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DISCIPLINA: Nutrição Animal, alimentos e forragicultura. 
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1) CONTEÚDO 

1- Introdução à Nutrição e Alimentação animal: conceito de nutrientes, alimentos, nutrição x 

alimentação, composição química dos alimentos. Análise dos alimentos: amostragem, 

esquema de Weende e de Van Soest. 

2- Forrageiras de maior utilização na alimentação animal. Gramíneas e leguminosa. Escolha 
da forrageira adequada. Métodos de conservação de forragens (forrageiras dessecadas e 

ensiladas). 

3- Carboidratos: definições e tipos (amido, glicogênio, celulose, hemicelulose e pectina), 

funções, metabolismo, lignina, fibra. 

4- Lipídeos: ácidos graxos (essenciais), classificação dos lipídeos, metabolismo, índice de 

iodo, rancificação. 

5- Substâncias nitrogenadas: funções, definição e estrutura, aminoácidos (essenciais e 

limitantes), deficiência protéica, proteína verdadeira x NNP. 

6- Água: balanço hídrico, sede, propriedades, funções e importância da água, origem da água 

corporal, consumo de água (regulação), perdas de água corporal, particularidades das 

espécies animais em relação à água. 

7- Minerais: macro (cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre) e 

microelementos (ferro, cobre, molibdênio, manganês, cobalto, zinco, selênio, iodo) excreção, 

metabolismo. 

8- Vitaminas: lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K) e hidrossolúveis (vitamina C e vitaminas 

do complexo B) 

9- Classificação dos animais quanto ao hábito alimentar. 

10- Digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, pelos 

monogástricos 

11- Ambiente ruminal. Evolução do trato digestório dos ruminantes. 
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12- Fermentação dos carboidratos solúveis e insolúveis (absorção). Digestão dos 

carboidratos solúveis, absorção e metabolismo. Meteorismo por ingestão excessiva de 

carboidratos solúveis. Efetividade da fibra. 

13- Metabolismo dos compostos nitrogenados nos ruminantes, absorção e metabolismo. 

Proteína verdadeira, digerível ou não no rúmen. Intoxicação por ingestão de ureia. 

14- Fermentação dos lipídios saturados e insaturados nos ruminantes. Digestão, absorção e 

metabolismo de lipídios. 

15- Interpretação de tabelas de alimentos. Interpretação de tabelas de exigência nutricional e 

noções de cálculos de ração. 

2) ATIVIDADES  

1ª Avaliação = 1 prova (30 pontos). Itens 1 ao 10 do conteúdo. 

+ revisão bibliográfica nas normas de Vancouver (20 pontos). 

Temas: 

 Produção de silagem (aborde desde as possíveis plantas a serem ensiladas, 

Tipos de silo e o passo a passo para sua confecção) ou 

Produção de fenos e pré-secados (aborde desde a escolha da forrageira a ser dessecada, até 

as formas de enfardar e armazenar. 

2ª Avaliação = 1 prova (30 pontos) Itens 11 e 15 do conteúdo. 

+ revisão sobre trato digestório e exigências nutricionais em cada fase de vida da espécie 

de sua escolha: aves de postura ou equinos. (20 pontos) 

Avaliação substitutiva = conteúdo completo. 

Exame final = conteúdo completo. 

OBSERVAÇÃO: AS REVISÕES DEVEM SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO 

ESTABELECIDO, POR EMAIL (marcelazoot85@gmail,com).  

TRABALHOS PLAGEADOS OU ENTREGUES FORA DO PRAZO RECEBERÃO 

NOTA ZERO. 

3)  DATAS DAS AVALIAÇÕES  

1ª Avaliação = Prova 15/04/20 às 9:10 

 Revisão, prazo máximo para entrega: 13/04/20 

2ª Avaliação = Prova 24/06/20 às 9:10 



Revisão, prazo máximo de entrega: 22/05/2020 

 Substitutiva = 06/07/20 

 Exame Especial =09/07/20 
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