
                                            

 

Evonik lança AMINODat® 6.0, base de dados de 

matérias-primas para alimentação animal que conta 

agora com novos recursos 

 Mais de 900.000 resultados analíticos provenientes de mais de 500 
matérias-primas utilizadas na alimentação animal em todo o 
mundo.   

 Análise dos perfis de aminoácidos e ácidos graxos, análises 
proximais, minerais, energia e diversos outros parâmetros de 
qualidade.  

 Disponível como aplicativo na web, que permite constante 
atualização do banco de dados.  

 

 

 

O AMINODat® 6.0 é uma base de dados de matérias-primas para alimentação animal que 
se mantém atualizada e disponível para a indústria de nutrição animal. É a maior e mais 
abrangente fonte de dados nutricionais de matérias-primas atualmente disponível no 
mercado. O AMINODat® 6.0 oferece aos nutricionistas, mediante consulta e utilização, a 
possibilidade de desenvolverem formulações de ração com alta precisão. 
  
“Se queremos produzir animais de forma saudável e eficiente, e ao mesmo tempo preservar 
os recursos naturais, precisamos conhecer muito bem as matérias-primas que estamos 
utilizando” diz Emmanuel Auer, responsável pela linha de negócios Animal Nutrition na 
Evonik.   
  
A Evonik Animal Nutrition vem conduzindo análises de matérias-primas há décadas e 
fornece suporte aos seus clientes por meio do processamento dos dados. Anteriormente, 
esses dados eram consolidados e disponibilizados a cada cinco anos em formato impresso e 
na forma de um software interativo. Com o AMINODat® 6.0, os dados serão frequentemente 
atualizados e estarão   disponíveis para acesso na web. “Isso significa que podemos atender 
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melhor nossos clientes através da disponibilização contínua das atualizações”, diz Dr. Markus 
Wiltafsky, responsável pelo desenvolvimento de serviços na Evonik Animal Nutrition.  
  
A qualidade das matérias-primas pode variar imensamente, dependendo, no caso dos grãos, 
das diferentes condições de cultura, secagem e armazenamento. Segundo Wiltafsky, “Todos 
esses fatores variam não somente entre estações do ano, mas também entre diferentes 
regiões geográficas. É por esse motivo que não divulgamos só as médias globais, mas 
valores específicos por país”. Adicionalmente ao AMINODAT 6.0, o usuário receberá o 
“crop report” Brasil, no qual encontrará as médias dos nutrientes de milho e farelo de soja 
de cada região do país, podendo assim fazer os ajustes em suas matrizes nutricionais dessas 
matérias-primas conforme a respectiva região de origem.  
  
Os resultados que compõem o AMINODAT 6.0 se baseiam em amostras de matérias-primas 
que a Evonik recebe de clientes do mundo inteiro. Estamos falando de mais 900.00 
resultados analíticos!   
  
Além dos teores de aminoácidos e análises proximais das matérias-primas, o AMINODat® 
6.0 oferece:   

 Uma série completa de coeficientes de digestibilidade de aminoácidos que foram 
atualizados e ampliados pelos especialistas da Evonik, a partir de estudos de 
digestibilidade in vivo.   

 Perfis dos ácidos graxos das matérias-primas.  
 Parâmetros que mensuram a qualidade de processamento de DDGS e soja e seus 

coprodutos, como fatores antinutricionais, solubilidade de proteínas e teor de lisina 
reativa, que indicam os danos causados pelo sub ou super processamento por 
calor;    

 Aminas biogênicas, que têm papel importante na avaliação de subprodutos animais e 
silagens;   

 Últimas revisões das recomendações de aminoácidos para aves, suínos e 
aquacultura.    

A Evonik lançou o AMINODat® 6.0 pela primeira vez na China Feed Expo, em Chongqing, de 
18-20 de abril de 2021 e agora traz ao Brasil o banco de dados nutricionais de mais de 500 
matérias-primas, ou seja, o mais completo do mundo! 
  
A linha de negócios Animal Nutrition integra a divisão de Nutrition & Care da Evonik, que se 
ocupa do desenvolvimento de soluções sustentáveis para uma vida melhor para as pessoas e 
para os animais.  
__________________________________________________________________________
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Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 

países em todo o mundo e gerou vendas de 12,2 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 1,91 bilhão de euros em 2020. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 33.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Sobre Nutrition & Care  
As atividades da divisão Nutrition & Care se concentram nos segmentos de saúde e qualidade de vida. A 

divisão desenvolve soluções diferenciadas para ingredientes farmacêuticos ativos, dispositivos médicos, 
nutrição humana e animal, cuidados pessoais, cosméticos e produtos para limpeza doméstica. Nesses 

mercados robustos, a divisão gerou vendas de aproximadamente três bilhões de euros em 2020, com 
cerca de 5.300 colaboradores. 
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das 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 declarações 

contidas neste comunicado. 
  
  



Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br  
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562.5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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