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ALTA TECNOLOGIA AUMENTANDO A  QUALIDADE E RENTABILI DADE DA RAÇÃO  
 

O setor de Nutrição Animal, tanto na matérias prima como no 
produto final, segue as regras de um mercado muito competitivo 
que exige redução nos custos e , ao mesmo tempo, melhoria na 
eficiência do produto final.   Desta forma, são necessários 
constantes avanços no processo de produção com o intuito de 
aprimorar   o   processamento   e   obter   produtos   que   gerem 
melhores resultados econômicos. 

 

Processar  um  alimento (matéria prima, sub-produto ou ração) 
implica em um conjunto de operações necessárias para obter o 
seu máximo potencial nutricional e outras vantagens de ordem 
física e econômica.  E sendo o custo de produção animal muito 
dependente da alimentação , é muito importante ter alimentos 
bem processados para obter o máximo benefício. 

 

Portanto, a tecnologia e o equipamento utilizados deverão ser 
modernos e eficientes. 
 

E são sob estes aspectos que apresentamos aqui a tecnologia 
e   o equipamento mais avançado para o processamento de 
grãos de soja para usá-los diretamente na alimentação animal , 
gerando diversos benefícios nutricionais e econômicos. 
 

Se sua empresa está envolvida neste mercado crescente e 
competitivo, nós podemos ajudar a tornar sua operação mais 
produtiva. Ou se você está planejando implantar uma nova 
indústria, nós podemos ajudar em seu projeto com o que há de 
mais moderno em tecnologias e equipamentos. 

 

EXTRUSÃO 
 

A extrusão é um processo de tratamento térmico que dá novas 
características funcionais, nutricionais e estruturais a produtos 
feitos a partir de matérias-primas compostas de proteínas e 
amidos. Permitindo modificar e adequar o sabor, cor e textura 
dos alimentos. E melhorando o seu valor biológico. 

 

Na área de nutrição a Extrusão é usada para processar ração, 
soja, milho, girassol, amendoim, caroço de algodão e outras 
sementes para uso integral e extração de óleo . A tecnologia de 
extrusão permite, também,   que subprodutos da indústria e da 
agricultura sejam convertidos em ingredientes de rações os 
animais e produzam excelentes resultados. 

 

A extrusão tem como principais objetivos reduzir fatores 
antinutricionais, aumentar a digestibilidade e melhorar a 
palatabilidade das matérias primas e, também, da ração final.  É 
um processo realizado em equipamento específico , onde pela 
combinação de alta pressão (60 atm),   alta temperatura e , 
eventualmente, umidade resulta na gelatinização de amidos , 
rearranjo de proteínas, expansão e reestruturação de 
componentes    nutricionais  ,   esterilização  ,   texturização  e  a 

 
 
expansão exotérmica das partículas;  além de desativar fatores 
antinutricionais, retardar a rancificação e inibir o crescimento de 
microorganismos. E , por todas estas características, é um 
processamento melhor que os realizados por equipamentos 
simples de desativação (torradores; cozimento a vácuo ou vapor, 
etc...). 

É importante ressaltar que a extrusão viabiliza a utilização da 
soja em grão na alimentação animal , através de um processo 
muito interessante : a produção de Soja Extrusada Desativada . 

A produção de Soja Extrusada Desativada possibilita produzir 
ração com qualidade e a custos mais enxutos, pois viabiliza a 
aquisição da soja diretamente do agricultor, eliminando 
intermediários, possibilitando estoques estratégicos e permitindo 
economia.   Além do que haverá vantagens com ganhos de 
benefícios nutricionais gerados pelo processo.    A Soja 
Desativada pelo processo de Extrusão é uma matéria prima de 
alta energia e excelente palatabilidade. 

Além da vantagem na qualidade da ração e no desempe nho 
do animal , permite redução de custo na formulação.  

 
 EXTRUSORAS   EX-1000  S   e  EX-4000  S 
 

A Extrusora Lucato EX-1000S para produção de Soja Extrusada 
Desativada realiza a extrusão a seco, gerando calor por atrito 
sem a utilização de água. A EX-4000S trabalha com um pré- 
condicionador a vapor melhorando seu desempenho, pois eleva 
a temperatura da soja proporcionando um maior rendimento da 
máquina. Extrusam com alta eficiência, sob pressão de até 60 
atm , melhorando acentuadamente a soja para consumo animal, 
com maior aproveitamento de seus componentes nutricionais e 
excelente custo/benefício . 
O sistema de Extrusão de Soja é compacto e de fácil operação , 
ajustando-se bem dentro das operações na fábrica de ração. 

 

Foram desenvolvidas com a mais alta tecnologia para suportar      Com motor elétrico e painel de comando completo composto de 
as  mais  rigorosas  condições  de  trabalho  de  acordo  com      chave de partida estrela triângulo, chave de partida direta para 
normas   internacionais.   Nosso   equipamento   é   capaz   de      os motores do resfriador, ventilador e alimentador, amperímetro, 
expandir, esterilizar, texturizar e cozinhar de forma rápida e      chave geral, botoeiras, termômetro, horímetro e voltímetro. 
eficiente.                                                                                             Equipamentos com processo altamente controlado, evitando o 
Construídas   em  canhão  segmentado  e  fundido  em  aço      aquecimento excessivo dos grãos e outros efeitos adversos. 
especial, com  roscas e cones fundidos em aço especial com 
liga altamente resistente a abrasão. Base em vigas de aço.             Sem risco de superprocessamento ou subprocessamento . 

 
Se você quer tranquilidade, escolha um parceiro que é dedicado às suas necessidades. 

Solicite já uma visita técnica na sua empresa : 
 

LUCATO (19) 3451-4100              www.lucato.ind.br                Limeira -SP 
TEMOS A LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA S DE RAÇÃO E SAL MINERAL  


