
Periódicos internacionais divulgam pesquisa 

baiana sobre nutrição de ruminantes

Em  meados  de  2012,  o  professor  doutor  Raimundo  Luiz  Vaz  do  Instituto 

Federal Baiano, campus Catu, e atual  coordenador na Proen – Pró-Reitoria de Ensino, 

apresentou, no evento Annual Meetings, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, seu 

trabalho inédito Intake and digestibility by lactating cows fed different levels of palm kernel  

cake,  realizado em conjunto com o grupo de pesquisa em nutrição de ruminantes da 

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

O  artigo,  publicado  pelos  periódicos  Journal  Animal  Science,  volume  90, 

suplemento 3 e  Journal Dairy Science, volume 95, suplemento 2, na página 122, sob o 

número 349, é resultante dos trabalhos de avaliação de coprodutos para nutrição animal,  

ou seja, o coproduto torta de dendê, por exemplo, originado do processamento de dendê 

para a produção de biodiesel,  é sugerível  que seja transformado em ração animal  ou 

fertilizante, pois, devido à sua produção em alta escala, constitui um risco para o meio 

ambiente com um descarte de grandes quantitativos.

Em laboratório, através de experimento multivariável e multiparâmetrico, a torta 

de  dendê  foi  avaliada  por  intermédio  da  qualidade  e  pela  composição  químico-

bromatológica, consumo e digestibilidade, determinada por indicadores internos (fibra em 

detergente neutro indisgestível ou FDNi) e, adicionalmente, pela determinação da oferta 

forrageira  da  pastagem  e  da quantidade  de  matéria  seca  ingerida  pelo animal  em 

percentual do peso vivo.

Raimundo Vaz comenta que estes períodos estão entre os mais importantes do 

mundo em ciência animal e o evento Annual Meetings representa um dos mais relevantes 

na  área  científica  agrária.  A  publicação  inédita,  portanto,  “oferece  ao  mercado  da 

produção animal um insumo de baixo custo e qualidade nutricional compatível com os 

sistemas de produção de gado de leite”, enfatiza. 

Site do evento -  http://www.jtmtg.org/2012/abstracts.asp

Publicação M349 - http://www.jtmtg.org/2012/abstracts/122.pdf

http://www.jtmtg.org/2012/abstracts/122.pdf

