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RESUMO 

O valor nutritivo está diretamente relacionado com a sua composição química, a 

disponibilidade dos nutrientes e a concentração energética do alimento que atendam 

corretamente às exigências das espécies animais no balanceamento de rações. Diversos 

fatores interferem na ingestão e utilização de nutrientes pelos animais, como a 

composição química e valores energéticos, a digestibilidade, a absorção e o metabolismo. 

Esta revisão tem por objetivo identificar os fatores que interferem no valor nutricional 

dos nutrientes de alimentos. Trata-se de uma revisão de literatura tradicional, não 

sistemática, de caráter exploratório e qualitativo. Fez-se necessária leitura, análise e 

interpretação de livros, periódicos, anais de eventos científicos e teses de doutorado, 

obtidos em bibliotecas físicas e virtuais, publicados no período de 1975 a 2016. A partir 

da análise dos documentos surgiram as seguintes categorias temáticas: digestibilidade, 

teor de fibra dos alimentos, fatores antinutricionais, efeito idade do animal e efeito do 

nível de inclusão e de substituição. 
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