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EMENTA
Histórico, Importância e Tendências da Alimentação dos animais de interesse zootécnico. Princípios em que se baseia: Digestão,
Absorção e Metabolismo das principais frações Nutritivas dos Alimentos; Necessidades Nutricionais dos animais de interesse
zootécnico; Avaliação dos Alimentos para animais de interesse zootécnico: Limites técnicos e éticos; fatores que fazem variar a
qualidade dos mesmos relativamente ao aproveitamento pelo animal. Eficiência Alimentar. A adequação das dietas aos diferentes
estados fisiológicos. Metabolismo e utilização dos nutrientes.

OBJETIVOS
O objetivo desta disciplina é a implementação de conceitos básicos e aplicados à nutrição animal, proporcionando ao aluno conhecimentos necessários à formulação e utilização de dietas para animais de interesse zootécnico, bem como a prevenção de distúrbios nutricionais. A aplicação destes conceitos tem como objetivo alcançar a manutenção, saúde, bem estar e produção de animais
de interesse zootécnico

METODOLOG IA
As aulas teóricas serão em parte, utilizando quadro negro e data-show. Outra parte será em forma de debates: Grupos de
Discussão, Seminários e Trabalhos em grupo.
As aulas práticas serão ministradas no Laboratório de Nutrição Animal. A participação dos alunos deverá ser ativa através dos
exercícios solicitados e de problemas propostos, bem como da apresentação de relatório. Exercícios práticos sobre cálculo de
dietas também serão realizados durantes aulas práticas na própria sala de aula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Comportamento alimentar e diferenças funcionais no trato gastrointestinal dos animais de interesse zootécnico
Consumo voluntário de alimentos e água pelos de interesse zootécnico
Endocrinologia do sistema digestivo
Digestão e absorção dos carboidratos em monogástricos herbívoros e carnívoros
Digestão e absorção dos carboidratos em ruminantes
Digestão e absorção das proteínas em monogástricos herbívoros e carnívoros
Digestão e absorção das proteínas em ruminantes
Digestão e absorção dos lipídios em monogástricos herbívoros e carnívoros
Digestão e absorção de lipídios em ruminantes
Metabolismo intermediário em monogástricos herbívoros e carnívoros
Metabolismo intermediário em ruminantes
Nutrição mineral e vitamínica sintomas clínicos de deficiência nos de interesse zootécnico

Estudo da energética na nutrição animal
Distúrbios nutricionais em monogástricos herbívoros e carnívoros
Distúrbios nutricionais em ruminantes
Aditivos alimentares
Alimentos energéticos
Alimentos proteicos
Alimentos volumosos
Estudos das exigencies nutricionais de animais de interesse zootécnico
Adequação de dietas para animais de interesse zootécnico
Formulação de dietas para animais de interesse zootécnico
Amostragem e determinação da matéria seca dos alimentos
Determinação da matéria orgânica dos alimentos
Determinação do extrato etéreo dos alimentos
Determinação das frações fibrosas dos alimentos
Determinação do nitrogênio e da proteína Bruta dos alimentos
Fracionamento dos carboidratos e proteínas
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