Formulação de dietas 



Visitas técnicas – Nutron 

 

• Fabricas de Rações 

 

 

 

• Comércio (agropecuárias) 



Visitas técnicas – Nutron 

• Propriedades rurais 

 

– Vendas dos produtos 

 

– Análises e formulações de dietas 

 

– Assistência técnica 



Visitas técnicas – Nutron 

• Avaliação da dieta total 
– Dieta homogênea e equilibrada 

 

–  Observava estado físico geral das vacas 
(mastigação) 

 

– Avaliação das fezes 

 

– Dieta total - SPPS 



Separador de Partículas Penn State 
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Separador de Partículas Penn State 

5-15% 40-50% < 50% 
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Objetivo 

 O objetivo desse estudo foi determinar os 
efeitos de diferentes tamanhos de partículas 
nas dietas de vacas leiteiras através da 
avaliação da atividade de mastigação, os 
parâmetros ruminais, digestibilidade e 
desempenho de lactação 



Introdução 

• De acordo com a atividade ruminal, qual é a 
importância da fibra na dieta? 
– Estimula mastigação 

 

– Estimula salivação 

 

– Efeito tamponante = pH 

 

– Motilidade 

 

– Fonte energia 



Introdução 
• Importância do tamanho de partícula na dieta 

de ruminantes? 
– Estimula mastigação 

 

– Estimula salivação 

 

– Efeito tamponante = pH 

 

– Motilidade 

 

– Fonte de energia 

•Aumentar ou diminuir taxa 
de passagem 
 
•Aumentar ou diminuir 
digestibilidade 
 
•E a produção de leite? 



Material e Métodos 

0 14 22 25 

Período de adaptação à dieta Coletas Observação da 

mastigação 

9 animais divididos 
em 3 grupos 



Material e métodos 

• Dieta: 60% concentrado e 40% volumoso 

• (% de matéria seca) 
– 20 % feno de alfafa 

– 20 % silagem de milho 

– 35 % cevada 

– 7 % farelo de soja 

– 7.5 % polpa de beterraba 

– 10 % farelo de trigo 

– 0.3 % fosfato de dicálcico 

– 0.1 % premix de vitaminas 

– 0.1 % sal mineral 

• Partículas 
oPequena 
(1,14mm) 
 
oMédia 
(4,04mm) 
 
oGrande 
(7,83mm) 



Material e métodos 

• Tamanho da partícula foi avaliado com SPPS 

 

• Ingestão de M.S. (dieta inicial - sobras) 

 

• pH: Coleta de 50 mL de líquido ruminal por 
ruminocentese 



Material e métodos 

• Taxa de passagem e retenção (marcador de 
cromo) – análise de fezes 

 

• Digestibilidade: análise das fezes totais 

 

• Fibra detergente neutro 

 

• Mastigação: observação durantes 3 dias 



Material e métodos 

• Avaliação da composição do leite 

 

– Amostras de leite coletados durante 5 dias 

(50mL pela manhã e 50mL pela tarde) 

 

 

– Gordura, proteínas, lactose, caseína e sólidos totais  



Resultados 

O que ocorre 

com a redução 

da partícula da 

dieta total? 

INGESTÃO DE 
MATÉRIA SECA 

INGESTÃO DE 
FDN 

RUMINAÇÃO E 
MASTIGAÇÃO 

pH RUMINAL 



Resultados 

Redução da partícula: 
 
•Aumenta ingestão de matéria seca e FDN  

P  0,001 

Tabela 1: Ingestão de matéria seca e FDN: 



Resultados 

• Tempo de ruminação e mastigação  

Tabela 2: Atividade ruminal e de mastigação em vacas de acordo com as dietas 

P  0,001 



Resultados 

• pH ruminal, taxa de passagem e retenção ruminal 

 Tabela 3: Parâmetros ruminais 

•↓ pH 
 
•↑ taxa de passagem ruminal 
 
•↓ retenção ruminal 



Resultados 

• Digestão  

 

• FDN teve sua efetividade física reduzida 

 

• Desempenho produtivo 

– Não alterou o volume de produção 

 

– Alterou a composição do leite 

 

Reduz com a redução da partícula 



Resultados 

Tabela 4: Composição do leite de acordo com tamanho de partícula 



Conclusão 

• A redução do tamanho das 
partículas da dieta total diminuiu o 
tempo de mastigação total, alterou 
parâmetros ruminais (diminuição 
do pH), reduziu a digestibilidade e 
alterou composição do leite, 
demonstrando que é importante 
considerar o tamanho da partícula 
quando se formula uma dieta. 



Considerações finais 

• Resultados esperados; 

• Poucos animais no experimento; 

• Observar o período de lactação; 

• Pensar nos animais como um 
todo; 

• Importância econômica de um 
tamanho de partícula ideal. 



Trabalhos do NUPEEC 

• Trabalho: Jóice e Flávia 
Viabilidade zootécnica e ambiental da 
utilização de coprodutos do processo de 
vitivinificação na alimentação animal. 

• Dificuldade = forma de administração desses produtos 
 
• Sugestão = testar diferentes tamanhos de partículas 



Obrigada! 
tomazife@gmail.com 
jeniferhollmann@hotmail.com 


