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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema 

estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

fi lmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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e-Tec Brasil9

Palavra do professor-autor

Caro(a) Aluno(a):

Os setores ligados à agropecuária, considerada a principal atividade primária 

responsável pelo desenvolvimento do PIB brasileiro, representam elos impor-

tantes nas cadeias produtivas agrícolas e pecuárias.

Merece destaque a cadeia de produção animal, que tem nela vários setores 

que participam do seu crescimento, entre eles o setor de alimentação animal, 

que responde por um percentual significativo, tendo em 2011 registrado um 

incremento de 5,2%, e produzido 64,5 milhões de toneladas de rações e 2,35 

milhões de suplementos minerais.

A nossa disciplina está inserida no setor de alimentação animal, estando 

voltada para as tecnologias empregadas na produção de rações. Para isso, 

trabalharemos relacionando os fatores ligados aos animais e a utilização de 

matérias-primas para a produção e industrialização de rações buscando enfa-

tizar o uso de tecnologias como a utilização de aditivos as dietas. Esta, assim 

como outras tecnologias, tornam-se ferramentas importantes para a redução 

do impacto ambiental negativo que uma dieta pode gerar.

Assim, gostaria de compartilhar com você está experiência, e a partir de agora 

juntos voltarmos nossa atenção ao conhecimento dos princípios básicos da 

nutrição animal enfatizando a produção de rações. 

Sejam bem-vindos!!!

Professora Fabiane Pereira Gentilini
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e-Tec Brasil11

Apresentação da disciplina

Na disciplina de Tecnologia de Rações, iremos trabalhar com a qualidade 

das rações formuladas e produzidas destinadas a alimentação animal, tanto 

do ponto de vista nutricional/fisiológico, quanto do sanitário, enfatizando 

o conhecimento tecnológico sobre as etapas de produção e as máquinas e 

equipamentos envolvidos no processo. 

Inicialmente, abordaremos, na nossa 1ª aula, os tópicos que darão base ao 

entendimento da formulação de rações, com conceituação de termos básicos, 

classificação dos tipos de alimentos e nutrientes, enfatizando as necessidades 

de cada espécie animal de acordo com suas particularidades digestivas, e ainda 

a disponibilidade de grupos de aditivos alimentares que poderão ser utilizados 

como ingredientes na composição das rações.

De posse dessas informações, falaremos na 2ª aula sobre as instalações, 

máquinas e equipamentos utilizados no processo de fabricação das rações, 

caracterizando os tipos de rações que podem ser produzidas, considerando-se 

a legislação vigente a cerca da estrutura de funcionamento de uma fábrica de 

ração e das boas práticas de produção.

Com base nas informações anteriores, estaremos prontos para formular as 

rações, o que trabalharemos na nossa 3ª aula. E, para finalizarmos, na nossa 

4ª aula vamos abordar a legislação vigente aplicada à alimentação animal.
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Projeto instrucional

Disciplina: Tecnologia de Rações (carga horária: 60h)

Ementa da disciplina: Matéria-prima. Instalações, máquinas e equipamentos. 

Cálculo de rações. Aditivos utilizados na elaboração de rações. Legislação. 

AULAS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM MATERIAIS CARGA 

HORÁRIA

1.  Matéria-prima e aditivos 
utilizados na elaboração 
de rações

Contextualizar, conceituar, reconhecer definições básicas;
Identificar os tipos de alimentos;
Reconhecer e descrever os nutrientes;
Comparar os sistemas digestórios dos animais;
Listar e definir os aditivos alimentares.

 Leitura e estudo do 
material disponível;
Mídia integrada;
Exercícios.

15h

2.  Fábrica de rações: 
instalações, máquinas e 
equipamentos

Estabelecer as condições para a construção das instalações de uma 
fábrica de ração;
Compreender o fluxo dos produtos;
 Listar as máquinas e equipamentos utilizados em uma fábrica de ração;
Distinguir os tipos físicos de rações.

Leitura e estudo do 
material disponível;
Mídia integrada;
Exercícios.

15h

3. Cálculo de ração

Reconhecer as diferenças entre ração e dieta e a importância dos 
nutrientes;
Listar os pré-requisitos para formular e calcular uma dieta;
Reconhecer as diferentes exigências nutricionais entre e dentro de 
cada espécie;
Identificar os diferentes métodos para cálculo de uma dieta, manu-
al ou através do uso de um programa de computador;
Aplicar o método de quadrado de Pearson para o cálculo manual 
de uma dieta.

Leitura e estudo do 
material disponível;
Mídia integrada;
Exercícios.

15h

4.  Legislação aplicada ao 
setor de alimentação 
animal

Reconhecer a importância do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento na regulamentação e fiscalização da legislação 
imposta ao Setor de Alimentação Animal;
 Identificar a importância dos estabelecimentos terem seus registra-
dos junto ao MAPA e de respeitar a legislação vigente;
 Reconhecer a importância das condições higiênico-sanitárias de 
todo processo referente às Boas Práticas de Fabricação.

 Leitura e estudo do 
material disponível;
Mídia integrada;
Exercícios.

15h
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Aula 1 –  Matéria-prima e aditivos utilizados 
na elaboração de rações 

Objetivos 

Definir termos conceituais básicos acerca de nutrição animal.

Identificar os tipos de alimentos.

Reconhecer e descrever os nutrientes.

Comparar os sistemas digestórios dos animais.

Listar e definir os aditivos alimentares.

1.1 Introdução
A criação de animais e sua exploração são realizadas, praticamente na totalida-

de, visando os interesses econômico, industrial e social. Influenciando a indústria 

pecuária está, diretamente, o mercado, tanto na venda como na aquisição de pro-

dutos para o desenvolvimento da produção. A variação do mercado, produtor e 

consumidor é muito ampla e, portanto, faz-se necessária a utilização de técnicas 

que produzam melhor em qualidade e em quantidade. 

A alimentação é um dos pontos mais importantes da exploração pecuária, visto 

que é através do consumo de alimentos que os animais conseguem atingir 

seu potencial genético, associado a um manejo apropriado e condições de 

higiene-sanitárias satisfatórias. 

É com este objetivo que iremos trabalhar a disciplina de Tecnologia de Rações, 

buscando definir e salientar a importância de uma alimentação balanceada, 

através da formulação de rações que atendam às necessidades dos animais, e 

com isso possamos alcançar a resposta produtiva e econômica desejada.

Assim, iniciaremos nossa primeira aula definindo alguns conceitos utilizados 

em nutrição animal que nos darão base para que possamos transformá-los na 

produção de rações de qualidade, compatíveis as necessidades dos diferentes 

animais, e que tornem cada vez mais a pecuária uma atividade rentável.

Manejo
Todo e qualquer procedimento 
que vise à intervenção em 
um ecossistema ou em uma 
população.
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1.2 Importância da alimentação animal
A produção animal acontece em todos os países, existindo diferenças quanto à 

qualidade e o controle da alimentação, aliado ao manejo de uma forma geral, a 

raça (linhagem), o nível de saúde dos animais, entre outros fatores. Percebem-se estas 

diferenças quando constatamos que bovinos podem ser abatidos com menos idade 

e maior peso, e em outros casos, com mais idade e peso igual; que os suínos 

podem ser abatidos com 150 dias pesando 100 kg, ou então, com oito ou nove 

meses com mesmo peso (100 kg); e, que frangos de corte podem atingir peso 

de abate em torno de 2 kg aos 42 dias, ou então com seis meses e o mesmo 

peso (2 kg). 

A alimentação é o ponto de partida de qualquer investimento na pecuária. Após a 

obtenção de alimentos em quantidade e em qualidade para alimentar os animais 

da propriedade, o produtor tem a certeza de que se introduzir qualquer técnica para 

melhorar o nível de produção do rebanho, obterá resultados positivos.

Além disso, estudos da composição e dos fenômenos gastrintestinais, proporcio-

nados pela nutrição, possibilitaram o entendimento de muitos processos fermen-

tativos e digestivos por que passam os alimentos a partir do momento que são 

apreendidos, mastigados e deglutidos.

Caro aluno, para que você possa complementar seu entendimento sobre esses 

processos digestivos, vá até o site a seguir, que trata da Nutrição e Alimentação 

Animal, e enfatize os sistemas digestivos nas diferentes espécies. 

Vamos retomar a ideia inicial da nossa aula? Então, responda às questões a 

seguir.

1. Qual a importância para criação e exploração animal da utilização de 

novas técnicas e tecnologias voltadas à melhora no nível de produção?

2. Que condições são consideradas essenciais para que os animais consi-

gam expressar todo seu potencial genético?

3. Como identificamos a influência da qualidade e do controle da alimenta-

ção na produção animal?

<http://www.ifgoiano.edu.
br/ipora/images/stories/
coordenacao/Eduardo/

Anatomia_digestiva.pdf>
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1.3 Conceitos básicos
Caro aluno, nesta seção, iniciaremos a distinção entre as defi nicões dadas 

para nutrição e alimentação animal, que são duas expressões utilizadas para 

caracterizar a mesma ideia, entretanto, não se sobrepõem exatamente.

Entende-se por nutrição todos os processos fisiológicos envolvidos com a utili-

zação das substâncias alimentares pelo organismo, que possibilitam o animal 

a digerir e assimilar os nutrientes contidos nos alimentos, destinando-os para 

seu crescimento, manutenção, reprodução, reposição ou reparação dos teci-

dos corporais e também, para elaboração de produtos, como por exemplo, a 

produção de leite pela vaca, ou de ovos pelas poedeiras.

Já a alimentação é definida como o ato do animal receber o alimento, preocu-

pando-se com a escolha, o preparo e o fornecimento aos animais, com a finali-

dade de torná-los mais produtivos, através do uso mais eficiente dos alimentos. 

Outras definições que você não pode sobrepor são dieta e ração, que mui-

tas vezes são utilizadas como sinônimos. Assim, dieta consiste na mistura 

equilibrada de ingredientes de modo a proporcionar nutrientes exigidos pelos 

animais para expressar o seu desempenho produtivo e reprodutivo, enquanto 

que ração é a quantidade de alimento suficiente para um período de 24 horas, 

fornecida uma ou mais vezes ao dia.

É importante que você tenha conhecimento sobre outras definições que auxiliarão 

no entendimento do processo de formulação de rações, por isso, observe-as a seguir.

Digestão: é um complexo conjunto de modificações físico-químico-biológicas que 

sofre o alimento no aparelho digestório, transformando-o em partículas simples, 

passíveis de serem absorvidas para nutrir as células. Participam do processo 

da digestão ações mecânicas ou físicas (mastigação, trituração), enzimáticas 

ou químicas (presença de enzimas e íons) e biológicas (microrganismos como as 

bactérias e protozoários da flora ruminal).

Ingrediente: é qualquer matéria-prima utilizável na composição de uma dieta.

Premix: é um composto de minerais e/ou vitaminas utilizado na mistura com 

os demais ingredientes.

Núcleo: composto de minerais, vitaminas, antimicrobiano, sal e aminoácidos 

sintéticos utilizado na mistura com os demais ingredientes.
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Concentrado comercial: é o núcleo mais fonte proteica (ex.: farelo de soja), 

utilizado na mistura com milho (fonte energética).

Ração balanceada: é aquela que fornece os vários nutrientes em proporções 

e quantidades necessárias para nutrir, adequadamente, um dado animal num 

período de 24 horas. Está incluída a ração de mantença e a ração de produção.

Ração de mantença: quantidade de alimento capaz de produzir energia para 

a manutenção (andar, comer, beber etc.).

Ração de produção: quantidade de alimento capaz de produzir energia para 

a produção (trabalho, leite, ovos etc).

Assim, é importante perceber que os alimentos são considerados todos os 

materiais que, tomados do meio exterior, podem ser digeridos, absorvidos e 

utilizados, para a manutenção dos fenômenos e perdas do organismo vivo. 

Apesar de terem em sua constituição nutrientes semelhantes (proteínas, lipí-

dios, glicídios, minerais e vitaminas), os alimentos apresentam diferenças em 

seu valor nutricional, de acordo com a espécie que se está alimentando.

O esquema a seguir mostra a composição dos alimentos, que podem ser tanto 

de origem vegetal quanto animal, observe.

Então, como mostra o esquema anterior, todo alimento é composto por uma 

porção de água e outra de matéria seca, e que esta é composta por constituin-

tes orgânicos (lipídios ou gorduras, proteínas, glicídios ou açúcares, e vitaminas) 

ALIMENTO

ÁGUA MATÉRIA SECA

PORÇÃO 
ORGÂNICA

PORÇÃO 
INORGÂNICA

LIPÍDIOS PROTEÍNAS GLICÍDIOS VITAMINAS

MACRO E
MICROMINERAIS
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e inorgânicos (macrominerais: cálcio, fósforo, sódio, cloro, magnésio, potássio, 
enxofre; e microminerais: ferro, iodo, zinco, cobre, manganês, cromo, cobalto, 

selênio, molibdênio, flúor).

1. Você entendeu o que vimos até agora? Então, pense um pouco e respon-

da completando os espaços a seguir com as alternativas apresentadas 

entre parênteses referentes a estas definições. 

a) Você foi chamado para formular uma _______________ (ração/dieta) 

para um criador de suínos em fase de terminação. É impotante salien-

tar que esta ________________ (ração/dieta) será fornecida à vontade 

para os animais. Portanto, é fundamental para formulação saber como 

o conhecimento da ____________________ (alimentação/nutrição) au-

xiliará na escolha dos alimentos, e como os animais receberam esta 

______________________ (alimentação/nutrição). 

b) Ao formular uma dieta, você deve considerar que a energia disponível 

seja utilizada tanto para mantença como para produção dos animais, as-

sim a energia de ________________ (mantença/produção) será utilizada 

para que o animal possa andar, comer, beber, etc., enquanto que a de 

________________ (mantença/produção) será destinada a produção de 

ovos, leite, trabalho.

c) Dietas para aves de postura podem ser formuladas tanto com premix 

quanto com núcleo, estando a diferença entre eles na sua composição, 

ou seja, o ______________ (núcleo/premix) é composto por minerais e 

vitaminas, enquanto que o ______________ (núcleo/premix) apresentam 

além destes,  sal, antimicrobianos e aminoácidos sintéticos.

d) Ao definirmos a escolha dos alimentos a serem utilizados na composição 

de uma dieta, é preciso considerar a espécie animal a ser alimentada, e 

assim avaliar o _________________________ (valor nutricional/valor me-

tabólico) da dieta pela diferença na presença dos nutrientes.
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1.4 Classifi cação dos alimentos
Para que você formule uma dieta, é necessário conhecer os tipos e como se 

classificam os alimentos que poderão ser utilizados. Os alimentos podem se 

classificar conforme o volume em: concentrados e volumosos.

1.4.1 Alimentos concentrados
Os alimentos concentrados são aqueles que apresentam elevado teor de energia 

por unidade de peso ou baixo teor de fibra bruta – FB, sendo divididos em ener-

géticos (pobres em proteína bruta – PB) e proteicos (ricos em PB) – Figura 1.1. 

Figura 1.1: Alimentos concentrados utilizados na alimentação animal
Fonte: <http://lunutricao.blogspot.com.br/2011/02/saiba-mais-sobre-os-alimentos-organicos.html>. 
Acesso em: 30 nov. 2012.

Fazem parte do grupo dos alimentos proteicos os alimentos proteicos de 

origem animal e de origem vegetal. Enquadram-se no grupo de alimentos 

concentrados os grãos e seus subprodutos. O esquema a seguir ajudará você 

a entender estas divisões.

ORIGEM VEGETALORIGEM ANIMAL

PROTÉICOS
(>  20% PB)

ENERGÉTICOS
(<  16% PB)

ALIMENTOS CONCENTRADOS
(<  18% FB)

FB
  Porção não hidrolisável 

dos glicídios constituída por 
celulose, hemicelulose e lignina.

PB
Compostos orgânicos de 

carbono, nitrogênio, oxigênio 
e hidrogênio, que constituem 

o principal componente dos 
organismos vivos dos reinos 

animal e vegetal.
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A seguir, detalharemos um pouco mais esses alimentos apresentados 

no esquema anterior.

a) Alimentos concentrados energéticos 

São também denominados de alimentos básicos. Possuem menos que 16 a 

18% de PB, e compreendem principalmente os grãos de cereais, como milho 

e seus subprodutos (amido de milho, farelo de milho, farelo de casca de milho, 

glúten de milho), sorgo, arroz e seus subprodutos (farelo de arroz integral, 

farelo de arroz desengordurado, quirera de arroz), grão e farelo de trigo, aveia, 

melaço de cana-de-açúcar, cevada, centeio, óleos, gorduras animais e vegetais.

b) Alimentos concentrados proteicos 

São alimentos complementares, mas com igual importância que os energé-

ticos. Possuem mais que 18 a 20% de PB. Compreendem principalmente os 

grãos de leguminosas e alguns subprodutos de origem animal.

Classificam-se como alimentos proteicos de origem animal aquelas proteínas 

com alto valor biológico, uma vez que contêm todos os aminoácidos essenciais. 

Apresentam baixo custo por serem subprodutos dos frigoríficos. São exemplos: 

farinha de carne, farinha de peixe, farinha de penas, farinha de sangue, sub-

produtos de abatedouros, subprodutos de laticínios, resíduos de incubatório.

Dentre os alimentos proteicos de origem vegetal estão a soja, o algodão, o 

amendoim e o girassol.

1.4.2 Alimentos volumosos
Os alimentos volumosos são aqueles que apresentam alto teor de FB (acima de 

18%) ou baixo teor energético, sendo divididos em secos e suculentos (Figura 1.2). 

Figura 1.2:  Alimentos volumosos utilizados na alimentação animal. (a) Feno e palha; 
(b) Silagem.

Fontes: (a) <http://farpasblogue.blogspot.com.br/2012/03/vende-se-feno-palhasilagem-adubos-e.html>; 
Acesso em: 1 abr. 2013; (b)  <http://genesis.brasilportais.com.br/webroot/img/arquivos/silagem.JPG> 
Acesso em: 9 abr. 2013.

ba
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a b c

São exemplos de alimentos volumosos secos fenos e palhas, e de alimentos 

volumosos suculentos pastos e silagem. Da mesma forma como demonstra-

do anteriormente, utilizaremos um esquema para ajudá-lo a compreender a 

classificação: 

Os alimentos volumosos secos são os que possuem teor de umidade de até 

25%, enquanto que os alimentos volumosos suculentos apresentam teor de 

umidade acima deste percentual.

1.4.2.1 Outros alimentos volumosos
São alimentos volumosos não classificados anteriormente e utilizados, princi-

palmente, nas pequenas propriedades. O uso destes alimentos alternativos na 

produção animal é uma constância, entretanto, algumas alterações digestivas 

podem ocorrer nos animais, sendo que estes problemas, causados pelos ali-

mentos, podem ser contornados com o emprego de práticas adequadas para 

cada alimento. São exemplos: frutos, na forma de subprodutos da indústria de 

doces; raízes, como a mandioca; tubérculos, como a batata doce, beterraba 

forrageira e nabo forrageiro (Figura 1.3). 

Figura 1.3:  Outros alimentos volumosos utilizados na alimentação animal. (a) Mandioca; 
(b) Beterraba forrageira; (c) Nabo forrageiro

Fontes: (a) <http://www.maria-brazil.org/mandioca_frita.html> acesso em: 9 abr. 2013; (b) <http://hortaaporta.blogspot.com. 
br/2012/01/beta-vulgaris-beterraba-da-forragem.html>; (c) <http://www.grandefm.com.br/rural/nabo-forrageiro-alimenta-abelhas-
-e-garante-mel-no-inverno>. Acesso em: 30 nov. 2012.

SUCULENTOSSECOS

FENOS
(12-25% UMIDADE)

PALHAS
(< 12% UMIDADE)

ALIMENTO VOLUMOSO
(>  18% FB)

SILAGENS
(milho e azevém)

PASTAGENS
(nativas, cultivadas e consorciadas)
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Vamos retomar este assunto? Então, relacione a coluna da direita com a da 

esquerda, apresentadas a seguir:

( 1 ) Alimentos concentrados ( )  apresentam de 18 a 20% de 

proteína bruta.

( 2 )  Alimentos concentrados energéticos ( )  apresentam umidade acima 

de 25%.

( 3 )  Alimentos concentrados proteicos ( )  apres entam menos que 16 a 

18% de proteína bruta.

( 4 ) Alimentos volumosos ( )  apresentam baixo teor de 

energia.

( 5 )  Alimentos volumosos secos ( )  apresentam alto teor de 

energia.

( 6 ) Alimentos volumosos suculentos ( )  apresentam umidade de 

até 25%.

1.5 Nutrientes
Caro aluno, para os processos de renovação de tecido corporal, síntese hormo-

nal e de enzimas, crescimento e produção, os animais utilizam componentes 

da dieta que suprem suas necessidades, sendo aproveitados como fontes de 

energia metabólica e como matéria-prima. A esses componentes dá-se o nome 

de nutrientes. Os nutrientes são formados por elementos ou substâncias 

químicas que oferecem suporte para as diferentes fases do animal, como 

reprodução, lactação ou manutenção dos processos vitais. 

Todos os alimentos são constituídos por nutrientes, e conforme a composição e 

a quantidade destes nutrientes, os alimentos passam a apresentar valor nutritivo 

diferenciado. Consideramos, então, glicídios, lipídios, proteínas, água, minerais 

e vitaminas como nutrientes (Figura 1.4). 

Figura 1.4: Nutrientes presentes nos alimentos
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira Paula

ÁGUAMINERAISVITAMINAS

GORDURASPROTEÍNASHIDRATOS DE 
CARBONO
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1.5.1 Glicídios
É importante que você saiba que os glicídios são também denominados de 

hidratos de carbono ou carboidratos, sendo substâncias orgânicas formadas 

por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Constituem uma pequena 

porção do organismo do animal. Representam cerca de 75% dos vegetais e 

têm origem na fotossíntese das plantas. 

O açúcar simples é a unidade formadora dos glicídios, portanto, esses se clas-

sificam pelo número de moléculas de açúcar que o compõem, vejamos.

a) Monossacarídeos: glicose (açúcar), frutose (mel) e galactose (leite).

b) Dissacarídeos: sacarose (cana-de-açúcar), lactose (leite) e maltose (cevada).

c) Trissacarídeos: rafinose.

d) Polissacarídeos: amido (milho, arroz), glicogênio (carne), celulose (plantas).

A função essencial dos glicídios é ser fonte de energia para o organismo animal, 

uma vez que sua participação nos vegetais é dominante e estes se constituem 

a fonte básica de alimentação dos animais. 

Você sabia que a glicose é o principal açúcar simples absorvido pelo organismo 

animal, e que independentemente da via de formação pode seguir vários 

destinos, entre eles:

a) produção de energia;

b) conversão a glicogênio, forma como a energia é armazenada no fígado 

e nos músculos;

c) conversão em gordura;

d) síntese de aminoácidos não essenciais.

1.5.2 Lipídios ou gorduras
São substâncias orgânicas encontradas nos tecidos vegetais e animais que se ca-

racterizam por serem insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos (éter). 

As gorduras são fundamentais para o desenvolvimento dos organismos por 

exercerem função energética; por serem utilizadas como gordura de reserva 

Caro aluno, para saber mais sobre 
este assunto, consulte o material 
no site: <www.agracadaquimica.

com.br/quimica/arealegal/
slides/197.pps>
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(tecido adiposo), que por sua vez poderá ser usada como fonte de energia, 

para termorregulação (regulação da temperatura corporal) e com ação mecâ-

nica de proteção; e, por servir de veículo para vitaminas lipossolúveis (solúveis 

em gordura - vitaminas A, D, E e K) e outras substâncias.

Destacam-se os aspectos práticos das gorduras, vejamos.

a) Conferem ao alimento melhor palatabilidade.

b) Tornam os alimentos menos pulverulentos.

c) Facilitam a prensagem dos alimentos, atuando como agregadores na 

formação dos pellets (ração peletizada).

d) Facilitam o trabalho das prensas diminuindo o atrito. 

1.5.3 Proteínas
Substâncias orgânicas constituídas obrigatoriamente de carbono, hidrogênio, 

oxigênio e nitrogênio, e, frequentemente, de enxofre. São estruturas de polí-

meros de aminoácidos interligados por ligações peptídicas. 

As proteínas desempenham duas funções no organismo. A primeira é a 

plástica, isto é, como constituintes do corpo animal, tais como componentes 

de membranas celulares, músculos, pele, penas, hormônios, enzimas, soro 

sanguíneo e anticorpos. Secundariamente, as proteínas podem ser utilizadas 

com função energética à semelhança dos glicídios e gorduras. Isso ocorre 

através da liberação de energia ou formação de reservas energéticas sob a 

forma de gorduras.

1.5.4 Água
Caro aluno, como você já deve ter conhecimento, a água é considerada o 

nutriente, isolado, mais importante para os seres vivos. Como exemplo disso 

o organismo pode perder toda a sua gordura e mais a metade de sua proteína 

e continuar vivo, enquanto que a perda de um décimo de sua água resulta 

em morte. Outro exemplo é o tempo de sobrevivência, pois um animal pode 

sobreviver mais tempo sem ingerir alimento sólido do que sem ingerir água.

O animal quando nasce possui na composição de seu corpo, aproximadamente 

95% de água, passando para 50 a 60%, à medida que vai tornando-se adulto.

Palatabilidade
Alimento palatável; com sabor 
agradável.

Pulverulentos
Que se reduz a pó.

Peletizada
Composto de substâncias 
submetido a um tratamento 
visando aglomerá-las, 
normalmente dando formas 
esféricas, cilíndricas ou 
arredondadas.
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Os vegetais utilizados variam de acordo com o seu estado de apresentação.

a) Forragens verdes: acima de 80%.

b) Grãos armazenados: de 10 a 15%.

c) Fenos: de 12 a 14%.

d) Silagens: variam com o tipo de forragem e a técnica de conservação.

A água, além de ser essencial à sobrevivência dos animais, desempenha outras 

funções como servir de meio de transporte de nutrientes e resíduos; solvente 

para reações químicas; participar da regulação da temperatura do organismo; 

servir de lubrificante das articulações; como amortecedor para o sistema ner-

voso; e como via de condução de som no ouvido e brilho nos olhos.

Conforme Lima e Pioczcovski (2010), as três principais fontes de água para 

o organismo animal são: água de bebida, água metabólica e água coloidal, 

sendo a água de bebida a principal fonte para os animais. A água metabólica 

corresponde àquela formada durante o processo de oxidação de íons hidrogê-

nio das moléculas de gorduras, proteínas e carboidratos nos animais. A maior 

quantidade de água metabólica é produzida a partir do metabolismo de 

gorduras, quando comparado, em base de peso, ao metabolismo de proteínas 

e carboidratos. Entretanto, os carboidratos apresentam maior produção de 

água metabólica por quilo caloria de energia metabolizável produzida. Assim, 

é mais recomendado o uso de dietas à base de carboidratos quando os animais 

se encontram em condições de deficiência hídrica. A água coloidal refere-se à 

água presente nos alimentos. Assim, os alimentos suculentos e com alto teor 

de umidade atendem parte das exigências de água dos animais.

Os animais perdem água através da urina, das fezes, do processo de respi-

ração, de transpiração, e pelos produtos animais, como carne, leite e ovos, 

principalmente.

Existem alguns fatores que interferem nas necessidades de água pelos animais, 

como os citados a seguir.

• Espécie: as aves e os insetos excretam ácido úrico, sendo que este ne-

cessita menos água que aqueles que excretam ureia, como ocorrem nos 

animais com eliminação de urina. As fezes de alguns animais também 

Oxidação
Qualquer troca química 

que implica na adição 
de oxigênio ou seu 

equivalente químico.

Metabolismo
Conjunto de transfor-
mações bioquímicas 

responsáveis pela 
construção e quebra de 
tecidos e a liberação de 
energia pelo organismo 
responsável pela forma-
ção, desenvolvimento e 

renovação das estruturas 
celulares.
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podem conter mais ou menos água, assim ovinos necessitam de menor 

quantidade de água do que os bovinos por excretam fezes mais secas.

• Temperatura ambiente: a ingestão de água aumenta com a elevação da 

temperatura. Paralelamente, o consumo de alimentos tende a diminuir.

• Ingestão de proteínas: promove um aumento na ingestão de água.

• Ingestão de sal: aumenta a necessidade de ingestão de água pelos animais.

• Ingestão de matéria seca: a ingestão de água está em função da ma-

téria seca fornecida aos animais.

• Lactação: o leite contém 80 - 85% de água.

• Idade: o animal jovem apresenta taxa de metabolismo mais acelerada, 

portanto, necessita de maior quantidade de água.

• Atividade: com o aumento da atividade, aumenta a produção de calor e 

com isso a necessidade de evaporação para resfriamento do organismo.

1.5.5 Minerais
Os minerais desempenham no organismo animal funções múltiplas e comple-

xas, relacionadas com o crescimento, manutenção, reprodução e produção. 

Os principais elementos minerais (Figura 1.5) são, em geral, assim divididos em 

macroelementos (cloro, sódio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre) 

e microelementos (ferro, zinco, manganês, iodo, cobre, cobalto, molibdênio, 

flúor e selênio).

Figura 1.5: Minerais importantes para o organismo animal
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira Paula
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Chamados macroelementos os minerais que são necessários em grande quan-

tidade ao organismo, enquanto que os microelementos são aqueles em que a 

necessidade do organismo é pequena.

Em termos gerais, as funções dos minerais podem ser assim citadas:

Metabólicas: importância do fósforo no metabolismo dos glicídios, e do 

enxofre no metabolismo dos lipídios.

Físico-químicas: essenciais na regulação da pressão osmótica, neutralidade 

elétrica, equilíbrio ácido-básico e excitabilidade neuromuscular.

Fisiológicas: presença do cloro no suco gástrico, iodo nos hormônios tireoi-

dianos, ferro na hemoglobina, cobre e zinco no sistema enzimático e cobalto 

no sistema vitamínico (B12).

Cálcio, fósforo e magnésio: são essenciais para a formação dos ossos, que 

funcionam como armazéns reguladores de reservas minerais continuamente 

depositadas e mobilizadas.

Enxofre: importante para a formação de alguns aminoácidos, portanto para 

formação de proteínas.

Ferro: entra na constituição da hemoglobina, mioglobina e outras enzimas, 

sua carência leva à anemia ferropriva, principalmente em leitões.

Zinco: está presente na pele, ossos e fígado, além de integrar várias enzimas e 

está relacionado com síntese de proteínas e com o metabolismo de carboidratos.

Manganês: está relacionado com o crescimento e com a reprodução.

Iodo: exerce função sobre hormônios relacionados com a formação do sistema 

nervoso, esqueleto, metabolismo basal e metabolismo dos glicídios, proteínas 

e da água.

Cobre: é encontrado nos músculos, fígado, medula óssea e sangue. Não faz 

parte da hemoglobina, entretanto, é essencial para que os glóbulos verme-

lhos se formem e se mantenham ativos na circulação. Integra alguns sistemas 

enzimáticos e é necessário para a pigmentação normal da pele e pelos. Está 

estritamente relacionado com o ferro no metabolismo.
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1.5.6 Vitaminas
As vitaminas são componentes orgânicos que devem estar presentes na ração, 

mesmo em quantidade ínfima, a fim de que a saúde do animal seja assegurada. 

A sua adição à mistura é realizada na forma de premix, núcleo ou concentrados 

vitamínicos comerciais, ou seja, as vitaminas são pré-misturadas para após 

poderem ser adicionadas à dieta, conforme a exigência do animal.

Caro aluno, mesmo sendo necessária uma quantidade ínfima de vitaminas 

nas dietas, a ausência de uma ou mais acarretam em sintomas específicos 

conhecidos como doenças carenciais, e que podem acometer os animais. Nos 

estudos com vitaminas, destacam-se as seguintes denominações: vitaminose, 

avitaminose, hipovitaminose, hipervitaminose e paravitaminose. Pesquise estas 

denominações. Procure entender cada uma delas e correlacione com a inter-

ferência no desempenho dos animais.

As vitaminas participam do metabolismo dos diferentes nutrientes como co-

fatores, e são relacionadas a seguir.

Vitamina A: protege a visão, intervém no metabolismo proteico, mantém a 

integridade dos epitélios, é necessária para a normalidade da reprodução e 

do crescimento.

Vitamina D: chamada antirraquítica, por exercer importante função no me-

tabolismo do cálcio e do fósforo.

Vitamina E: suas funções estão relacionadas com a fertilidade e com a 

normalidade dos tecidos conjuntivos, nervoso e hepático. Desenvolve ação 

antioxidante.

Vitamina K: influencia na coagulação do sangue, pois exerce ação anti-he-

morrágica.

Vitamina C: tem como principal função a hidroxilação do colágeno, a proteína 

fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos san-

guíneos. Além disso, é um poderoso antioxidante, e também é usada na síntese 

de algumas moléculas que servem como hormônios ou neurotransmissores.

Vitaminas do complexo B: as vitaminas deste grupo não necessitam ser 

acrescentadas às rações de ruminantes adultos, pois são sintetizadas no rúmen. 

No organismo animal exercem várias funções, como: atuam como coenzimas 
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nas reações de carboxilação e transaminação (timina – B1, piridoxina – B6, 

biotina); na óxido-redução (riboflavina – B2, nicotinamida); na acetilação (ácido 

pantotênico); e, na metilação (ácido fólico).

Vamos retomar este assunto? Então, marque com V as alternativas verdadeiras 

e com F as falsas.

( )  Os diferentes nutrientes presentes nos alimentos dão suporte para repro-

dução, lactação e manutenção dos animais, sendo aproveitados como 

fontes de energia metabólica e matéria-prima.

( )  Por conterem nutrientes, todos os alimentos apresentam o mesmo 

valor nutritivo.

( )  Os carboidratos, apesar de representarem uma pequena porção no organismo 

dos animais, são considerados  a fonte básica de alimentação dos animais.

( )  A glicose é a unidade básica dos carboidratos e que passa a sumir impor-

tantes funções no organismo do animal.

( )  Os lipídios ou gorduras exercem função energética ao serem considerados 

fontes de reserva, sendo transformados em tecido adiposo, não estando 

mais disponíveis para serem disponibilizados para o organismo.

( )  As proteínas também podem ser utilizadas como fonte energética, seme-

lhante aos carboidratos e gorduras, mas desempenham também função 

plástica estando presente nas membranas celulares, nos músculos, nos 

hormônios, no soro sanguíneo etc.

( )  De todos os nutrientes presentes nos alimentos, a água assume uma 

pequena importância nutricional.

( )  Tanto minerais quanto vitaminas são importantes constituintes da dieta, 

mesmo representando uma pequena porção na composição total da mesma.

1.6 Classifi cação dos animais
De acordo com os hábitos alimentares os animais classificam-se em herbí-

voros, carnívoros, onívoros e granívoros. Assim, os herbívoros consomem 

alimentos de origem vegetal, como é o caso dos equinos, bovinos, ovinos, 
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bubalinos; os carnívoros, alimentos de origem animal, como é o caso dos 

cães; os onívoros alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como o 

homem e dos suínos; e os granívoros alimentam-se, basicamente, com grãos, 

como acontece com as aves granívoras.

Conforme a estrutura do sistema digestório, principalmente com relação ao 

número de estômagos, os animais são classificados em monogástricos (apenas 

um estômago), como ocorre nos equinos, suínos, coelho; digástricos (dois 

estômagos), no caso das aves; e poligástricos ou ruminantes (mais de dois 

estômagos), como nos bovinos, ovinos e bubalinos (Figura 1.6).

Figura 1.6: Estrutura do sistema digestório: (a) monogástrico; (b) digástrico; (c) poligástrico.
Fontes: (a) <http://anatomiamonogastrico.blogspot.com.br/2011/06/sistema-digestivos-de-monogastri-
cos.html>; (b) <http://www.alunosonline.com.br/biologia/sistema-digestorio-das-aves.html>; (c) http://
www.infoescola.com/animais/ruminantes/>. Acesso em: 13 jun. 2013.

É importante que você saiba que de acordo com os hábitos alimentares e a 

estrutura do sistema digestório dos animais é que passamos a compor uma 

dieta, por exemplo, os alimentos volumosos constituem a base da alimenta-

ção dos animais ruminantes, devido à capacidade do aparelho digestivo de 

permitir a ingestão de grandes quantidades de alimentos, e por possuírem um 

compartimento estomacal chamado de rúmen habitado por uma flora rica em 

bactérias e protozoários que se adaptam às condições a que o animal é exposto 

e metabolizam praticamente todo o alimento ingerido por ele. Esta flora utiliza 

o alimento volumoso para suprir suas necessidades, fornecendo para o animal 

energia e proteína bacteriana, que posteriormente será completada com a 

digestão enzimática e absorvida no trato digestivo.

b ca
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No caso dos monogástricos e dos digástricos, que não possuem flora ruminal, os 

alimentos volumosos são utilizados com a finalidade de aumentar o volume das 

dietas, proporcionando um melhor controle de peso. Além disso, os diferentes 

nutrientes apresentam características digestivas e absortivas distintas entre mo-

nogástricos, digástricos e ruminantes. 

1.7 Aditivos
Caro aluno, segundo a legislação brasileira, aditivos alimentares são “subs-

tâncias intencionalmente adicionadas aos alimentos com o objetivo de conser-

var, intensifi car ou modifi car suas propriedades, desde que não prejudiquem 

seu valor nutritivo”.

Uma variedade de aditivos pode ser agregada à dieta, objetivando: aumentar 

a digestão de nutrientes e sua utilização; modificar a população microbiana 

dentro do intestino; manter normais o pH e o balanço eletrolítico; reduzir as 

propriedades antinutritivas dos ingredientes dietéticos; aumentar o status 
imunológico, o que é imunomodulação; manter a integridade e estrutura 

do trato gastrointestinal; e ligar e eliminar micotoxinas.

Estas são algumas das razões de utilizarmos aditivos na formulação de rações, com 

aspectos voltados a uma melhora na taxa de crescimento e fertilidade, aumento 

da eficiência de utilização do alimento e melhor estado de saúde do animal. 

São utilizados como aditivos na dieta dos animais: promotores do crescimen-

to antimicrobianos; produtos acidificantes; probióticos; prebióticos; enzimas 

exógenas; modificadores metabólicos; ervas, especiarias e azeites essenciais; 

peptídeos metabólicos; e, adsorventes de micotoxinas. 

Cada um dos tipos de aditivos alimentares é utilizado com um fim preesta-

belecido. Os antibióticos como penicilina e tetraciclina são considerados os 

promotores de crescimento antimicrobianos, e apresentam como efeitos 

primários a prevenção de transtornos digestivos, a melhor utilização dos ali-

mentos/nutrientes e o melhor rendimento do animal. Os efeitos secundários 

incluem a redução do desperdício de nutrientes, diminuição do impacto am-

biental e redução dos custos de produção.

Apesar das respostas positivas, tem surgido uma crescente preocupação sobre o 

uso de antibióticos na alimentação animal, em razão do aumento da resistência 

de patógenos na medicina, tanto animal como humana. A preocupação sobre os 

antibióticos e a sua proibição em vários países gerou o desenvolvimento de pro-

Saiba mais sobre este assunto 
visitando o site a seguir:

<http://tac9f.fi les.wordpress.
com/2008/11/ingestao_e_

digestao_alimento.pdf>
Você entenderá de que forma 
os nutrientes são digeridos e 

absorvidos ao passarem pelas 
estruturas do trato digestório, 

nas diferentes espécies animais.

Antinutritivas
Substância presente em alguns 

alimentos que impedem ou 
diminuem o aproveitamento de 

nutrientes.

Imunomodulação
Ação exercida por algumas 

substâncias sobre o sistema 
imunológico conferindo au-

mento da resposta orgânica.

Micotoxinas
Substâncias químicas tóxicas 

produzidas por fungos.
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dutos alternativos como acidificantes, probióticos e prebióticos, que melhoram a 

digestão, reduzem o impacto negativo de certas bactérias e antígenos no intestino.

Tanto os ácidos orgânicos como os inorgânicos, ácido fumárico e ácido lático, 

por exemplo, têm sido incluídos nas dietas e na água de bebida dos ani-

mais como produtos acidificantes. A adição do ácido diminui o pH e tem 

capacidade tampão na dieta, reduz o pH dentro do estômago, aumenta 

a digestão de proteína gástrica e a digestibilidade de nutrientes, promove 

aumento das bactérias benéficas em detrimento das patogênicas, diminuindo 

o crescimento bacteriano intestinal. Como consequência há uma melhora da 

saúde gastrointestinal, dando lugar a um maior rendimento de crescimento e 

eficiência alimentar.

Os probióticos têm sido amplamente promovidos como alternativas ao uso 

de antibióticos. Diferentemente dos antibióticos, os probióticos introduzem 

bactérias benéficas vivas no trato intestinal. Um exemplo que vivenciamos 

rotineiramente é o consumo de iogurtes com Lactobacillus vivos. Muitas ce-

pas bacterianas e leveduras (produzidas a partir dos fungos – Saccharomyces 
cerevisiae) têm sido utilizadas como probióticos para manipular as condições 

dentro do intestino (Figura 1.7).

Figura 1.7: Exemplo de probiótico, Saccharomyces cerevisiae
Fonte: <http://www.musee-afrappier.qc.ca/images/site/large/saccharomyces-cerevisiae-lallemand2.jpg>
acessado em 10 abr. 2013.

Um novo conceito de modulação das populações microbianas do intestino 

é o uso de oligossacarídeos, como fruto-oligossacarídeo (FOS) e manano-

-oligossacarídeos (MOS). Novamente, estes ajudam a melhorar a capacidade 

pH
Potencial hidrogeniônico, que 
se refere a uma medida que 
indica se uma solução líquida é 
ácida (pH<7), neutra (pH=7) ou 
básica (pH>7).

Capacidade tampão
Necessidade de controle do pH.
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de digestão e aumentam o status de saúde do animal. Essas substâncias 

são denominadas prebióticos. São definidas como substâncias alimentícias 

não digeríveis para dietas de humanos/animais, que afetam beneficamente 

o hospedeiro estimulando seletivamente o crescimento e/ou a atividade de 

um limitado número de espécies bacterianas residentes no trato digestório e, 

por conseguinte, tentando melhorar a saúde do hospedeiro. Os prebióticos 

também podem ser fonte de nutrientes específicos para os microrganismos.

O uso de enzimas exógenas, como aditivos nas dietas, fundamenta-se por 

melhorar a digestibilidade e a absorção de nutrientes, reduzir os fatores an-

tinutricionais específicos na dieta, ajudar a digestão de materiais fibrosos ou 

também chamados de polissacarídeos não amídicos, suplementar enzimas 

endógenas que melhoram a digestão, manter a viscosidade da digesta e a 

integridade intestinal, e reduzir o desperdício de nutrientes e dos efluentes. 

As enzimas de maior interesse em nutrição são carboidratase, lípase, protease 

e fitase.

Os modificadores metabólicos são utilizados para aumentar a utilização de 

nutrientes, desde o aumento dos depósitos de tecido magro a diminuição dos 

depósitos de gordura. Entre os utilizados comumente encontram-se: hormônio 

do crescimento (somatotrofina), β-agonistas (como a ractopamina), ácido lino-

leico conjugado (CLA), betaína e cromo trivalente. Todos esses produtos estão 

aprovados para uso em todos os países.

As ervas e especiarias têm sido utilizadas como alternativas terapêuticas na 

medicina humana e animal. Algumas ervas têm uma sofisticada composição 

de elementos orgânicos conhecidos por terem efeitos terapêuticos específicos. 

Tem sido comprovado que as ervas aumentam a atividade microbiana, tem 

propriedades antivirais e antioxidantes, e tem sido aceito que estimulam o 

sistema endócrino e imunológico. Promovem um maior status metabólico e 

imunológico dentro do animal, assim como aumentam o bem-estar, estimulam 

o apetite melhorando a palatabilidade. Os azeites essenciais são extratos 

aromáticos voláteis obtidos por destilação sobre vapor, adicionados as dietas 

para estimular o apetite.

Os peptídeos metabólicos podem representar uma nova classe de promoto-

res do crescimento seguros e eficientes. Atuam regulando a absorção intestinal 

e aumentam a absorção de glicose e aminoácidos. Estes peptídeos parecem 

funcionar por meio do aumento do número de transportadores de nutrientes 

presentes na mucosa das células.

Enzimas exógenas
Enzimas não sintetizadas 

pelo organismo do 
animal e que auxiliam na 

digestão dos alimentos.

Modifi cadores 
metabólicos

São aditivos que tem 
capacidade de alterar 

o metabolismo animal, 
redirecionando nutrientes.
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As micotoxinas, geralmente produzidas por fungos, podem contaminar 

qualquer tipo de ingrediente alimentar, podendo causar redução no rendi-

mento animal. Vários métodos de extração de micotoxinas estão disponíveis, 

incluindo a extração física, a detoxicação química, os inibidores de fungos, 

os controladores biológicos e os agentes adsorventes ou sequestrantes 
de micotoxinas. Esses têm demonstrado resultados mais promissores, 

como é o caso da utilização dos derivados da parede celular das leveduras, 

denominados glucomananos esterificados, considerados uma alternativa 

de agente adsorvente, pois se aderem eficientemente às moléculas de mico-

toxinas, e por não serem digeridos pelos animais, as micotoxinas adsorvidas 

são eliminadas nas fezes.

Caro aluno, para complementar o tópico abordado anteriormente, acesse 

o site do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA <http://

www.agricultura.gov.br/animal/alimentacao/aditivos> e identifique os aditivos 

que podem ser utilizados na alimentação animal e os que estão proibidos.

Resumo

Nesta aula, você estudou os conceitos básicos relacionados à nutrição animal, 

e viu a importância de definirmos termos que nortearão o entendimento para 

a formulação de rações. Além disso, verificamos que os alimentos podem ser 

classificados em: concentrados (energéticos e proteicos) e volumosos (secos 

e suculentos); e que independente dessa classificação todos são constituídos 

por nutrientes (glicídios, lipídios, proteína, água, minerais e vitaminas), e que 

a combinação desses expressa o valor nutritivo das dietas. Observamos que 

para cada tipo de animal, classificado pelos hábitos alimentares e pela estrutura 

do aparelho digestório, haverá um tipo específico de alimento que poderá ser 

fornecido; e, por fim, estudamos os aditivos alimentares, que são substâncias 

intencionalmente adicionadas aos alimentos com a finalidade de conservar, intensificar 

ou modificar suas propriedades, desde que não alterem seu valor nutritivo.

Atividades de aprendizagem

1. Diferencie nutrição de alimentação animal.

2. Diferencie dieta de ração.

Glucomananos esterifi cados
Constituinte da parede celular de 
fungos unicelulares denominados 
leveduras, e que tem sido 
utilizado na nutrição animal.
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3.  Premix, núcleo e concentrado comercial são considerados o mesmo produto? 

Caso negativo, quando utilizar cada um destes compostos na formulação 

de rações? 

4. Como classificamos os alimentos? Dê exemplos para cada tipo de alimento.

5. Descreva os nutrientes e suas principais funções.

6.  Pela composição em nutrientes todos os alimentos apresentam mesmo valor 

nutritivo? Por quê?

7.  Classifique os animais pelos seus hábitos alimentares e pela estrutura do 

sistema digestório.

8.  De acordo com a classificação dos animais é possível formularmos uma única 

ração para todas as espécies? Por quê?

9.  Quais os objetivos gerais que buscamos ao adicionarmos aditivos alimentares 

as dietas animais?

10.  A proibição ao uso de antibióticos na dieta de animais definido por alguns 

países, interfere diretamente na comercialização dos produtos pecuários 

brasileiros. Assim, que alternativas temos de substitutos aos antibióticos 

na formulação de rações? Como atuam estes substitutos?
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Aula 2 –  Fábrica de rações: instalações, 
máquinas e equipamentos

Objetivos

Estabelecer as condições para a construção das instalações de uma 

fábrica de ração.

Listar as máquinas e equipamentos utilizados em uma fábrica de ração.

Distinguir os tipos físicos de rações.

2.1 Introdução
Na nossa última aula, trabalhamos com as matérias-primas e aditivos utili-

zados para elaboração de rações. Dando continuidade ao nosso conteúdo, 

trataremos nesta 2ª aula sobre “fábrica de rações”: instalações, máquinas e 

equipamentos e os tipos físicos de ração produzidos.

A alimentação animal é um importante elo da agroindústria pecuária. No ce-

nário mundial de produção de alimentos, segundo Alltech 2012 Global Feed 
Survey, o Brasil ocupa a quarta posição, com 7% da produção global, ficando 

atrás da China, dos EUA e da EU. Conforme o boletim informativo da SINDIRA-

ÇÕES (2011), a produção da indústria de alimentação animal no Brasil registrou 

incremento de 5,3% em 2010. De janeiro a dezembro foram produzidos 61,4 

milhões de toneladas de rações que movimentam R$ 33 bilhões somente em 

matérias-primas (excluídos os custos com embalagens, frete e margens) e mais 

2,15 milhões de toneladas de sal mineral. 

Para implantação de uma fábrica de ração devemos considerar alguns critérios 

como: espaço físico; capacidade de produção e qualidade; energia elétrica; 

custos de operação; capital inicial; confiança e fidelidade; disponibilidade de 

manutenção e seus custos e potencial de crescimento futuro.

Assim, abordaremos as condições mínimas para o funcionamento de uma 

fábrica de ração, estruturada na organização de seus setores e na sequência 

da produção de ração.
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2.2 Fábrica de ração
Fábrica de ração ou indústria de ração é o estabelecimento que, dentro do 

setor de alimentação, recebe, processa e transforma as matérias-primas em 

alimento animal.

Para um sistema de fabricação de ração ser implantado, alguns critérios de-

vem ser levados em consideração como a disponibilidade de espaço físico, 

projetando para um crescimento futuro; a capacidade de produção de quali-

dade; a necessidade de energia elétrica; o capital inicial, assim como os custos 

operacionais; a confiança e a fidelidade; e a disponibilidade de manutenção 

e seus custos.

Toda fábrica é formada por setores e dentro de cada setor os ingredientes 

passam por etapas no preparo das rações. Veremos agora que setores e quais 

as etapas pela qual as matérias-primas são submetidas.

2.2.1 Instalações
Podemos começar perguntando: “o que precisamos para fazer uma boa 
ração?”. Três pontos são essenciais para podermos responder: primeiramente, 

devemos considerar que uma boa fórmula de ração determinará uma boa 

nutrição; posteriormente, devemos garantir a aquisição de matérias-primas 

de qualidade, realizando para isso uma boa amostragem na chegada dessas 

matérias-primas, seguido de avaliação laboratorial; e, finalmente, ter uma boa 

fábrica, um bom processo, que seja capaz de preservar a qualidade das maté-

rias-primas e conseguir traduzir fielmente a fórmula em ração. É importante 

também considerar que a fábrica tenha flexibilidade para receber, beneficiar 

e estocar matérias-primas.

A finalidade de uma fábrica de ração é produzir alimento seguro, com ins-

talações simples e eficientes, para que possa obter lucratividade na comer-

cialização de seus produtos, reduzindo o desperdício de matéria-prima, de 

mão de obra e de insumos.
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Assim, de que depende uma boa fábrica? 

• De um projeto que siga uma orientação técnica, um estudo do fluxo-

grama e do layout da fábrica, visando, basicamente: a simplicidade e/ou 

racionalidade; a operacionalidade; a linearidade; a multifuncionalidade; 

a visibilidade; e a flexibilidade, velocidade e confiabilidade.

• De máquinas e equipamentos que garantam as intenções do projeto.

• De uma administração eficiente, mantendo uma equipe de trabalho ca-

pacitada. Além disso, ter manuais que orientem e definam: o que, onde, 

quando, como, quem (manuais de procedimentos, manual de padrões, 

manual de limpeza, organização e desinfecção e manual para seguran-

ça no trabalho). Usar outras ferramentas gerenciais como, por exemplo, 

diagnóstico dos riscos e controle de pontos críticos de processo.

• De automação, ou seja, utilização de tecnologias para tornar o funcio-

namento de máquinas automático, com capacidade de autocontrole, 

evitando e reduzindo a interferência do homem, dando assim maior se-

gurança e maior padronização dos produtos.

O dimensionamento de uma fábrica de ração estará de acordo com a demanda, 

ou seja, pelo número e categorias de animais atendidos. E a capacidade de 

produção estará relacionada à quantidade de equipamentos e a demanda, sendo 

traduzida em quantidade e em toneladas (ton) produzidas por hora (h). Assim, 

podemos classificar a fábrica de ração em pequena (produção de 1 a 5 ton/h), 

média (produção de 5 a 10 ton/h) e grande (produção acima de 10 ton/h). 

Assim, podemos definir que o tamanho de uma fábrica de ração estará relacionado ao:

a) Tempo de fabricação da ração

b) Número e categorias de animais atendidos

c) Disponibilidade de equipamentos

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Para o bom funcionamento de uma fábrica é importante que haja uma se-

quência linear para as matérias-primas, ou seja, é preciso que haja um fluxo 
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contínuo e unidirecional. Primeiramente são necessárias as separações das 

áreas sujas e limpas. Área suja é a que recebe as matérias-primas, e a área 

limpa a que processa esses produtos. Abaixo, exemplifica-se um fluxograma 

de fábrica (Figura 2.1).

Figura 2.1: Fluxograma de uma fábrica de ração

2.2.2 Setores da fábrica de ração
O sistema de fabricação de rações pode ser dividido basicamente em três seto-

res: recebimento de matéria prima, processamento (fábrica propriamente dita) 

e expedição dos produtos prontos. Esses setores devem estar em linha para 

maximizar a produção e evitar que rações prontas, pré-misturas ou matérias-

-primas possam ser confundidas.

Pesagem

Moega

Elevadores

Peneira de limpezaSecador

Balança de precisão

Silo de armazenagem

Moinho

Silos internos

Balanças

Misturador

Ração farelada

Remoagem
A granel Sacaria

Peletizadora Extrusora

A granel Sacaria

Expedição

Recepção de 
matéria-prima a 

granel

Micro e macro 
ingredientes (premix, 
fosfato, calcário, etc)

Pré-mistura
 Misturador em Y

Recepção de 
ingredientes em 

sacos

Silo regulador de 
fluxo 

- ração farelada



VERSÃO
 D

O
 PRO

FESSO
R

Revisão

e-Tec BrasilAula 2 – Fábrica de rações: instalações, máquinas e equipamentos 41

2.2.3 Máquinas e equipamentos
A produção de rações está relacionada à disponibilidade das máquinas e equi-

pamentos e sua adequação; além da disponibilidade de ingredientes apro-

priados para a espécie que vai ser criada; da qualidade dos ingredientes e a 

capacidade de avaliação dos mesmos; da distância dos principais fornecedores; 

do sistema de entrega da produção e da assistência técnica.

Em cada um dos setores, diferentes tipos de máquinas e equipamentos são 

utilizados. Assim, separaremos a fábrica em módulos descrevendo as principais 

máquinas e equipamentos.

2.2.3.1 Setor de recebimento de matéria-prima
No módulo de recepção está a moega, balança, transportadores/elevadores, 

mesa de pré-limpeza e limpeza de grãos, secador de grãos, silo de armaze-

namento (matéria-prima a granel) ou sala de estocagem de sacarias (matéria-

-prima ensacada).

A matéria-prima chega à fábrica a granel ou ensacada (Figura 2.2). É necessá-

rio que sejam pesadas e posteriormente descarregadas. A matéria-prima que 

chega a granel é descarregada na moega, enquanto que a matéria-prima que 

chega ensacada é descarregada na sala de estocagem de sacaria (Figura 2.3). 

Figura 2.2: Recebimento da matéria-prima: a) a granel – moega; b) ensacada. 
Fonte: a) <http://luispolaco.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html>; (b) <http://www.nairaland.com/attach-
ments/522609_cement_on_truck_jpgfdaf8aba07ed38f7e7fb4d742f90f5dc>. Acesso em: 10 abr. 2013.

A mesa de pré-limpeza (Figura 2.3) é utilizada para a retirada total ou parcial de 

impurezas e restos de culturas oriundas da lavoura, visando facilitar e melhorar 

a eficiência do sistema de secagem. Os equipamentos destinados para pré-lim-

peza são constituídos de uma ou mais peneiras cilíndricas ou planas vibratórias 

acompanhadas de um sistema de ventilação para eliminação da poeira. 

a b
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Caso seja necessário, procede-se a limpeza da matéria-prima que visa, essencial-

mente, a separação de impurezas remanescentes da pré-limpeza e as produzidas 

pelo processo de secagem. Esse procedimento é fundamental, pois após a seca-

gem, as impurezas que restarem podem prejudicar o armazenamento.

Figura 2.3: Mesa de pré-limpeza de grão
Fonte:<http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/03/projetos-mecanicos-fp-maquina-de-pre-limpeza-de-graos/maquina-
-de-pre-limpesa-de-grao-1/>. Acesso em: 10 abr. 2013.

O percentual de umidade de algumas matérias-primas deve ser controlado, por 

isso, passam pelo processo de secagem antes do armazenamento (Figura 2.4).

Figura 2.4: Secador de grãos
Fonte: <http://rs.quebarato.com.br/panambi/secador-de-graos-kw-1500-sacas__247335.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Após esses procedimentos, os grãos são levados ao silo de armazenagem 

(Figura 2.5) através de transportadores e elevadores (Figura 2.6), que podem 

ser do tipo rosca helicoidal, esteira e sistema de arraste.

Cuidados com os silos devem ser rigorosos, e deve-se sempre estar atento ao uso 

desses equipamentos, uma vez que podem gerar grandes perdas na produção. 
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Se os silos não estiverem bem limpos e não forem bem utilizados, certamente 

toda a cadeia produtiva dependente de seus produtos estará comprometida. 

Sempre antes de receber uma nova remessa de matéria-prima, varra bem o silo, 

retirando todas as sobras e principalmente as que ficam nos cantos.

Figura 2.5: Silo de armazenamento da matéria-prima
Fonte: <http://pt.made-in-china.com/co_wanlongsteel/product_Coal-Silo_heeuyhsry.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Figura 2.6: Transportador/elevador
Fonte: <http://granosil.com.br/Galerias/detalhes.asp?op=2>. Acesso em: 10 abr. 2013.
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Vamos reforçar o que estudamos até agora? Então, relacione a 2ª coluna de 

acordo com a 1ª:

2.2.3.2 Setor de processamento
Nesse módulo, há o moinho/triturador, balança, pré-misturador e misturador.

É no moinho/triturador que ocorre a diminuição do tamanho das matérias-primas, 

favorecendo e facilitando a digestão dos nutrientes contidos nesses ingredientes 

(Figura 2.7). Os moinhos de rolo e martelo são os mais eficientes para essa 

finalidade. O primeiro opera a um custo por tonelada de grão ligeiramente 

menor, produzindo partículas mais finas para rações destinadas a frangos de 

corte e suínos. A granulometria deve ser periodicamente verificada para melhorar 

o desempenho econômico da atividade.

Figura 2.7: Moinho/triturador de martelo
Fonte: <http://www.crusher-inchina.com.pt/2-6-single-stage.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Como vimos anteriormente, toda matéria-prima, ao ser transferida para o 

processamento, é pesada. Durante o processo, cada integrante é pesado in-

dividualmente e, por fim, a ração é novamente pesada. Portanto, na linha de 

produção deve-se possuir a balança rodoviária (para o recebimento de grãos), a 

(a) setor de recebimento ( ) ração pronta

(b) setor de processamento ( ) ensacada

(c) setor de expedição ( ) maximizar a produção

(d) linearidade ( ) controle de umidade

(e) matéria-prima ( ) interfere na qualidade da matéria-prima

(f) mesa pré-limpeza ( ) moega

(g) secador de grãos ( ) retirada de impurezas

(h) silos de armazenamento ( ) fábrica propriamente dita
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balança para produtos ensacados (com divisão de 0,5kg) e a balança para pré-

misturas (com divisão máxima de 20g). A quantidade de balanças, assim como 

a sua capacidade, dependerá diretamente da produção da fábrica. As balanças 

devem ser rigorosamente reguladas, uma vez que uma grande diferença no 

final da pesagem pode acarretar grande prejuízo para o produtor.

O pré-misturador é um equipamento utilizado para a pré-mistura de matérias-

primas na fabricação de ração. A finalidade da pré-mistura na fábrica de ração 

é o de incorporar quantidades pequenas de microingredientes (vitaminas, 

antibióticos e outras substâncias químicas) aos alimentos de forma uniforme. 

O mais utilizado nas fábricas é o em forma de “Y” (Figura 2.8).

Figura 2.8: Pré-misturador em Y
Fonte: <http://www.willmaquinas.com.br/maquinas/misturador-y-em-aco-inox-210-litros/>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Já o misturador de ração tem como aplicação misturar produtos secos no 

preparo da ração. A mistura consiste no processo influenciado pelas caracte-

rísticas físicas dos ingredientes. Além do formato das partículas, o tamanho, a 

densidade, carga estática e higroscopicidade podem aumentar ou diminuir 

o grau de dificuldade de se obter uma mistura uniforme. 

Existem dois tipos de misturadores mais comuns, os verticais e os horizontais 

(Figura 2.9). O misturador vertical mais simples tem uma rosca sem fim no 

centro de um silo ou tulha com fundo cônico. A mistura ocorre com a elevação 

continua do conteúdo dos tanques do fundo para a parte superior. O tempo de 

mistura para a maioria das rações é de aproximadamente 15 minutos depois 

da adição do último ingrediente. Os horizontais geralmente apresentam seus 

misturadores internos em forma de hélice ou de palhetas (pás).

Higroscopicidade
Capacidade de absorver água.
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No misturador tipo hélice, a hélice exterior move o conteúdo para um extremo, 

enquanto que a correia interior move os conteúdos para outra extremidade. 

Essa ação resulta em uma mistura muito mais rápida que no misturador ver-

tical. Nos misturadores tipo palheta ou pá, as palhetas movem os conteúdos 

alternadamente para o centro e extremos. O tempo de mistura nesse tipo de 

misturador é de 4 a 5 minutos após a colocação do último ingrediente. Nos 

misturadores horizontais o carregamento e descarregamento são feitos mais 

rapidamente que nos verticais, deixam menos resíduos de ração quando as 

hélices ou pás estão bem ajustadas. Em todos os tipos de misturadores devem-

se fazer provas da mistura, a fim de estabelecer o tempo necessário para obter 

a composição adequada.

Figura 2.9: Misturadores: a) vertical, b) horizontal.
Fonte: (a) <http://www.artabas.com.br/index.php?op=conteudo&id=85>; (b) <http://www.webpack.com.br/templates/6/produ-
to_visualizar_02.jsp?idEmpresa=3&idCategoriaPai=2485&idProduto=87682&idUser=8465>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Para mistura de melaço e uréia à ração utiliza-se um equipamento especial, 

composto de um tanque com aquecedor, bombas específicas para transporte 

de melaço frio e quente e um melaceador propriamente dito, que faz aspersão 

do melaço sobre os ingredientes. Esse equipamento permite a adição de até 

15% de melaço à ração. A ração adicionada ao melaço tem conservação 

reduzida, devendo ser imediatamente consumida.

Ao final do processo de produção da ração, a fábrica ainda pode ter uma 

peletizadora; equipamento utilizado com a finalidade de transformar a ração 

farelada em pellets (Figura 2.10).

a b
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Figura 2.10: (a) Peletizadora; (b) Pellets.
Fonte: (a) <http://www.agriforte.com.br/?m=prod&id=4943&t=peletizadora-koppers-250-cv-alimentacao-forcada>; (b) <http://
sp.quebarato.com.br/chavantes/granulador-adubo-organico-peletizadora__2BF534.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.

2.2.3.3 Setor de expedição
É o local em que as rações já prontas aguardam transporte para o seu destino. 

Para garantirmos a qualidade do produto é importante manter o setor de expe-

dição seco, ventilado (sem calores excessivos) e limpo. Impedir principalmente 

que roedores tenham acesso ao material armazenado, garantindo não só a 

manutenção da qualidade do produto, mas também o desperdício de material.

Nesse módulo de finalização para rações secas utilizam-se silos para ensaque 

ou carregamento a granel e máquina de costura para ração ensacada.

2.2.4 Tipos físicos de ração
As rações produzidas podem ser secas, semiúmidas e úmidas. As rações secas 

podem apresentar-se na forma farelada ou peletizada.

A partir dessa informação, complemente pesquisando as diferenças entre os 

três tipos de ração (seca, semiúmida e úmida) e entre os dois tipos de ração 

seca (farelada e peletizada).

2.2.5 Pontos críticos na fabricação de rações
A fabricação de rações possui diversas etapas, cada uma delas com vários 

pontos importantes e alguns deles críticos. Estes devem ser avaliados para que 

se possa assegurar não só a qualidade das rações, mas também o fluxo ideal de 

produção para suprir a demanda em tempo hábil (Nutriline, 2006). Os pontos 

críticos observados são os seguintes:
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a) Processo de armazenamento: a qualidade final das rações depende di-

retamente da qualidade individual das matérias-primas, assim a qualida-

de de armazenamento assume importância fundamental nesse processo.

b) Fornecedores: a análise das matérias-primas com a identificação do 

fornecedor permite avaliar e classificar os melhores fornecedores. Para 

isso é importante mantermos um banco de dados, o que facilitará a iden-

tificação dos melhores fornecedores de cada material.

c) Moinhos/trituradores: a capacidade de moagem dos moinhos/tritura-

dores em fornecer quantidades suficientes na granulometria adequada 

deve ser avaliada.

d) Balanças: são equipamentos que muitas vezes caem no esquecimento. 

São compradas, utilizadas com grande frequência, mas raramente aferi-

das e enviadas para uma manutenção periódica.

e) Transferência de informação: qualquer modificação na rotina dos ope-

rários deve ser informada, principalmente quando há mudanças na for-

mulação da ração, pois o manipulador da fábrica acaba memorizando a 

fórmula dando continuidade a sua produção. 

f) Capacitação dos operários: voltada principalmente às práticas de fabri-

cação, mantendo-os informados sobre os resultados de análises obtidos 

das amostras de rações.

g) Identificação das rações: seja a ração armazenada em silo ou a granel, 

principalmente quando a produção não é seguida imediatamente pelo 

transporte até o destino.

h) Manejo, manutenção e treinamento: a fábrica de ração deve ser con-

siderada um elo do sistema de produção animal, por isso merece manejo 

adequado de fabricação, de manutenção dos equipamentos e de treina-

mento pessoal, o que garantirá resultados satisfatórios. Essa tríade (ma-

nejo, manutenção e treinamento) é a base para que a ração produzida 

tenha uma qualidade satisfatória, pois ela será o meio de atingirmos a 

produção esperada dos animais. 
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Portanto, o objetivo fundamental da fábrica de ração é, através de processos 

físicos, produzir uma mistura ideal para ser utilizada na alimentação animal. 

Apesar de existirem alguns equipamentos que melhoram a qualidade do pro-

duto final, devemos ter em mente que se as matérias-primas utilizadas no 

processamento forem de qualidade duvidosa ou inadequada, todo o processo 

estará comprometido e a qualidade da ração será proporcional à qualidade do 

material recebido.

Vamos reforçar esse assunto? 

Faça a leitura da Instrução Normativa 04/2007, que tem por objetivo definir 

os procedimentos básicos de higiene e de boas práticas de fabricação para 

alimentos fabricados e industrializados para o consumo dos animais, disponível 

no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e elabore um 

resumo enfatizando os principais pontos abordados.

Site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method

=visualizarAtoPortalMapa&chave=1864199569>

Resumo

Nesta aula, você acompanhou a estrutura e o fluxograma de funcionamento 

de uma fábrica de ração, respeitando o direcionamento único entre a entrada 

da matéria-prima e a saída da ração. Você estudou também as máquinas e 

equipamentos utilizados em uma fábrica de ração, como: balança, moega, ele-

vador, peneira de pré-limpeza/limpeza, silo de armazenamento, moinho, mistu-

rador, secador, peletizadora, além de ter visto que é possível produzir diferentes 

tipos físicos de rações (seca: farelada ou peletizada; semiúmida e úmida).

Atividade de aprendizagem

1. Qual finalidade de uma fábrica de ração?

2. Que pontos são importantes para podermos definir uma boa 

fábrica de ração?



VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o

Tecnologia de Raçõese-Tec Brasil 50

3. Quais são e como definimos as áreas suja e limpa de uma fábrica de ração?

4. Que setores compõem uma fábrica de ração?

5. Por que é importante manter uma linearidade nos setores de uma fábrica 

de ração?

6. Por que algumas matérias-primas devem passar pela mesa de pré-limpeza 

ou limpeza?

7. Um dos princípios de se manter a qualidade do produto final é a condição 

de uso dos equipamentos. Do exposto, que equipamentos podem interferir 

diretamente na qualidade da ração?

8. Enumere os pontos críticos na produção de rações.
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Aula 3 – Cálculo de ração

Objetivos

Reconhecer as diferenças entre ração e dieta.

Avaliar a importância dos nutrientes.

Reconhecer as diferentes exigências nutricionais entre e dentro de 

cada espécie.

Listar os pré-requisitos para formular e calcular uma dieta.

Identifi car os diferentes métodos para cálculo de uma dieta; manual 

ou através do uso de um programa de computador.

Aplicar o método de quadrado de Pearson para o cálculo manual 

de uma dieta.

3.1 Introdução
Iniciaremos relembrando algumas defi nições vistas na nossa primeira aula, 

como a diferença entre ração e dieta. Ração é a quantidade de alimento 

sufi ciente para um período de 24 horas, fornecida uma ou mais vezes ao 

dia, e dieta é a mistura equilibrada de ingredientes de modo a proporcionar 

nutrientes exigidos pelos animais para expressar o seu potencial em termos de 

desempenho produtivo e reprodutivo. Com essas defi nições, percebemos que 

erroneamente falamos em “cálculo de rações” quando deveríamos falar em 

“cálculo de dietas”. Portanto, para seguirmos um raciocínio lógico, usaremos 

“cálculo de dietas”.
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Vimos também que a grande maioria dos alimentos apresenta todos os nu-

trientes necessários para os animais mesmo que em diferentes quantidades, 

como o milho, o farelo de soja, o sorgo entre outros que apresentam em sua 

composição os carboidratos, proteína, lipídeos, vitaminas, minerais e água. 

Fazem exceção alguns alimentos que apresentam em sua composição um ou 

dois nutrientes importantes como o fosfato bicálcico, que apresenta fósforo e 

cálcio e o calcário, que possui apenas cálcio. 

Por isso, pergunta-se: é possível fornecer apenas um alimento para os ani-
mais? A resposta é simples: não. Mas por quê? Porque precisamos considerar 

a relação entre os nutrientes e não apenas a presença e ausência dos mesmos. 

Os animais apresentam exigências diferentes para cada tipo de nutriente, por 

isso, um único alimento não é capaz de suprir todas as exigências do animal 

ao mesmo tempo.

Como estudamos anteriormente, os alimentos são classifi cados em distintos 

grupos devido a sua composição diferenciada em nutrientes, tendo-se os ali-

mentos ricos em proteínas e pobres em energia, ricos em fi bra e pobres em 

energia, ricos em vitaminas e pobre em aminoácidos, enfi m, para satisfazer as 

exigências dos animais é preciso combinar os alimentos para que se obtenha 

um composto mais balanceado e efi ciente do ponto de vista nutricional.

Um ponto importante que devemos considerar é que as exigências nutricionais 

variam de acordo com a espécie, idade, estado fi siológico (gestante ou lactante 

ou vazia), clima e sexo. Assim, por exemplo, uma vaca leiteira em produção tem 

exigência totalmente diferente do touro ou do terneiro. Outro exemplo são os 

frangos de corte, que modifi cam sua exigência à medida que crescem, por isso 

trabalha-se com dietas por fase para tornar mais ajustadas as necessidades.

Existem tabelas brasileiras e internacionais de composição dos alimentos que 

nos auxiliam na formulação das dietas.

Sendo assim, trabalharemos, nesta aula, com a formulação de dietas, consi-

derando as particularidades de cada espécie e categoria animal, com uso de 

tabelas brasileiras.
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3.2  Pré-requisitos para formulação e 
cálculo de uma dieta

Antes de começarmos a exercitar a formulação de uma dieta, existem pontos 

que são imprescindíveis e que precisam ser considerados:

a) Espécie animal: precisamos estabelecer para qual espécie animal se des-

tina a dieta, isso porque cada espécie apresenta necessidades próprias e 

mesmo dentro da mesma espécie há diferenças entre as raças ou linhas 

genéticas.

b) Idade ou fase de desenvolvimento: existem diferenças quanto às ne-

cessidades dos animais de acordo com seu estado fisiológico, ou seja, 

inicial, crescimento, terminação, produção ou reprodução.

c) Estágio de produção: principalmente para aqueles animais de alta pro-

dução, como matrizes e poedeiras ou vacas leiteiras, uma vez que suas 

necessidades oscilam de acordo com a aproximação ou distanciamento 

do pico de produção.

d) Consumo de matéria seca: isso é válido para o caso de incluir ou não 

alimentos volumosos na dieta dos animais, diferencia-se aqui, principal-

mente, os ruminantes dos não ruminantes.

e) Exigência nutricional: entre espécies e dentro da mesma espécie a exi-

gência nutricional dos animais varia, e seu desempenho deve ser obser-

vado e avaliado comparando os dados obtidos com tabelas das espécies, 

raças e categorias como referência padrão (Tabela 3.1).

f) Alimentos disponíveis: as dietas devem ser fáceis de formular, utilizan-

do-se o menor número de ingredientes possíveis e que sejam economica-

mente viáveis. Os alimentos devem ser aqueles existentes na propriedade 

e que supram as necessidades dos animais que receberão a dieta. 

g) Composição química dos alimentos: a composição dos alimentos é 

fornecida por tabelas encontradas em publicações sobre alimentação 

animal, como exemplificado na Tabela 3.2.

h) Preço dos alimentos: o custo dos alimentos muitas vezes inviabiliza a 

formulação de uma dieta ideal, isso pode ser contornado com a utiliza-

ção de alimentos alternativos e disponíveis na propriedade.
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Não podemos esquecer também que, atualmente, o uso de alimentos de 

origem animal na composição das rações está restrito, devido ao risco de 

contaminação e problemas sanitários que podem acometer o rebanho, como 

o botulismo e a encefalopatia espongiforme bovina, popularmente co-

nhecida como doença da “vaca louca”.

3.3  Tabelas de exigências nutricionais e 
composição química dos alimentos – 
resumidas

Na Tabela 3.1 estão demonstradas algumas espécies e suas exigências nutri-

cionais entre e dentro de cada espécie e categoria animal e, na Tabela 3.2, a 

composição nutricional de alguns alimentos. As tabelas foram construídas de 

forma resumida, utilizando-se as informações contidas em algumas “tabelas 

brasileiras de composição de alimentos e exigências nutricionais”, para que 

você possa visualizar e utilizar para o cálculo da dieta.

Tabela 3.1: Exigências nutritivas dos animais (resumida)

ESPÉCIE EMa (kcal/kg) PBb (%) Cac (%) Pd (%)

Aves/Frangos

Inicial (1 – 14 dias) 3000 22,2 1,03 0,68

Crescimento (15 – 21 dias) 3100 – 3000 21,0 – 20,0 0,97 0,68 – 0,65

Terminação (22 – 49 dias) 3200 – 3100 20,1 – 19,5 0,90 – 0,87 0,64 – 0,59

Aves/Poedeiras  

Inicial (0 – 6 semanas) 2800 – 2850 17,0 – 18,5 0,90 – 1,00 0,45

Crescimento (7 – 18 semanas) 2720 – 2750 14,0 – 15,0 0,90 – 1,00 0,40 – 0,42

Pré-postura (19 – 23 semanas) 2800 – 2850 16,0 – 18,0 1,00 – 1,20 0,45

Produção 1 (24 – 49 semanas) 2750 – 2800 15,0 – 16,0 3,00 – 3,10 0,40 – 0,42

Produção 2 (50 ao abate) 2750 – 2780 14,0 – 14,5 3,10 – 3,20 0,40

Suínos/Abate

01 – 05 kg 3600 27,0 0,90 0,70

05 – 10 kg 3400 20,0 0,80 0,60

10 – 20 kg 3160 18,0 0,65 0,55

20 – 35 kg 3175 16,0 0,60 0,50

35 – 60 kg 3190 14,0 0,55 0,45

60 – 100 (abate) 3195 13,0 0,50 0,40

Tabela continua na página 55

Botulismo
Doença bacteriana 

causadora de 
intoxicação 

alimentar.

Encefalopatia 
espongiforme bovina

Doença causada pelo príon, 
derivado de uma proteína 

da membrana de células 
nervosas que quando 

modifi cada, provoca um 
quadro degenerativo crônico 

e transmissível do sistema 
nervoso central de bovinos.
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Suínos/reprodutores

Gestantes e Cachaços 3200 12,0 0,75 0,60

Lactantes 3195 13,0 0,75 0,50

Bovinos de Corte

Categoria Consumo

Terneiros (150 kg) 3,5 kg 2789 13,0 0,60 0,40

Novilhos (250 kg) 7,2 kg 2611 08,0 0,40 0,30

Novilhos (350 kg) 10,3 kg 2562 11,0 0,30 0,20

Novilhos (450 kg) 12,0 kg 2711 12,0 0,30 0,30

Novilhos (550 kg) 13,7 kg 2559 11,0 0,20 0,20

Terneiras (150 kg) 3,5 kg 2789 13,0 0,50 0,40

Novilhas (250 kg) 7,6 kg 2616 11,0 0,40 0,30

Novilhas (350 kg) 8,6 kg 2060 09,0 0,30 0,20

Gestante (400 kg) 6,4 kg 1808 06,0 0,20 0,10

Touros (800 kg) 13,0 kg 2150 12,2 0,18 0,18

Bovinos de Leite

Categoria Consumo

Terneiras (50 kg) 0,5 kg 7220 36,0 1,80 1,20

Terneiras (75 kg) 2,1 kg 2838 13,0 0,60 0,30

Novilhas (100 kg) 2,8 kg 2440 13,0 0,60 0,30

Novilhas (150 kg) 4,0 kg 2277 12,0 0,40 0,30

Novilhas (250 kg) 6,3 kg 2150 11,0 0,30 0,30

Novilhas (350 kg) 8,0 kg 2133 10,0 0,30 0,20

Gestante (450 kg) 9,3 kg 2230 11,0 0,40 0,30

Lactante (400 kg) 5,5 kg 2038 09,0 0,30 0,20

8 – 13 kg de leite 5,5 kg 266 01,6 0,50 0,40

Touros (800 kg) 8,9 kg 2071 14,0 0,40 0,30

aEM = energia metabolizável; bPB = proteína bruta; cCa = cálcio; dP = fósforo.
OBS.  Esses valores são referência. As exigências podem ser alteradas de acordo com a raça, linhagem, estação do ano, estado produtivo e 

mesmo com a tecnologia empregada no criatório.

Continuação da tabela da página 54
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Tabela 3.2: Composição nutritiva de alguns alimentos/kg (resumida)

ALIMENTOS
MSa

(%)
PBb

(%)
EMc

(Kcal/kg)
Cad

(%)
Pe

(%)
FBf

(%)

Alfafa 30,00 5,40 434 1,61 0,38 9,00

Arroz (farelodeseng) 91,00 14,00 1987 0,12 1,48 12,00

Aveia (antes de espigar) 14,10 1,50 326 0,06 0,09 2,80

Azevém 11,50 0,80 254 0,12 0,06 4,10

Batatadoce (tubérculo) 31,80 1,20 869 0,03 0,05 1,90

Calcário 36,00

Capim Elefante (médio) 25,50 1,20 506 0,12 0,07 10,20

Fosfato bicálcico 24,50 18,50

Mandioca (raízes) 32,60 1,10 1337 0,04 1,40

Milho (grão) 88,00 8,60 2965 0,03 0,28 2,00

Milho (rolão) 87,00 6,54 2480 0,04 0,03 8,00

Milho (silagem) 28,00 2,00 725 0,10 0,07 6,70

Óleo de soja 8300

Soja (farelo) 89,00 45,60 2490 0,37 0,60 6,00

Sorgo (alto tanino) 85,16 7,6 3080 0,04 0,24 2,62

Sorgo (baixotanino) 86,63 8,52 3290 0,03 0,28 2,70

Trevobranco 16,60 4,10 470 0,21 0,07 2,50

Trigo (farelo) 88,70 15,32 2190 0,13 0,10 10,00

aMS = material seca; bPB = proteína bruta; cEM = energia metabolizável; dCa = cálcio; eP = fósforo; fFB = fi bra bruta.

Antes de iniciarmos o cálculo das dietas, vamos retomar o que foi estudado 

até agora? Então, responda as questões a seguir:

a) Que importância tem em sabermos o quanto e quais nutrientes um ali-

mento dispõe para formularmos uma ração?

b) Que fatores interferem nas exigências nutricionais de uma dieta? Exem-

plifique.

c) Cite e explique quais pré-requisitos devem ser considerados para formu-

lar/calcular uma dieta.

d) Considerando os pré-requisitos para formulação e cálculo de uma dieta, 

o que não podemos esquecer?
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3.4 Cálculo da dieta
Formular dietas não é uma tarefa difícil, precisamos inicialmente integrar os 

conhecimentos relacionados com as exigências dos animais (considerando a 

fase produtiva), a composição nutricional dos alimentos e o custo/benefício 

que esperamos obter. Isso faz com que, ao formularmos uma dieta, tenhamos 

que trabalhar com as tentativas, aumentando ou diminuindo determinados 

ingredientes, para chegarmos à dieta ideal.

A melhor maneira de começarmos a entender como formular/calcular uma 

dieta é exercitando, manualmente, com o uso da calculadora. Hoje existem 

vários programas (softwares) específicos para uso em computadores, mas 

antes de pensarmos em utilizar um desses programas, precisamos entender a 

funcionalidade e as maneiras de se trabalhar com os alimentos.

Existem, basicamente, quatro métodos para cálculo da dieta: três através do 

uso de calculadora (por tentativa e erro; quadrado de Pearson; equações algé-

bricas) e um com uso de computador (programação linear de custo mínimo).

Dos programas manuais, o quadrado de Pearson tem sido um dos métodos 

mais usados para cálculo, pela sua simplicidade. Por essa razão, utilizaremos 

esse método para exercitarmos a formulação e o cálculo de uma dieta.

3.4.1 Utilizando o quadrado de Pearson
O método do quadrado de Pearson permite o cálculo de dietas levando em 

consideração o valor relativo (percentual) da proteína. Ele estabelece as pro-

porções entre dois alimentos, um proteico e um energético, ou duas misturas 

de alimentos, de forma a obter uma mistura com valor de proteína adequado 

para a espécie em foco.

Para que possamos entender o cálculo utilizando o quadrado de Pearson, 

desenvolveremos o exemplo abaixo. Para isso trabalharemos em etapas.

a) Exemplo de dieta para não ruminante

Calcular 100kg de uma dieta para suínos em terminação (60-100kg de peso 

vivo) com a seguinte formulação: 13% de proteína bruta (PB), 0,50% de cálcio 

(Ca) e 0,40% de fósforo (P), valores esses apresentados na Tabela 1, utilizando 

milho, farelo de soja, fosfato bicálcico e calcário. Ainda, calcular a energia 

metabolizável (EM) da dieta. 
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É importante salientar que essa é a sugestão de alimentos a ser utilizado inicial-

mente, o que não inviabiliza utilizarmos outros alimentos para que possamos 

contemplar as exigências nutricionais da dieta.

Para facilitar o entendimento, montamos uma tabela com as informações que 

dispomos para que possamos visualizar melhor a nossa mistura.

Alimento/Nutrientea PB Ca P EM

Milho  8,68 0,04 0,25 3390

Farelo soja 44,84 0,26 0,60 2415

Fosfato bicálcico -- 24,50 18,50 --

Calcário 36,00

1Valores apresentados na Tabela 3.2.

1ª Etapa
O princípio básico da formulação de uma dieta é que esta seja balanceada, 

ou seja, que apresente todos os nutrientes com seus níveis de exigência para 

espécie/categoria em questão. Não esquecendo que essa forma de cálculo con-

sidera apenas a proteína. Portanto, ao montarmos a nossa tabela precisamos 

considerar que, além dos alimentos citados, devemos incluir aqueles que irão 

complementar nossa mistura com os nutrientes que considerarmos importantes, 

como por exemplo, cálcio, fósforo, vitaminas, sal, óleo (nesse caso, quando a 

energia necessária for elevada) ou ainda inclusão de algum outro alimento que 

complemente a formulação como o farelo de trigo, por exemplo.

Pelo método do quadrado de Pearson, poderemos calcular com certeza apenas 

as quantidades de proteína com os alimentos energéticos e proteicos; sabemos 

que esses alimentos são carentes em minerais, vitaminas e outros elementos. 

Assim, devemos ajustar o espaço na dieta para incluir esses nutrientes. Nor-

malmente o espaço para cálcio e fósforo gira em torno de 1,5 a 2kg, para o sal 

0,500kg e para o premix mineral/vitamínico 3,0kg, da mistura total (100kg). 

Então:
Ingredientes Quantidade (kg) PB Ca P EM

Milho 8,68 0,04 0,25 3390

F. soja 44,84 0,26 0,60 2415

F. bicálcico 2,000 24,50 18,50

Calcário 2,000 36,00

Sal 0,500

Premix 3,000

TOTAL 100,00
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Ao considerarmos a tabela acima, devemos reduzir 2kg para cálcio e fósforo, e 

3,5kg para sal (0,500kg) e premix (3kg), sendo necessário ajustar a quantidade 

em kg que disponho para incluir a proteína, assim:

100kg – 5,5kg = 94,5kg

Então, dispomos de 94,5kg para começarmos o cálculo de formulação utili-

zando o quadrado de Pearson.

2ª Etapa
Como citado anteriormente, o quadrado de Pearson trabalha com o nível 

de proteína, assim iniciamos ajustando a PB à quantidade em quilogramas 

que dispomos:

94,5kg ----  13%

 100kg ----   x

x = (100 * 13)/94,5 = 13,76% de PB na dieta.

Para satisfazer a exigência proteica dos animais, o cálculo da dieta no quadrado 

de Pearson deve apresentar 13,76% de PB.

3ª Etapa
Ajustada a PB, podemos calcular através do quadrado de Pearson o quanto que 

cada alimento representa na proporção da dieta. A esquerda do quadrado de 

Pearson colocamos os alimentos e seus percentuais de PB (milho com 8,68% 

e o farelo de soja com 44,84%). No centro do quadrado, o percentual de 

PB a ser trabalhado (13,76%). Com os dados, calculamos a diferença entre 

o percentual de PB dos alimentos e o que necessitamos para a mistura com 

13% de PB, ou seja:

                13,76 – 8,68 = 5,08 partes do farelo de soja e;

44,84 – 13,76 = 31,08 partes do milho.

13,76  
Milho 8,68                   31,08 partes de milho na mistura

           +

                  F. soja 44,84                5,08 partes de farelo de soja na mistura

                              36,16kg           36,16kg de mistura.

–
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Em ambos os lados do quadrado de Pearson, a quantidade da mistura deve 

ser a mesma, para isso subtraímos os valores do lado esquerdo (44,84 - 8,68 

= 36,16) e somamos os do lado direito (31,08 + 5,08 = 36,16).

4ª Etapa
De posse dos dados obtidos anteriormente, iremos agora ajustar a quantidade 

de milho e farelo de soja para a quantidade de dieta.

a) Ajuste da quantidade de milho para a dieta:

36,16kg da mistura --- 31,08 partes de milho

94,5kg da ração --- x 

x = (94,5 * 31,08)/36,16 = 81,22 kg de milho.

Então, em 94,5kg de ração, 81,22kg é milho.

b) Ajuste da quantidade de farelo de soja para a dieta:

36,16kg da mistura --- 5,08 partes de f.soja

94,5kg da ração --- x

x = (94,5 * 5,08)/36,16 = 13,28 kg de f.soja.

Então, em 94,50kg de ração, 13,28kg é farelo de soja.

Agora vamos verificar pelos cálculos realizados acima quantos quilos obtivemos 

da nossa mistura: 81,22kg de milho + 13,28kg de f.soja= 94,5kg da mistura.

5ª Etapa
Sabendo-se as quantidades de milho e farelo de soja na dieta, é preciso verificar 

se os níveis de PB dos alimentos satisfazem as exigências. Então:

PBmilho: (81,22 * 8,68)/100 = 7,05

PBf.soja: (13,28 * 44,84)/100 = 5,95

Verificando: total PB da dieta = 7,05 + 5,95 = 13%. Exigência proteica satisfeita.
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6ª Etapa
É preciso agora calcular os níveis de cálcio e fósforo dos alimentos. Iniciamos 

pelo cálculo do fósforo:

100kg de milho ---  0,25% de P

81,22kg de milho --- x

x = (81,22 * 0,25)/100 = 0,20% de P no milho

100kg de f.soja ---  0,60% de P

13,28kg de f.soja --- x

x = (13,28 * 0,60)/100 = 0,08% de P no f.soja

Com o Pmilho (0,20) + Pf.soja (0,08), tem-se 0,28% de P na mistura. Como a 

necessidade de P na ração é de 0,40%, faltam-nos 0,12% de P. Passamos a 

utilizar o fosfato bicálcico, que é rico em cálcio e fósforo.

100kg de f.bicálcico  ---  18,50% de P

x         --- 0,12%

x = (100 * 0,12)/18,50 = 0,65kg de f.bicálcico

Assim, para satisfazermos as necessidades de P na dieta, acrescentaremos 

0,65kg de fosfato bicálcico.

Para o cálculo de cálcio, usaremos o mesmo princípio:

100kg de milho    ---  0,04% de Ca

81,22kg de milho --- x

x = (81,22 * 0,04)/100 = 0,03% de Ca no milho

100kg de f.soja    ---  0,26% de Ca

13,28kg de f.soja --- x

x = (13,28 * 0,26)/100 = 0,03% de Ca no f.soja

100kg de f.bicálcico  ---  24,5% de Ca

0,65kg de f.bicálcico --- x

x = (0,65 * 24,5)/100 = 0,16% de Ca no f.bicálcico
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Com o Camilho (0,03) + Caf.soja (0,03) + Caf.bicálcico (0,16), tem-se 0,22% de Ca na 

mistura. Como a necessidade de Ca na dieta é de 0,50%, faltam-nos 0,28% 

de Ca. Passamos a utilizar o calcário, que é rico em cálcio.

100kg de calcário  ---  36% de Ca

x --- 0,28%

x = (100 * 0,28)/36 = 0,78kg de calcário

Assim, para satisfazermos as necessidades de Ca na dieta, acrescentaremos 

0,78kg de calcário.

7ª Etapa
Para finalizarmos o cálculo da nossa dieta, precisamos calcular a EM. Para 

isso, seguimos o mesmo raciocínio dos cálculos anteriores, de acordo com os 

alimentos que contém energia, então:

100kg de milho ---  3390 kcal/kg EM

81,22kg de milho --- x

x = (81,22 * 3390)/100 = 2753 kcal/kg EM do milho

100kg de f.soja ---  2415 kcal/kg EM

13,28kg de f.soja --- x

x = (13,28 * 2415)/100 = 321 kcal/kg EM do f.soja

Com o EMmilho (2753) + EMf.soja (320), tem-se 3073 kcal/kg EM na mistura. 

Como a necessidade de EM é de 3195 kcal/kg, faltam 122 kcal/kg. Os demais 

ingredientes utilizados não dispõem de energia, por isso, teremos que acres-

centar outro alimento energético, como o óleo de soja, para conseguirmos 

chegar à exigência. Então:

1000g de óleo de soja --- 8300 kcal/kg EM

x --- 122 kcal/kg EM

x = (1000 * 122)/8300 = 15g de óleo de soja (0,015kg óleo de soja)
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Então:
Ingredientes Quantidade (kg) PB Ca P EM

Milho 81,22 8,68 0,04 0,25 3390

F. soja 13,28 44,84 0,26 0,60 2415

Óleo soja 0,02 8300

F. bicálcico 0,65 24,50 18,50

Calcário 0,78 36,00

Sal 0,500

Premix 3,000

TOTAL 99,45

Ao final, percebemos que faltaram 55g para os 100kg da dieta. Pela baixa 

quantidade, podemos completar a dieta com milho, sem causarmos qualquer 

alteração significativa nos níveis de PB e EM.

Assim, fechamos nossa dieta com os seguintes ingredientes e suas quantidades:

Ingredientes Quantidade

Milho 81,77

Farelo de soja 13,28

Óleo soja 0,02

Fosfato bicálcico 0,65

Calcário 0,78

Sal 0,500

Premix 3,000

TOTAL 100,00

Utilizando o modelo acima, calcule uma dieta para suínos com peso vivo entre 

20-35kg, utilizando os mesmos alimentos e com exigências de 16% de prote-

ína bruta (PB), 0,60% de cálcio (Ca) e 0,50% de fósforo (P).

b) Exemplo de dieta para ruminante

Calcule os níveis de PB, Ca e P de uma dieta concentrada para bovinos de corte 

em confinamento com dois anos de idade pesando 350kg, com ganho de peso 

diário de 1,50kg. Considere que esses animais tenham um consumo de 15kg 

de silagem de milho e 3,5kg de dieta concentrada ao dia e que sua necessidade 

diária de nutrientes seja de 1,10kg de PB, 30g de cálcio e 20g de fósforo. 
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Em dietas para ruminantes tem-se que considerar que a dieta concentrada é 

fornecida para complementar a porção volumosa.

Da mesma maneira, montaremos uma tabela com as informações que dispomos.

Necessidade
PB Ca P

1100g 30g 20g

Disponibilidade PB Ca P

Silagem milho 2% 0,10% 0,07%

Ingestão silagem:
15kg = 15000g

300g
(15000*2%)

15g
(15000*0,10%)

10,5g
(15000*0,07)

Diferença dos 3,5kg 
dieta concentrada 

800g
(1100-300=800)

15g
(30-15=15)

9,5g
(20-10,5=9,5)

1kg dieta 
100g

(800/8=100)
1,88

(15/8=1,88)
1,19g

(9,5/8=1,19)

Níveis dieta 
concentrada

10% 0,188% 0,119%

Para calcularmos os níveis de PB, Ca e P da dieta concentrada é preciso consi-

derar o que já é fornecido pela silagem de milho, ou seja, dos 15kg fornecidos, 

os animais consomem 300g de PB, 15g de Ca e 10,5g de P, diariamente. Esses 

valores não contemplam as necessidades diárias desses nutrientes para os ani-

mais, por isso, completamos com a dieta concentrada, que deverá apresentar 

10% de PB, 0,19% de Ca e 0,12% de P (por arredondamento).

Com essa informação, a partir de agora, podemos calcular a dieta concentrada 

da mesma forma que calculamos para não ruminantes, utilizando o quadrado 

de Pearson. 

Então, vamos exercitar? Mãos a obra!!! Agora é tudo com você!!!

Calcule 100kg de uma dieta para os animais do exemplo acima, com os níveis 

calculados anteriormente e utilize sorgo alto tanino, farelo de soja, fosfato 

bicálcico e calcário. Não se esqueça de contar com 1,5kg para cálcio e fósforo, 

0,5kg de sal e 4kg de premix.
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Resumo

Nesta aula, você relembrou a diferença entre ração e dieta e percebeu o uso 

incorreto da terminologia “cálculo da ração” ao invés de “cálculo da dieta”. 

Relembrou os nutrientes, sua importância e como diferem nos níveis de exi-

gência nutricional para cada espécie animal, sendo necessário utilizar como 

referência as tabelas de níveis de exigências e composição química dos alimen-

tos. Você estudou também que existem alguns pré-requisitos fundamentais 

para se formular/calcular uma dieta, assim como podemos utilizar diferentes 

métodos para cálculo de uma dieta, sendo que o quadrado de Pearson é o 

método manual mais utilizado.

Atividade de aprendizagem

1. Calcule 100kg de uma dieta inicial para frangos de corte (1 – 14 dias de 

idade) com a seguinte formulação: PB = 22%, Ca = 1,03% e P = 0,68%, 

utilizando, inicialmente, milho, farelo de soja, fosfato bicálcico e calcário. 

Ainda, calcule a EM da dieta.

2. Calcule os níveis de PB, Ca e P de uma dieta concentrada para vacas de 

leite com peso médio de 400kg, com produção leiteira média de 12kg ao 

dia, com 3% de gordura. Considere que esses animais tenham um con-

sumo de 20kg de silagem de milho e 4kg de dieta concentrada ao dia e 

sua necessidade diária para manutenção é de 521g PB, 17g Ca e 11g de 

P, com uma necessidade de produção de 70g de PB, 2,5g de Ca e 1,8g 

de P por quilograma de leite produzido.

3. Com base nos níveis calculados acima e com as informações disponíveis, 

calcule uma dieta utilizando milho (grão), farelo de soja, fosfato bicálcico 

e calcário. Separe espaço para o cálcio e fósforo (2kg) sal (0,500kg) e 

premix (3,5kg).
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Aula 4 –  Legislação aplicada 
ao setor de alimentação animal

Objetivos

Reconhecer a importância do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) na regulamentação e fiscalização da legis-

lação imposta ao setor de alimentação animal.

Identificar a importância do registro dos estabelecimentos junto ao 

MAPA e de se respeitar a legislação vigente.

Reconhecer a importância das condições higiênico-sanitárias de 

todo processo referente às boas práticas de fabricação descritas 

na IN nº 04/07.

4.1 Introdução
Para fi nalizarmos nossa disciplina, nesta última aula trataremos da legislação 

imposta ao setor de alimentação animal. É o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) que regulamenta e fi scaliza o setor de produtos des-

tinados a alimentação animal. Todo estabelecimento que fabrica, fraciona, im-

porta, exporta e comercializa rações, suplementos, premix, núcleos, alimentos 

para animais de companhia, ingredientes e aditivos para alimentação animal 

deve ter seu registrado junto ao MAPA e deve estar atento à legislação vigente.

A fi scalização desses estabelecimentos visa garantir adequadas condições 

higiênico-sanitárias nos processos de fabricação, conformidade e inocuidade 

dos produtos disponibilizados no mercado, além da segurança e rastreabilidade 

dos produtos importados e exportados.

A definição das normas para fabricação e comercialização, registro e fiscali-

zação dos produtos destinados à alimentação animal é realizada pela Coor-

denação de Produtos de Alimentação Animal (CPAA), do Departamento de 

Fiscalização de Insumos Pecuários, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) 

e é executada pelos Fiscais Federais Agropecuários por meio de vistorias, fisca-

lizações e auditorias para verificação do atendimento da legislação. 
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Assim, os registros de produtos e estabelecimentos são realizados de acor-

do com as normas dispostas no Decreto 6.296/07, que regulamenta a Lei 
6.198/74; e os pedidos de registros são encaminhados ao serviço responsável 

pela fiscalização de insumos pecuários, na Superintendência Federal de Agri-

cultura (SFA) do estado em que se localiza a empresa.

4.2  Legislação específi ca do 
setor de alimentação animal

Caro aluno, conforme o MAPA, o setor de alimentação animal apresenta sua 

própria legislação, baseada na Lei nº 6.198/74 e nos Decretos nº 6.296/07 e 

nº 4.680/03. Além disso, conta com duas portarias e 26 instruções normativas 

(IN), com destaque para IN nº 04/2007, que se refere às Boas Práticas de Fa-

bricação (BPF) e condições higiênico-sanitárias das fábricas, que você trabalhou 

na nossa segunda semana.

A Lei nº 6.198/74 foi criada em 26 de dezembro de 1974 e dispõe sobre 

as normas gerais, sobre inspeção e fiscalização da produção, do comércio e 

do uso de produtos destinados à alimentação animal, sendo a inspeção e a 

fiscalização regulamentadas pelo MAPA.

O Decreto nº 6.296/07 regulamenta a Lei nº 6.198/74, enquanto que o De-
creto nº 4.680/03 regulamenta o direito à informação assegurado pela Lei 

n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou 

sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados sem 

prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis.

Assim, trabalharemos com a Lei nº 6.198/74 focando nos principais obje-

tivos, dentro dos itens de relevância. Iniciaremos falando dos estabeleci-

mentos e produtos.

4.2.1  Inspeção e fi scalização dos produtos 
destinados à alimentação animal

Todo estabelecimento que produz, fabrica, manipula, fraciona, importa e co-

mercializa produto destinado à alimentação animal deve, obrigatoriamente, 

estar registrado no MAPA, ficando isentos deste registro os estabelecimentos 

que apenas comercializam, armazenam ou distribuam, mas que devem cumprir 

com as normas de higiene e segurança do trabalho e atender aos requisitos 

básicos que a estrutura física deve apresentar.
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O registro é imposto também para todo produto destinado à alimentação 

animal, produzido no país ou importado, para que seja comercializado. Ficam 

dispensados da obrigatoriedade de registro as substâncias e os produtos en-

quadrados nos seguintes grupos: 

a) Excipientes e veículos utilizados no processo de fabricação dos produtos, 

desde que inscritos nas farmacopeias, codex alimentarius e formulários 

reconhecidos e aceitos pelo MAPA ou que integrem a fórmula de compo-

sição de produtos acabados com registros vigentes naquele Ministério.

b) Os grãos, sementes, fenos, silagens destinados à alimentação animal, 

quando expostos à venda in natura.

c) Os produtos licenciados ou registrados no Ministério da Saúde, utilizados 

na alimentação humana e suscetíveis de emprego na alimentação animal.

d) Produto destinado exclusivamente à experimentação.

Os produtos dispensados de obrigatoriedade de registro deverão conter no 

rótulo, etiqueta ou embalagem, a expressão: “PRODUTO ISENTO DE REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.

4.2.2 Garantias dos produtos
Todo produto destinado à alimentação animal deve conter os níveis de garantia 

especificados nos rótulos ou etiquetas do produto, devendo esses níveis estar 

em conformidade com os regulamentos técnicos de identidade e qualidade 

expedidos pelo MAPA.

4.2.3 Responsabilidade técnica
É exigido do estabelecimento que se dedica à fabricação, manipulação, fra-

cionamento ou importação dos produtos a responsabilidade técnica de um 

profissional com formação em medicina veterinária, zootecnia ou engenharia 

agronômica, com o correspondente registro no conselho profissional.

O responsável técnico responderá solidariamente por qualquer infração come-

tida relacionada ao estabelecimento e seus produtos.

Excipientes
Substância que serve de veículo 
para o princípio ativo

Farmacopeias
É um conjunto de informações 
que retratam a nomenclatura 
das drogas, dos medicamentos 
simples, requisitos de qualidade, 
insumos, compostos e de artigos 
farmacêuticos

Codex alimentarius
É uma coletânea de 
padrões reconhecidos 
internacionalmente, códigos 
de conduta, orientações e 
outras recomendações relativas 
à alimentos, produção de 
alimentos e segurança alimentar
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Que tal sabermos um pouco mais sobre essa Legislação? Então, vá buscar junto 

a Lei as 18 definições estabelecidas pelo MAPA, presentes nas disposições 

preliminares, para que lhe auxilie na compreensão dessa legislação e, assim, 

estabeleça uma relação entre elas. Para isso, acesse o site do MAPA: <http://

www.agricultura.gov.br/animal/alimentacao/legislacao>.

4.2.4 Embalagem, rotulagem e propaganda
A utilização de embalagens, previamente aprovadas pelo MAPA, deverá estar 

em perfeito estado e ser de primeiro uso, de modo a garantir a qualidade e 

a inviolabilidade do produto. Em se tratando de embalagem utilizada para 

armazenamento, distribuição e comercialização de determinados produtos, 

acondicionados em grandes quantidades, a sua reutilização poderá ser auto-

rizada pelo MAPA, desde que garantidas as características físicas, químicas e 

microbiológicas do produto. 

A rotulagem deve, obrigatoriamente, conter, de forma clara e legível, as se-

guintes indicações: classificação e nome do produto; marca comercial, quando 

houver; composição; conteúdo ou peso líquido; níveis de garantia; indicações 

de uso; espécie a que se destina; modo de usar; cuidados, restrições, pre-

cauções ou período de carência, quando couber; número do registro, razão 

social, endereço completo, CNPJ do estabelecimento e número de telefone 

para o atendimento ao consumidor; identificação do lote (indicar a numeração 

sequencial do lote); data da fabricação (dia, mês e o ano); data da validade (dia, 

mês e o ano); prazo de consumo, quando couber; condições de conservação; 

em caso de terceirização da produção, identificação completa do estabeleci-

mento fabricante e do estabelecimento contratante; em caso de fracionamento 

de produto, constar a identificação completa do estabelecimento fabricante 

e do estabelecimento fracionador; e presença do carimbo oficial da inspeção 

e fiscalização federal.

Produtos importados deverão conter rótulo com dizeres em língua portuguesa, 

enquanto que o rótulo de produto destinado exclusivamente à exportação 

poderá ser escrito, no todo ou em parte, no idioma e conforme as exigências 

do país de destino. É importante salientar que fica vedada a comercialização 

em território nacional de produto destinado à alimentação animal com rótulo 

escrito exclusivamente em idioma estrangeiro.

Na comercialização a granel de produtos destinados à alimentação animal, 

o rótulo ou etiqueta do produto registrado no MAPA deverá estar 

presente na nota fiscal.
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A propaganda de produtos destinados à alimentação animal deverá observar 

as informações aprovadas quando do seu registro no MAPA.

4.2.5  Importação, armazenamento, transporte 
e comércio

A importação de produtos destinados à alimentação animal deverá atender 

às exigências sanitárias em vigor, cabendo ao importador a responsabilidade 

administrativa pelo produto junto ao MAPA.

Da mesma forma, o armazenamento e o transporte de produtos destinados à ali-

mentação animal deverão obedecer às condições higiênico-sanitárias, de forma 

a manter seu padrão de identidade e qualidade; às instruções fornecidas pelo 

fabricante ou importador; e às condições de segurança explicitadas no rótulo.

Na comercialização a granel de produto destinado à alimentação animal, a res-

ponsabilidade pela manutenção da qualidade passa a ser do estabelecimento 

que o adquiriu, a partir de seu efetivo recebimento.

Vamos retomar o conteúdo estudado até agora? Então, marque “C” para as 

afirmativas corretas e “F” para as falsas e, nesse caso, justifique-as.

a) ( )  Sem exceção, todos os estabelecimentos e produtos envolvidos com 

a alimentação animal devem, obrigatoriamente, estarem registrados 

no MAPA e seguir as normas estabelecidas na Lei vigente.

b) ( )  Os níveis de garantia de um produto devem estar presentes nos ró-

tulos ou etiquetas, em conformidade ao estabelecido pela legislação.

c) ( )  A presença e permanência do responsável técnico é uma condição 

opcional para o estabelecimento que fabrica, manipula, fraciona ou 

importa produtos.

d) ( )  A qualidade e a inviolabilidade do produto é garantida pela utiliza-

ção e reutilização de embalagem em perfeito estado, e com autori-

zação do MAPA.

e) ( )  O rótulo do produto deve conter todas as informações referentes ao 

produto e ao estabelecimento, com a presença do carimbo oficial da 

inspeção e fiscalização federal.
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f) ( )  Produtos rotulados destinados a exportação podem ter o rótulo es-

crito, total ou parcialmente no idioma e conforme as exigências do 

país a que se destina.

g) ( )  Deverá, obrigatoriamente, haver em produtos comercializados a gra-

nel o rótulo ou etiqueta com registro no MAPA e presente na nota 

fiscal.

h) ( )  A importação, o armazenamento, o transporte e o comércio de 

produtos destinados a alimentação animal são de responsabilidade 

do estabelecimento, não sendo necessário estabelecer relação com 

o MAPA.

4.2.6 Atividades da inspeção e fi scalização
As atividades de inspeção e fiscalização são realizadas nas fábricas, órgãos 

públicos, aeroportos, portos, postos de fronteiras e demais recintos alfandega-

dos, bem como armazéns, distribuidores, atacadistas, varejistas, nos meios de 

transporte e em qualquer local em que se encontrem ou transitem produtos 

destinados à alimentação animal; e nos produtos destinados à alimentação 

animal, incluindo os dispensados de registro.

A inspeção e a fiscalização dos estabelecimentos e produtos abrangem: o fun-

cionamento e a higiene geral dos estabelecimentos; as análises microbiológicas, 

físico-químicas e ensaios biológicos; as etapas de produção, fracionamento, 

recebimento, conservação, manipulação, preparação, acondicionamento, 

transporte e armazenagem; a embalagem e o rótulo; e o sistema de gestão 

da qualidade e segurança.

4.2.7  Controle da qualidade e 
análise de fi scalização e pericial

Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo do Poder Público, todo 

estabelecimento fabricante, fracionador, manipulador, importador e comer-

ciante de produtos destinados à alimentação animal é obrigado a realizar o 

devido controle da qualidade, sendo facultado aos estabelecimentos realizar o 

controle da qualidade dos seus produtos por meio de entidades ou laboratórios 

de terceiros, contratados para esse fim, devendo ser mantidos na unidade 

industrial os documentos comprobatórios desse controle.

Os estabelecimentos deverão manter os registros de produtos comercializados 

e recebidos, e do sistema de produção. Quando confirmados casos de não 
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conformidade, o estabelecimento responsável pelo problema deverá garantir 

a retirada desses produtos do mercado, comunicando o fato ao MAPA.

A colheita de amostra de produto destinado à alimentação animal em qual-

quer dos estabelecimentos ou em outros locais de produção, armazenamento, 

transporte ou uso de produtos destinados à alimentação animal será efetuada 

por fiscal ou sob a sua supervisão presencial, de acordo com MAPA.

O laboratório de controle oficial realizará a análise obedecendo à metodologia 

oficial ou à metodologia validada conforme normas reconhecidas internacio-

nalmente e aceitas pelo MAPA.

A comissão pericial designada encaminhará relatório conclusivo ao MAPA, 

baseando-se nos resultados analíticos.

4.2.8 Obrigações e proibições
Todo estabelecimento que fabrique, manipule, fracione, acondicione, distribua, 

importe, armazene, exporte ou comercialize produtos destinados à alimenta-

ção animal tem obrigações e proibições referentes a todos os componentes 

ligados a esses produtos.

Agora vamos retomar alguns pontos importantes. Para isso responda as 

questões seguintes.

a) Diversos fatores estão relacionados à inspeção e fiscalização dos estabe-

lecimentos e produtos. Cite cinco desses fatores.

b) Sendo responsabilidade dos estabelecimentos o controle de qualidade e 

a análise de fiscalização e pericial, qual a atitude do estabelecimento em 

casos de não conformidade exigida pela legislação?

c) A colheita de produto destinado à alimentação animal é realizada por fis-

cal, conforme estabelece o MAPA. Consulte a Lei e enumere que atribui-

ções competem ao fiscal em exercício quando da inspeção e fiscalização 

de estabelecimentos e de produtos.

d) Ainda com a Lei em mãos descreva resumidamente quais são as obriga-

ções e proibições referentes aos estabelecimentos e que estão determi-

nadas na legislação.
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4.2.9 Sanções administrativas e suas aplicações
A Lei prevê algumas sanções administrativas e suas aplicações, referentes à 

apreensão de produtos, embalagens, rótulos ou outros materiais; e a interdi-

ção, total ou parcial, de estabelecimentos.

Infrações também são impostas quando o MAPA não é informado, nos 

prazos estabelecidos, de qualquer alteração dos elementos informativos 

e documentais de registro do estabelecimento, inclusive no que se refere à 

transferência, venda ou desativação, encerramento da atividade ou alteração 

da responsabilidade técnica. 

Além disso, são também consideradas infrações:

a) o não atendimento de intimação no prazo estabelecido; 

b) a prestação de serviços ou contratação de serviços de fabricação ou fra-

cionamento a terceiros em inobservância ao estabelecido;

c) não dispor de documentação exigida, nem fornecer relatório mensal de 

produção, importação, exportação e comercialização nos prazos deter-

minados; 

d) realizar reforma ou ampliação sem prévia aprovação e em desacordo com 

a legislação vigente; 

e) armazenar, vender ou expor à venda produto destinado à alimentação 

animal em condições inadequadas de conservação; 

f) operar estabelecimento com registro vencido; 

g) fazer propaganda em desacordo com as legislações vigentes; 

h) omitir informações ou declarar informações falsas à fiscalização; 

i) fracionar e comercializar produtos destinados à alimentação animal sem 

a devida autorização, assim como alterar composição, nome e demais 

características de produtos registrados; 

j) fabricar, fracionar, importar ou comerciar os produtos sem observância; 
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k) vender ou expor à venda produtos para alimentação animal com prazo 

de validade expirado;

l) não dispor de responsabilidade técnica e operar os estabelecimentos sem 

registro no MAPA, em qualquer parte do território nacional;

m) importar produtos destinados à alimentação animal sem a devida auto-

rização do MAPA;

n) substituir, subtrair, remover ou comercializar, total ou parcialmente, ma-

téria-prima, produto, rótulo ou embalagem apreendidos;

o) fabricar, importar, exportar, comerciar e utilizar produtos contaminados 

por agentes patogênicos, substâncias tóxicas, substâncias nocivas à saú-

de animal, à saúde humana ou ao meio ambiente;

p) fabricar produtos destinados à alimentação animal utilizando produto 

com validade vencida ou qualquer componente estranho à composição 

do produto;

q) impedir a ação da fiscalização, alterar, adulterar, fraudar ou falsificar pro-

duto, rótulo ou etiqueta e embalagem;

r) fabricar, manipular, importar, exportar, armazenar, comercializar ou expor 

à venda produto não registrado;

s) apor nova data, colocar novo rótulo ou acondicionar em nova embala-

gem, produtos com prazo de validade expirado; e,

t) comercializar ou utilizar produtos proibidos ou com validade vencida.

Agora consulte a legislação e descreva de que maneira o MAPA penaliza os 

estabelecimentos frente às infrações.
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Resumo

Caro aluno, nesta aula, estudamos a importância da legislação do setor de 

alimentação animal, que tem o MAPA como órgão responsável pela regula-

mentação. Vimos que a maioria dos estabelecimentos deve ter seu registro 

junto ao MAPA e devem respeitar a legislação vigente. Além disso, você estu-

dou a Lei 6.198/74, que foi regulamentada pelo Decreto nº 6.296/07 e que 

dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados 

à alimentação animal.

Atividade de aprendizagem

1. Qual a finalidade do MAPA em fiscalizar os estabelecimentos ligados ao 

setor de alimentação animal?

2. É importante que os estabelecimentos ligados ao setor de alimentação 

animal estejam legalizados e sejam reconhecidos pelo MAPA. No entanto, 

que tipo de estabelecimento deve ter seu registro no MAPA e quais são 

isentos dessa obrigação?

3. Assim como os estabelecimentos, os produtos também devem ter seu re-

gistro junto ao MAPA. Quais substâncias ou produtos estão dispensados 

dessa obrigatoriedade?

4. Em que locais deverão ser realizadas as atividades de inspeção e fiscaliza-

ção de que trata esse regulamento?

5. Que critérios serão considerados na inspeção e fiscalização dos estabele-

cimentos e produtos?

6. Baseado na instrução normativa 04/2007, quais critérios são considera-

dos fundamentais para a implantação de boas práticas de fabricação?
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