Evonik lança novo método rápido e confiável para avaliar a
qualidade de matérias-primas




Avaliação rápida e confiável do valor nutricional do DDGS de milho
Formulação mais precisa de rações e rendimento consistente na produção

A Evonik lançou um novo serviço analítico de uso rápido e fácil para avaliar a qualidade
nutricional de grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS). Até o presente momento, a
indústria não dispunha de testes confiáveis para avaliar a qualidade do DDGS de milho durante
o processo de recebimento da matéria-prima. O novo AMINORED 2.0 da Evonik – único no
mercado - foi desenvolvido para fechar essa lacuna.
A mais nova atualização do AMINORED 2.0 permite aos usuários avaliar de maneira rápida e
confiável o valor nutricional do DDGS de milho usado na produção de rações, detectando os
impactos do processamento. De modo crítico, ele distingue lotes superprocessados e revela o
grau de superprocessamento; uma grande preocupação no DDGS de milho.
Sem o teste, os nutricionistas costumam aplicar altas margens de segurança ao DDGS de
milho e usam baixos coeficientes de digestibilidade a fim de minimizar os riscos, uma vez que
a qualidade varia de uma fábrica para a outra, e até mesmo dentro da mesma fábrica. Até 20
pontos percentuais de diferença foram relatados nos níveis de digestibilidade. Por exemplo, a
digestibilidade da lisina (Lis) em suínos variava de 44% a 63%.
“Com fornecimentos globais em quantidade insuficiente e preços mais altos para as matériasprimas padrão para alimentação animal, há uma tendência a favor do aumento do uso de
ingredientes alternativos. Uma melhor compreensão do DDGS e uma avaliação precisa de sua
qualidade permite a formulação de rações mais precisas e, com o tempo, aumenta o
rendimento na produção animal”, afirma Ingolf Reimann, responsável por Serviços Analíticos
na linha de negócios de Nutrição Animal.
“O superprocessamento exerce impacto negativo sobre o valor nutricional do DDGS, uma vez
que os aminoácidos são destruídos, e a sua digestibilidade é reduzida. Quando esses impactos
não são levados em conta nas formulações, o desempenho dos animais e os níveis de
lucratividade dos produtores serão prejudicados”, acrescenta.
O AMINORED 2.0 permite calibrações separadas para materiais moídos e não moídos. Isso
inclui calibrações para material não moído quando são necessários resultados imediatos, por

exemplo, para materiais recebidos na área de pesagem. Quando os produtores necessitam de
uma análise mais precisa, por exemplo para a formulação de rações, eles podem escolher as
calibrações do material de moagem.
As novas calibrações são modernas do ponto de vista da qualidade da amostra e variabilidade
em base global. A precisão das calibrações foi comprovada por validações com amostras
independentes. Os DDGS são coproduto rico em nutrientes da produção de etanol moído a
seco, e são usados como ingrediente na nutrição animal para aumentar o teor de energia e
proteína da ração.

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada
a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro
operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros.

Sobre Nutrition & Care
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento das necessidades
humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição animal e cuidados com a saúde.
Com cerca de 8.200 colaboradores, esse segmento gerou vendas da ordem de 4,6 bilhões de euros em 2018.

Nota Legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no
ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou as declarações contidas neste comunicado.
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