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Objetivos / Competências 

Objectivos: Distinguir nutrição de alimentação animal. Fisiologia digestiva e do metabolismo. Noções de nutriente, composição 

dos alimentos, utilização digestiva e metabólica. Regulação da ingestão voluntária dos alimentos nas diferentes espécies. 

Intolerâncias alimentares/toxicidade. 

Competências: Ser capaz de avaliar correctamente composição energética, proteica, mineral e vitamínica dos alimentos, bem 

como as respectivas necessidades em animais de produção. Reconhecer a metodologia analítica para determinar a composição 

centesimal dos alimentos, em matéria seca, cinzas, proteína bruta, gordura bruta e fibra bruta. Aprender a quantificar o valor 

energético e proteico dos alimentos para animais. Adquirir competências de identificação dos factores que condicionam a ingestão 

de alimentos e a sua digestibilidade. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Aulas teóricas: Introdução à Nutrição Animal; Composição química e utilização dos alimentos; Digestão e absorção em ruminantes 

e não ruminantes; Metabolismo; Nutrição Energética; Nutrição Azotada; Nutrição mineral e vitamínica; Ingestão de alimentos; 

Digestibilidade; Distúrbios alimentares de origem fisiológica; Estratégias nutricionais para minimizar as perdas de nutrientes nos 

efluentes. 

Aulas práticas: Normas de segurança em laboratório; Preparação de amostras e análise de alimentos para animais; Sistema 

analítico de Weende; Sistema de Van Soest; Análises específicas: energia bruta, aminoácidos e ácidos gordos, minerais, vitaminas 

e substâncias tóxicas; Sistema Britânico (ARC, AFRC); Sistema Francês (INRA); Sistema Americano (NRC). 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

- Apresentação teórica dos conteúdos e seus fundamentos; 

- Debate crítico de questões práticas relacionadas com as matérias apresentadas; 



- Apresentação e discussão de trabalhos produzidos pelos alunos. 

- Avaliação: Teste escrito (70%) + Trabalho prático com respectiva apresentação (30%) 
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