
PIRACICABA, 8 DE FEVEREIRO DE 2018



Acertar o alvo

Consistência

Excelência

Eficiência

↓disperdícios
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Definir metas de 
conformidade

Medir variáveis 
do processo

Analisar os dados coletados para 
avaliar índices de conformidade

Melhorar os 
processos

Controlar para que as 
melhorias sejam 

implementadas com 
consistência
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“Alimentação de precisão é um sistema de 
gerenciamento baseado em informação e 

tecnologia para identificar, analisar e 
controlar variabilidade nos processos da 

fazenda para otimizar performance, 
lucratividade e sustentabilidade”

Meijer e Peeters (2010)
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Tecnologia
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Tecnologia

Fonte: João Dórea, UW Madison6



Tecnologia

Fonte: Intergado
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“Alimentação de precisão é um sistema de 
gerenciamento baseado em informação e 

tecnologia para identificar, analisar e 
controlar variabilidade nos processos da 

fazenda para otimizar performance, 
lucratividade e sustentabilidade”

Meijer e Peeters (2010)
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Alimentação
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Formulação de dietas

Aporte de 
nutrientes

Exigência 
animal
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Aporte de nutrientes: composição dos alimentos

Tempo
Custo

NIRS portátil

Near
Infra
Red

Spectroscopy

Foto: EsalqLab

média
variação
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Teor de amido na silagem

Amostragem de alimentos

36,6% da variação no teor de FDN da
silagem de milho foi decorrente da
amostragem (St-Pierre & Weiss, 2015)
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Formulação de dietas

Aporte de 
nutrientes

Exigência 
animal
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Exigência animal

Controle leiteiro

Análise de leite

Pesagem de vacas

Data do parto
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Exigência animal: agrupamento de vacas

Variação 
dentro do lote

Margem de 
segurança 
necessária
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Exigência animal: automatização

Ordenha 
robotizada Medidor e 

analisador de 
leite na linha 
de ordenha

Bebedouro 
com balança
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Alimentação
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Dieta formulada vs dieta fornecida

%MS

Conformidade de carregamentos

19

% de carregamentos 
dentro do limite 

aceitável



Auditoria de TMR

CV nas peneiras 2, 3, e fundo:

1-4% = excelente mistura
5-8% = mistura muito boa

>10% = problemas com a mistura

linha de cocho

INVESTIGUE

CV dos nutrientes, %

carga
normal

sobrecarga

Oelberg, 2011

↓5% CV nutrientes = ↑ 1,2 kg leite/d
DeVries, 2014
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Alimentação
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Dieta fornecida vs dieta consumida

consumo
Formulação

da dieta

Índices
econômicos
Inventário

Cálculo de 
desperdício

Quanto mais uniforme
for o lote, maior o valor 

da informação CMS
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Avaliação de sobras

Consumo – indicadores indiretos

Avaliação de fezes

23



Manejo do 
pastejo: avaliação 

de resíduo

Consumo – indicadores indiretos

Observação dos 
animais: escore de 

enchimento ruminal
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Consumo – indicadores indiretos
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Tecnologia

26



Tecnologias
Sensores: giroscópio, 

acelerômetro, gps, 
bolha, bússola, luz, 

umidade, temperatura

Análise de imagens
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Tecnologia: NIRS

Composição química da dieta
Composição botânica da dieta

Indicadores (óxido cromo)
Consumo de matéria seca
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fazer as coisas do mesmo jeito vai te
deixar sempre no mesmo lugar

↑informação

↑controle

↓variação

↓margem de erro

↓desperdício↑tecnologia

↑eficiência
↑sustentabilidade

Modelo mental
Mudar é desconfortável!!
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