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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



“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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Formulação de dietas

Aporte de 
nutrientes

Exigência 
animal



Aporte de nutrientes: composição dos alimentos
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Custo
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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)



Formulação de dietas

Aporte de 
nutrientes

Exigência 
animal



Exigência animal: peso vivo e ganho de peso

Imagens gentilmente compartilhadas por: Intergado



Alimentação



Dieta formulada vs dieta fornecida

%MS

Gráficos de Felipe Bortoloto/Cargill

Conformidade de carregamentos



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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Dieta fornecida vs dieta consumida



Consumo

Fotos gentilmente compartilhadas por: Intergado

Consumo diário individual
Taxa de consumo

Número de refeições
Duração das refeições

Padrão temporal de visitas
Intervalo entre refeições

Interações sociais
Conversão alimentar



Consumo - estimativas
Gado de leite

Gado de corte

CMS (kg/d) = β0 + β1 x PL + β2 x PV0.75 + β3 x DP:C

- 62 paper publicados (45 leite + 17 corte)
- 20 modelos 
- Desenvolvimento e validação 
- Derivados de purina: alantoína e ácido úrico
- Creatinina: marcador para produção de urina



Manejo de cocho

Consumo – indicadores indiretos

Avaliação de fezes



Manejo do 
pastejo: avaliação 

de resíduo

Consumo – indicadores indiretos

Observação dos 
animais: escore de 

enchimento ruminal
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Tecnologias





Tecnologia: plataformas de pesagens



Tecnologia: plataformas de pesagens



Tecnologia: plataformas de pesagens



Tecnologia: câmeras IV



Tecnologia: NIRS

Não destrutivo
Feixe de luz

Composição química



Tecnologia: NIRS

Composição química da dieta
Composição botânica da dieta

Indicadores (óxido cromo)
Consumo de matéria seca



Tecnologias
Sensores: giroscópio, 

acelerômetro, gps, 
bolha, bússola, luz, 

umidade, temperatura

Análise de imagens



Tecnologias



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!!






