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PAUTADA EM DIVERSOS 
ESTUDOS CIENTÍFICOS, 
LINHA DE NUTRIÇÃO ANIMAL 
DA OCEANA MINERALS 
TRAZ PARA PREMIXEIRAS, 
COOPERATIVAS E FÁBRICAS 
DE RAÇÕES SOLUÇÃO
100% BIOLÓGICA E SEM 
IMPACTO AMBIENTAL

TECNOLOGIA 
MARINHA 
SUSTENTÁVEL

rítima até nossa área de exploração como 
se fossem as folhas secas de uma árvore”, 
compara o diretor de Nutrição Animal da 
companhia, Alysson Polzonoff. Por não ter 
presença de vida marinha no local de extra-
ção e também pela rápida regeneração do 
ambiente, o impacto é praticamente zero.

“A distância do litoral também é impor-
tante para evitar contaminações oriundas 
da poluição causada pela população urba-
na ou até mesmo resíduos diversos originá-
rios da foz de um rio, fator extremamente 
importante quando se fala de produtos vol-
tados à nutrição animal”, conta Alysson. 

Com um navio próprio, a companhia 
realiza diversas viagens mensais até a área. 
Após a extração a alga passa por proces-
sos específicos, transformada em matéria
-prima para premixeiras, cooperativas e fá-
bricas de rações, voltada ao uso em avicultu-
ra (corte e postura), suinocultura, pecuária 
(leite e corte), aquacultura e equinos. 

Seja na linha para nutrição do solo (Al-
gen) ou animal (LithoNutri), são preserva-
dos todos os 70 nutrientes minerais e orgâ-
nicos presentes nas paredes celulares da al-
ga. “A estrutura física com alta porosidade 
do Lithothamnium em formato de colméia, 
permite uma dissociação rápida de todos 
os seus nutrientes”, explica o diretor.

ALGA 
LITHOTHAMNIUM 

VIVA

E
m águas profundas da costa 
brasileira está localizado um 
tesouro de algas marinhas. 
A espécie Lithothamnium es-
tá presente em vários trechos 
do litoral, mas em uma área 

do nordeste brasileiro está a jazida consi-
derada a mais pura do mundo, devido às 
condições químicas, físicas e biológicas.

A Lithothamnium depois de morta se 
calcifica, e é esse material que a Oceana 
Minerals extrai do fundo do mar. Ele é am-
plamente utilizado para diversos fins a nível 
mundial (uso humano, vegetal e animal).

“Colhemos somente o material que mor-
re naturalmente, levado pela corrente ma-
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Outro ponto benéfico para todas as espé-
cies é a solubilidade: a Lithothamnium é mais 
solúvel e mais digestível que o cálcio do cal-
cário e de outras fontes, chegando a índices 
acima de 90% de absorção pelo organismo 
animal. “É como comparar  gasolina de Fór-
mula 1 de alto rendimento com gasolina co-
mum”, relaciona Alysson. Este fator é muito 
importante para a formação da casca do ca-
marão, do ovo, além da produção de leite em 
matrizes suínas e em bovinos leiteiros.

A comprovação destas informações 
pode ser encontrada na literatura mundial 

SEM 
IMPACTO 
AMBIENTAL
A distância do litoral do Maranhão 
até o local de extração evita 
contaminação à matéria-prima – 
são seis horas de barco até a área 
onde ficam as algas calcificadas

NÃO É UMA 
SOLUÇÃO 
NUTRICIONAL 

COMERCIALIZADA 
APENAS NO BRASIL. ESTÁ 
GANHANDO O MUNDO
ALYSSON POLZONOFF
DIRETOR DE NUTRIÇÃO ANIMAL

RUMINANTES
melhoria na produção de leite; 
aumento de consumo de matéria 

seca; melhoria no ganho de peso diário 
(GPD); modulador/atuante no equilíbrio 
de pH ruminal; e aumento da digestibili-
dade de matéria seca;

SUÍNOS
melhoria da eficiência alimen-
tar; redução de agressões pós 

formação de lotes na creche; redução da 
mortalidade de leitões e maior consumo de 
ração; maior peso de leitões desmamados; 
redução de casos de úlceras gástricas e 
mortalidade causadas pelas mesmas;

AVICULTURA
redução na conversão alimentar; 
melhoria nos índices de ovos 

quebrados e trincados; melhoria
na produção de ovos, peso de gema,
massa de ovos, Unidade Haugh
(medida de qualidade interna do ovo)
e qualidade de casca; e substituição
de tamponantes em dietas de verão;

CARCINICULTURA
aumento da sobrevivência e 
da qualidade dos camarões; 

liberação imediata de nutrientes de alta 
biodisponibilidade; como pré-biótico
aumenta o desenvolvimento de 
plânctons e microrganismos; promove o 
condicionamento químico do solo e da 
água; fonte de macro e micronutrientes
minerais e aminoácidos; melhora a
qualidade da água; reduz a acidez do 
solo e o tamponamento do pH da água.

O USO É INDICADO
PARA TODO TIPO
DE INDÚSTRIA DE 
PROTEÍNA ANIMAL
Veja os principais benefícios 
para cada espécie:

e diversos  trabalhos científicos publica-
dos internacionalmente. “Também reali-
zamos, aqui no Brasil, diversas pesquisas 
junto à FZEA da USP em Pirassununga e 
à Universidade Federal de Goiás, atestan-
do os resultados no País”, complementa.  

Conforme aponta Alysson, as opera-
ções da companhia, além da chancela do 
MAPA, receberam diversos certificados e 
licenças, como os nacionais Programa de 
Aprovação de Insumos do IBD; Anvisa (pa-
ra uso em saúde humana); IBAMA; ICM-
Bio; e Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral. “Dos quais, temos o selo US-
DA Organic e Anvisa que garante ao nosso 
produto uma qualidade única no mundo”.

O que começou como uma ideia cerca-
da por desafios, logo se transformou em 
realidade. Hoje, a Oceana Minerals distri-

bui seus produtos por todo o Brasil, exportan-
do também para países da América Latina, 
Ásia e Europa. Com sede no Brasil, a compa-
nhia também está presente na Europa, com 
escritório em Madrid; na Costa Rica, para 
atender a América Central; e num futuro 
breve a China. “As empresas querem uma 
solução sustentável, que traga desempenho 
em seus produtos e ao consumidor final, e 
nós atendemos isso”, confirma Alysson. ■

60 km
DO LITORAL

ÁREA (À ESQ.) ONDE AS CORRENTES MARÍTIMAS DEPOSITAM A  ALGA LITHOTHAMNIUM 
JÁ CALCIFICADA (À DIR.) É ESTIMADA EM 11 MIL HECTARES. 

Fonte: Oceana Minerals
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