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A produtividade de vacas leiteiras está diretamente relacionada com a qualidade do alimento 

ingerido. Desta forma, minimizar perdas nutricionais decorrentes da deterioração dos alimentos 

em função da multiplicação microbiana permite melhora do desempenho produtivo de vacas em 

lactação. O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da utilização de ácidos orgânicos 

(ACO) na dieta total (TMR) e da frequência de fornecimento da dieta sobre o consumo, 

produção e composição do leite de vacas em lactação. A hipótese do presente estudo afirma que 

a utilização de ácidos orgânicos na dieta total de vacas em lactação pode aumentar o desempenho 

produtivo e permitir redução da frequência de fornecimento da dieta total. Foram utilizadas 24 

vacas da raça Holandesa em lactação, sendo 4 delas canuladas no rúmen, com 247 ± 109 (média 

± desvio padrão) dias em lactação, 672 ± 71,6 kg de peso corporal e 31, 1 ± 5,37 kg de produção 

diária de leite (PL) no início do experimento. Todos os animais foram ordenhados 

mecanicamente às 06h00 e às 16h00. A dieta experimental foi formulada de acordo com as 

recomendações do NRC (2001), na proporção volumoso:concentrado de 48:52. Cada período 

experimental teve duração de 21 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação aos tratamentos e 7 

dias às coletas de dados e amostras. As vacas foram distribuídas em 6 quadrados Latinos 4 x 4, 

balanceados e contemporâneos, seguindo um arranjo fatorial 2 x 2 e distribuídas aleatoriamente 

nos seguintes tratamentos: 1) controle 1 (CO1), dieta basal, ofertada uma vez ao dia, pela manhã; 

2) Ácidos orgânicos (Mold-Zap
®

) 1, (MZ1), dieta basal associada aos ácidos orgânicos (Mold-

Zap
®
), ofertada uma vez ao dia, pela manhã; 3) controle 2 (CO2), dieta basal, ofertada duas 

vezes ao dia, pela manhã e no início da tarde; e 4) Ácidos orgânicos (Mold-Zap
®
) 2, (MZ2), 

dieta basal associada aos ácidos orgânicos (Mold-Zap
®
), ofertada duas vezes ao dia, pela manhã 

e no início da tarde. Os ácidos orgânicos (Mold-Zap
®
) foram adicionados nos tratamentos (MZ1) 

e (MZ2) diretamente na dieta total, imediatamente no momento do fornecimento do alimento no 

cocho, na dose de 500 mL da solução de ácidos orgânicos (Mold-Zap
®

) a 10% para cada 100 kg 

de matéria natural (MN) ofertada. Já os tratamentos (CO1) e (CO2) receberam uma solução 

placebo de água destilada equivalente ao volume do aditivo ofertado. Os dados foram 

submetidos à análise de variância utilizando o PROC MIXED SAS 9.4. Foi utilizado valor de 

significância de P≤0,05. Foi observado aumento da produção de leite, produção de proteína e 

lactose no leite (P<0,005) com a presença de (ACO) nas dietas. Ainda, o uso de (ACO) resultou 

em tendência para aumentar a produção de leite corrigida para 3,5 % de gordura (P=0,078). Os 

ACO não influenciaram o consumo e o teor de sólidos no leite (P>0,05). A frequência de 

alimentação não teve efeito sobre nenhuma das variáveis avaliadas. A utilização de (ACO) na 

TMR de vacas em lactação pode resultar em melhor desempenho produtivo.  
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