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POR QUE CONTROLAR OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL?

• Brasil: um dos maiores produtores de farinhas e gorduras de origem 
animal, sendo responsável por ¼ da produção mundial desses produtos.
Em 2012: 3,3 milhões de toneladas de farinhas e 1,9 milhões de toneladas 
de gorduras.

• Em 2010: 512 indústrias de reciclagem animal sob o Sistema de Inspeção 
Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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POR QUE CONTROLAR OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL?
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Consumo mensal de matérias-primas (ton) -> ração frangos de corte 1-49 dias

PARÂMETROS  100  1.000  10.000 

CONSUMO DE MILHO 65             650             6.500            

CAMINHÕES/MÊS 4               22                217                

CAMINHÕES/SEMANA 1               5                  54                  

CONSUMO FO.SOJA 30             300             3.000            

CAMINHÕES/MÊS 2               20                200                

CAMINHÕES/SEMANA 0               5                  50                  

CONSUMO FA.CARNE 5               50                500                

CAMINHÕES/MÊS 1               5                  34                  

CAMINHÕES/SEMANA 0               1                  8                    
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• Segurança do consumidor final,

• Saúde animal,

• Incremento no desempenho zootécnico,

• Seleção e qualificação de fornecedores,

• Informação para o nutricionista – matriz 
nutricional, margem de segurança, 
redução de custos.



DO QUE ESTAMOS FALANDO...
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• FARINHA DE CARNE E OSSOS (BOVINA E SUÍNA)

• FARINHA DE PENAS

• FARINHA DE VÍSCERAS

• FARINHA DE PENAS E VÍSCERAS

• FARINHA DE RESÍDUOS DE INCUBATÓRIO

• OVO DESIDRATADO

• FARINHA DE SANGUE

• PLASMA (BOVINO E SUÍNO)

• FARINHA DE PEIXE (INTEGRAL E RESIDUAL)

• SEBO BOVINO

• ÓLEO DE VÍSCERAS

• ÓLEO DE PEIXE

• BANHA SUÍNA
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• UMIDADE E VOLÁTEIS

• PROTEÍNA BRUTA

• MATÉRIA MINERAL

• EXTRATO ETÉREO

• CÁLCIO

• FÓSFORO



ANÁLISES PROXIMAIS
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UMIDADE – MÁXIMO ENTRE 80 E 100 g/kg. 

Crescimento bacteriano limitado.
Na prática – umidade muito baixa – “queima” do 
produto, redução na digestibilidade (temperaturas 
de produção entre 135-150 o.C).

PROTEÍNA BRUTA – DIGESTIBILIDADE em pepsina 
(0,02 – 0,002 e 0,0002%).

Aplicação – avaliar a “qualidade” da proteína, 
reproduzindo as condições de digestão química.
Ensaio – monoenzimático, in vivo multienzimático.
> concentração PB  < concentração pepsina 
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EXTRATO ETÉREO – Ensaios de 
oxidação lipídica.

MATÉRIA MINERAL, CÁLCIO E 
FÓSFORO – Variação 
fornecedores, processo 
produtivo.



ANÁLISES PROXIMAIS
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INFLUÊNCIA  DE  DIFERENTES  FARINHAS  DE  CARNE  NA  COMPOSIÇÃO  DE  
RAÇÃO  INICIAL  PARA  FRANGOS  DE  CORTE

Luchesi, SAPIA 2002.
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• MPs DE ORIGEM ANIMAL -> 
GORDURAS SATURADAS -> 
INSATURAÇÃO

• SEQUÊNCIA CLÁSSICA DA 
EVOLUÇÃO OXIDATIVA:

INICIAÇÃO
PROPAGAÇÃO

TERMINAÇÃO 
• MOMENTO DE REALIZAÇÃO 

DOS ENSAIOS.
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INICIAÇÃO: período de indução. Avaliação da presença de AGL.
Período sensível à presença de antioxidantes (desaceleração) ou 
pró-oxidantes (metais, aceleração).

ÍNDICE DE ACIDEZ I – ACIDEZ ALCOÓLICA mg NaOH/g (aplicável a 
farinhas)  determinação de AGL (acidez AGL estimada pela 
titulação com NaOH ou KOH). Rancidez hidrolítica.

ÍNDICE DE ACIDEZ II – ACIDEZ EM ÁCIDO OLEICO % (aplicável a óleos e 
gorduras).



ENSAIOS – OXIDAÇÃO LIPÍDICA
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ACIDEZ: 
• > AGL < teor de energia – absorção lipídica via formação de micelas.
• Extração alcoólica – outros componentes?

PROPAGAÇÃO: aparecimento dos 
produtos primários de oxidação
(peróxidos e hidroperóxidos), cuja 
estrutura depende da natureza
dos ácidos graxos presentes
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PERÓXIDOS:
Variação do nível de peróxidos – curva de Gauss – momento?
Métodos iodométricos (a frio ou a quente)
- o iodo liberado pode fixar-se às duplas ligações dos ácidos
graxos insaturados, dando um valor de IP menor,
- o oxigênio presente no meio pode levar à liberação de iodo
e dar origem a um valor errado de IP por excesso (retirada do ar prévia do 
meio e bem como evitar a agitação no decurso da reação),
- a determinação do ponto final da titulação é difícil quando
o nível de peróxidos é baixo (IP = 0,06-20), mesmo em presença de um 
indicador (amido)
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PERÓXIDOS:

Método colorimétrico: os peróxidos presentes oxidam o Fe2+ a Fe3+, o qual 
é doseado por colorimetria (λ=500 nm) sob a forma de cloreto ou tiocianato 
férrico.

Método do Oxigênio Ativo (AOM) ou teste de Swift: O teor em peróxidos (IP) 
é determinado em intervalos regulares pelo método iodométrico. O teste 
decorre durante o tempo necessário para se atingir valores de IP=100 (óleos 
vegetais) ou IP=20-60 (gorduras animais). Críticas: medir simultaneamente o 
nível de peróxidos resultante de processos de formação e de decomposição. 
(não variam do mesmo modo com a temperatura).
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PERÓXIDOS:

• Controle de processo – fábrica de 
subprodutos.

• Seleção de fornecedores?

• Efeitos? Diátese exsudativa, 
distrofia muscular (vitamina E –
alteração da permeabilidade das 
membranas), síndrome do 
trânsito rápido?
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• Resultados médios para óleo de vísceras (58 amostras) e farinha de 
carne e ossos (148 amostras) entre  08-10/17:



ENSAIOS – OXIDAÇÃO LIPÍDICA

18

• Resultados médios para óleo de vísceras (58 amostras) e farinha de 
carne e ossos (148 amostras) entre  08-10/17:
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TERMINAÇÃO: aparecimento dos produtos secundários de 
oxidação, por cisão e rearranjo dos peróxidos (epóxidos, 
compostos voláteis e não voláteis: aldeídos, cetonas, 
hidroxiácidos, hidrocarbonetos, polímeros) .
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TESTE DE RANCIDEZ – REAÇÃO DE KREISS: Reação da floroglucina em meio 
ácido com TG, dando uma coloração rósea ou vermelha, maior intensidade: 
presença de aldeído malônico ou de aldeído epidrínico.
Teste qualitativo, formação de emulsões, falso positivo (outros compostos).

TBA - Teste do Ácido 2-Tiobarbitúrico: reação do ácido tiobarbitúrico com os 
produtos de decomposição dos hidroperóxidos. Um dos principais
produtos formados no processo oxidativo é o malonaldeído (MA), um 
aldeído com 3 átomos de carbono . Neste ensaio uma molécula de MA reage 
com duas moléculas de TBA para formar um complexo de cor vermelha, o 
qual absorve a 532-535 nm.
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TBA - Teste do Ácido 2-Tiobarbitúrico:

• Parâmetros? 
• Interferentes (açúcares, aldeídos),  

insaturação, composição dos 
ácidos graxos (3 ou mais duplas).

VALOR NUTRICIONAL E PARÂMETROS DE QUALIDADE
DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA CÃES
Iris Mayumi Kawauchi,  Jaboticabal , 2012, tese doutorado.
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OUTROS ENSAIOS:

Índice de p-Anisidina (IpA): indica a quantidade de aldeídos nos lipídios. 
Associado ao IP -> cálculo do Valor Totox (Valor Total de Oxidação):
Valor Totox = 2 (IP) + (IpA)

OSI (Índice de Estabilidade Oxidativa): indica o quão resistente a amostra é 
à oxidação. As condições de trabalho são semelhantes às do método
do oxigênio ativo (AOM), embora neste caso se avaliem os produtos 
secundários de oxidação em vez de se determinarem os produtos 
primários (peróxidos).



OUTROS ENSAIOS
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GRANULOMETRIA – FARINHA 
DE CARNE :
PENEIRA  1,68 mm – máx 10,0
PENEIRA  2,00 mm – máx 5,0
PENEIRA  3,40 mm – máx 0,0

MICROSCOPIA – FERRAMENTA
FUNDAMENTAL NIRS (outliers). Alimentação líquida - PR



OUTROS  ENSAIOS

24

AMINAS BIOGÊNICAS

Compostos  que desempenham papel importante na 
fisiologia humana e animal, regulando a temperatura 
corporal, volume estomacal, pH estomacal e 
atividade cerebral. São também essenciais  para o 
crescimento celular (Smith, 1990).
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AMINAS BIOGÊNICAS

São produzidas pela degradação dos 
correspondentes aminoácidos livres. Esta 
reação é catalizada por descarboxilases 
bacterianas. Pré-requisitos:
• Disponibilidade de aminoácidos livres,
• Presença de microorganismos

decarboxilase-positivos
• Condições que permitam o crescimento 

bacteriano.
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AMINAS BIOGÊNICAS

Avaliação da formação de aminas biogênicas em carcaças de aves 
mortas, temperatura ambiente. Embrapa Suínos e Aves.
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AMINAS BIOGÊNICAS

• Manuseio dos subprodutos pré-processamento – enzimas proteolíticas das 
vísceras ou bactérias – aminoácidos livres.

• Aminas resistem à baixas temperaturas (5º.C) se material for armazenado 
em temperaturas mais altas (10-25º.C). Descarboxilase é formada e continua 
atuando.



28

AMINAS BIOGÊNICAS

.  
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AMINAS BIOGÊNICAS

.  
TOLERÂNCIA:

Basicamente alimentação humana – depende da capacidade individual de 
“detoxificação”. Associação entre aminas – potencialização.

Farinha de peixe única MP com limite para aminas biogênicas FDA 
(histamina) máximo de 500 mg por kg de alimento, com as seguintes 
recomendações: níveis de segurança: <50 mg/kg seguro para
consumo, 50-200 mg/kg possivelmente tóxico, 200-1000 mg/kg 
provavelmente tóxico e >1000 mg/kg tóxico e impróprio para
o consumo. 
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AMINAS BIOGÊNICAS

.  
NÍVEIS TÓXICOS:

União Europeia: aceitável que o conteúdo médio de histamina não deve 
exceder os 100-200 mg/kg para espécies pertencentes às
famílias de peixes Scomberesocidae e Scombridae e sugeriu o 
estabelecimento de um limite máximo de 300 mg/kg para o total
de AB presentes no pescado ou produtos de pesca.

A legislação brasileira estabelece limites de até 100 mg de histamina para
cada quilo de peixe pertencente a família rica em histidina.
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AMINAS BIOGÊNICAS

.  
PET FOOD: maior risco potencial pelo volume de matérias-primas 
de origem animal nas formulações.

Proposta: Índice de Aminas Biogênicas (BAI):
BAI= (histamina + putrescina + cadaverina)/(1+ espermina+espermidina)
Valores abaixo de 1 = ótima qualidade, valores acima de 10 = péssima 
qualidade
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AMINAS BIOGÊNICAS

.  
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AMINAS BIOGÊNICAS

.  AVES?

Aquecimento de farinhas de peixe 
com altos teores de histidina livre -> 
histamina -> vômito negro (erosão 
severa de moela) 
Histamina  “alta” 200-600 ppm na 
ração.



BASES NITROGENADAS VOLÁTEIS TOTAIS
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• Base:  determinação de diversos compostos gerados pelas 
mudanças dos compostos musculares originais (amônia, 
trimetilamina e dimetilamina).

• Instrução normativa número 20, de 21/7/1999, Anexo – Métodos 
analíticos físico-químicos para controle de produtos cárneos e seus 
ingredientes – sal e salmoura, (Diário Oficial da União, 20/7/1999, 
seção 1, página 10).
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• Nitrogênio proteico é precipitado com ácido tricloroacético e o 
filtrado obtido, contendo o nitrogênio volátil, é alcalinizado a vapor, 
recebido em solução de ácido bórico e titulado com solução de 
ácido padronizado em presença de indicador misto (solução com 
0,132 g de vermelho de metila e 0,066 g de verde de bromocresol, 
dissolvidos em 200 mL de álcool etílico 70%).



BASES NITROGENADAS VOLÁTEIS TOTAIS
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5 a 10 mg N/100g, relacionados à peixes de excelente frescor e 
de 15 a 25mg N/100g, para pescado com frescor razoável 
OGAWA & MAIA (1999)



Thank you

OBRIGADA!

renata.roschel@trouwnutrition.com


