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Novas técnicas de formulação para 

melhorar a rentabilidade na produção 

leiteira 

Glaucio Magalhães - Baseado em publicação de Cargill 

 Como melhorar a produção e nível de proteína do leite 
com balanceamento de aminoácidos? 

 Como os alimentos volumosos e o seu processamento 
afetam a saúde ruminal e o teor de sólidos do leite? 

 

Hoje temos que produzir cada vez mais com eficiência e qualquer erro leva a prejuízos na 

pecuária leiteira, chegaremos a um dia que o leite vai valer quanto mais ele tiver de sólidos 

totais, gordura e proteína, portanto busquei algumas informações para produtores e 

técnicos acertarem suas dietas, priorizando a saúde ruminal, buscando alta produção e 

qualidade do leite.  

Ao passar dos anos, a atividade leiteira brasileira vem adotando novas tecnologias com o 

objetivo de alcançar um grau maior de profissionalização e competitividade. Essas 

tecnologias buscam, principalmente, respostas na produtividade, na qualidade do leite e no 

conforto dos animais. Todas estão relacionadas com impacto na renda do produtor, seja 

por diluição no custo de produção ou pela melhor remuneração do leite produzido. 

Já é conhecido que o desafio do balanceamento proteico é garantir um aporte adequado 

de aminoácidos ao intestino delgado para posterior absorção. Este conjunto de 

aminoácidos é denominado proteína metabolizável. Será o conteúdo de cada aminoácido 

que vai determinar a resposta em produção e também no conteúdo de proteína no leite. 

Abaixo segue um esquema resumido nos principais "drivers" do processo. 
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Os aminoácidos que formam a proteína metabolizável podem ter as seguintes origens 

principais: 

 Aminoácidos da digestão da proteína microbiana; 

 Aminoácidos da digestão da proteína não degradável do rúmen; 

 Aminoácidos oriundos da descamação de epitélio do trato digestivo. 

Também contribuem para o cálculo do requerimento os aminoácidos oriundos da 

mobilização muscular durante o período de transição, porém, ela não é muito grande. 

A proteína microbiana caracteriza-se por ser a principal fonte aminoácidos e a fonte com o 

melhor perfil dos mesmos para as vacas leiteiras. A sua importância dentro da proteína 

metabolizável pode ser maior em situações onde não existem fontes de proteína 

protegidas da degradação ruminal. Neste caso, todo o trabalho do nutricionista acaba 

sendo focado na busca da maior eficiência de crescimento microbiano possível, muitas 

vezes próximo do limite da saúde ruminal. A razão disso é porque o crescimento 

microbiano é realizado através da combinação de carboidratos fermentáveis e da proteína 

degradável no rúmen, ou seja, mais carboidratos fermentáveis, mais proteína microbiana. 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

Instrutor: Glaucio Magalhães ++55 (31) 97304 6700 

e-mail  gmgconsulte@gmail.com 

 

3 
 

A proteína não degradável no rúmen ou proteína by pass é aquela fração da proteína bruta 

que não sofre degradação ruminal e que potencialmente pode suprir aminoácidos através 

da digestão gástrica e intestinal. Esta fração tem uma variabilidade grande na 

digestibilidade intestinal entre diferentes alimentos e mesmo dentro de alimentos. Poucos 

alimentos podem ser utilizados pela legislação como fontes ricas em proteína by pass 

como, por exemplo, a soja tostada, o resíduo de cervejaria úmida e, recentemente, o 

Soypass BR. 

A contribuição da proteína proveniente da descamação dos epitélios do trato digestivo 

normalmente é correlacionada positivamente com o consumo de matéria seca. Ela é 

estimada pelos modelos de formulação de dietas contribuindo para a redução dos 

requerimentos. 

O balanceamento por aminoácidos, além de possibilitar a redução de custo através do uso 

de níveis proteicos mais baixos, aumenta a eficiência de uso da fração nitrogenada da 

dieta, reduzindo a excreção desta para o meio ambiente. 

Os modelos de formulação mais avançados estão considerando 4 aminoácidos como 

sendo os principais dentro de uma gama de aminoácidos essenciais: Lisina, metionina, 

histidina e fenilalanina. 

Abaixo segue uma referência dos níveis de proteína bruta (PB), proteína degradável no 

rúmen (PDR), proteína não degradável no rúmen (PNDR) e dos aminoácidos que 

alcançam o intestino delgado e compõem a proteína metabolizável (histidina (HIS), lisina 

(LIS), metionina (MET) e fenilalanina (FEN)) para os principais ingredientes proteicos 

disponíveis no mercado, baseado no modelo de formulação da Cargill Animal Nutrition 

denominado DairyMax. 
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Dentro destes, a histidina parece exercer um papel muito importante. Lee et al., 2012 

avaliaram a suplementação de metionina, lisina e histidina diretamente no abomaso em 

dieta com 13,5% de proteína bruta e 9,0% de proteína degradável no rúmen, utilizando 

como controle uma dieta com níveis convencionais de 15,7% de proteína bruta (9,8% de 

proteína degradável no rúmen). Quando a dieta teve seus níveis de proteína drasticamente 

reduzidos ocorreu uma grande queda no consumo e produção de leite. A suplementação 

de lisina e metionina recuperou parte destas perdas e a suplementação destas, em 

conjunto com a histidina, recuperaram totalmente o consumo de matéria seca e a 

produção de leite. 

 

Rulquim et al., 2001 e Sniffen at al., 2001 avaliaram a maior participação da histidina 

dentro da proteína metabolizável e encontraram maior produção e % de proteína no leite. 

 

Korhonen et al., 2000 estudaram a resposta da histidina em dietas com forragens 

conservadas a base de cereais de inverno. Houve aumento de 27,0 para 28,8 kg de leite 

por vaca ao dia com 6 gramas de histidina administrada pós ruminalmente. A produção de 

proteína do leite por vaca passou de 861 para 919 gramas/dia. Estes estudos colocam a 
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histidina como o primeiro aminoácido limitante para vacas leiteiras. Neste caso, de forma 

prática seria a substituição de 1,3 kg de farelo de soja por 1,3 kg de SoyPass Br para 

conseguirmos a quantidade equivalente de histidina na proteína mebabolizável (6 

gramas), fazendo-se a correção, se necessário, para a proteína degradável no rúmen 

que deixou de ser fornecida pelo farelo de soja. 

A fenilalanina parece não ter um grande impacto no volume de leite, mas teve uma 

resposta bem significativa no conteúdo de proteína no leite nos estudos de Rulquin et 

al., 2001 como pode ser observado na figura abaixo. 

 

A literatura (NRC 2001, Sniffen et al., 2001) retrata que, quando lisina e metionina não são 

limitantes em quantidade, uma menor relação entre lisina e metionina na composição da 

proteína metabolizável favorece a secreção de proteína no leite. No modelo do NRC 2001 

a relação ótima entre lisina e metionina parece ser ao redor de 3 partes de lisina para uma 

parte de metionina. 
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- Estes níveis são para aumentar a proteína no leite 

- Formulando com a relação 3:1 maximiza a resposta da gordura 

O nível de gordura do leite gira entre 3,8 – 4,0% e o nível de proteína ao redor de 3,3 – 

3,5% com um rebanho de vacas holandesas e produção média diária ao redor de 31 a 32 

kg/dia.  

Acreditamos que num futuro não muito distante o produtor de leite deve ser remunerado 

cada vez mais pelo teor de sólidos do leite produzido. Desta forma, os nutricionistas que 

estiverem melhores preparados e as empresas que tiverem a melhor combinação de 

produtos e serviços que favoreçam a formulação por balanceamento de aminoácidos 

devem se destacar no mercado. No entanto, nada disso deve acontecer sem um modelo 

de predição de requerimentos extremamente apurado atrelado a um suporte laboratorial 

que garanta o resultado do mesmo no campo. 

De uma forma geral, os alimentos volumosos vão contribuir principalmente para a 

formação de gordura no leite. Pelo menos metade da quantidade da gordura sintetizada 

na glândula mamaria é proveniente dos ácidos graxos voláteis oriundos da fermentação 

ruminal da fibra. 

O principal fator que afeta a atividade dos microrganismos que diferem a fibra é o baixo pH 

ruminal, podendo ser definido como acidose clinica ou subclinica, que não são 

simplesmente resolvidos com o uso de tamponantes, mas sim com o uso deles associados 

a praticas de manejo adequadas, ajuste em formulação, ajustem em ambiencia e conforto, 

uso de aditivos melhoradores da saúde ruminal, entre outros. 
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ALIMENTOS VOLUMOSOS E OS PONTOS CRÍTICOS 
DA FORMULAÇÃO 

Quando falamos em alimentos volumosos, estamos falando em alimentos com uma série 

de características que nos vem em mente: 

 

• São alimentos ricos em fibra (fibra em detergente neutra – FDN, fibra em detergente 

ácido – FDA, etc); 

• É a fibra destes alimentos que assegura o processo de mastigação e ruminação (fibra de 

forragem);  

• A fibra destes alimentos estimula a produção de uma saliva mais viscosa que, por ser 

mais rica em tamponantes endógenos, ajuda a garantir uma melhor saúde ruminal;  

• São alimentos com uma enorme variabilidade em termos de qualidade da fibra 

(digestibilidade da fibra);  

• São alimentos com enorme variabilidade em termos de conteúdo proteico;  

• São alimentos ricos em potássio, principalmente quando oferecidos frescos ou colhidos 

no estágio vegetativo;  
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• São alimentos baratos quando produzidos na fazenda e caros para serem adquiridos;  

• Etc. 

 

 

A FDN proveniente de forragem passou a ser avaliada na formulação de dietas com mais 

intensidade a partir do NRC de 2001, que sugere os níveis abaixo de acordo com a fração 

de carboidratos não fibrosos, FDN e FDA da dieta. 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

Instrutor: Glaucio Magalhães ++55 (31) 97304 6700 

e-mail  gmgconsulte@gmail.com 

 

9 
 

 

A fração de FDN é talvez a mais antiga das referências em termos de atender os 

requerimentos de fibra das vacas em lactação, sobretudo, das vacas de alta produção. Na 

verdade, buscamos com a fração fibrosa a formação do conhecido "mat ruminal", que vai 

garantir que o animal tenha uma camada grosseira de fibra na parte superior do rúmen, 

estimulando a ruminação e a produção de saliva. No entanto, esta informação isolada por 

vezes pode nos levar a "equívocos" na hora da formulação. Não sabemos qual a origem 

deste FDN, por quanto tempo ele permanece contribuindo para a formação do mat ruminal 

e qual o tamanho de partículas dos alimentos que contribuem para o mesmo.  

Obrigado 

 


