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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

AT'ditivos

e suplementos em rações para organismos 45
aquáticos

t'ula Teórica; Aula Prática)

AP'5 Total

Ementa
Importância da utilização de aditivos e suplementos em rações para organismos aquáticos. Aditivos:
nutricionais, tecnológicos, sensoriais, zootécnicos, alternativos, adsorventes, aglutinantes,
antifúngicos, antioxidantes e aromatizantes; Suplementos: vitamínicos, micro e macro minerais,
orgânicos e inorgânicos. Formulação e cálculo de suplementação em dietas para organismos aquáticos
de su lementos minerais e vitamínicos.

Ob'etivos
Conhecer sobre a importância da utilização e das funções dos aditivos na elaboração de rações para
eixes.



Conteúdo Pro ramático
Conteíído programático:

1) Importância da utilização de aditivos e suplementos em rações para
organismos aquáticos.

2) Emprego e função dos Aditivos:
a. nutricionais;
b. tecnológicos;
C. sensoriais;
d. melhoradores de crescimento;
e. alternativos;
f. adsorventes;
g. aglutinantes;
h. antifúngicos;
l. antioxidantes;
j. aromatizantes;

3) Relação e utilização de Suplementos na elaboração de rações para peixes:
a. Suplementos vitamínicos;
b. Suplementos em micro e macro minerais;
c. Suplementos orgânicos e inorgânicos;
d. Formulação e cálculo de suplementação em dietas para organismos

a uáticos de su lementos minerais e vitamínicos.

Atividades Práticas — ru os de ........alunos
- Apresentação e discussão de artigos relacionados com o assunto via remota;

Metodolo ia
Aulas expositivas teóricas de forma remota. Apresentação e discussão de artigos científicos.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

A avaliação constará da participação do aluno nas aulas, apresentações de trabalhos e de uma prova
sobre o conteúdo abordado e de relatórios a serem apresentados. Também serão avaliadas as
fre uências e artici ação dos alunos nas atividades ro ostas.
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