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Resumo: Dentre os cereais produzidos no país o milho possui grande importância na alimentação animal,
pois é o principal ingrediente utilizado nas dietas devido à alta disponibilidade e valor nutricional. O
milho pode ser classificado como duro, farináceo e semiduro, essa qualificação varia conforme sua
vitreosidade, que é uma característica relacionada ao tipo de amido em função da proporção
amilose:amilopectina. Existem interações entre o tipo de amido, densidade da matriz protéica e
resistência do pericarpo que podem dificultar a penetração de microrganismos e a ação de enzimas o que
reflete na digestibilidade total do amido. Quanto maior a maturidade e vitreosidade do grão menor a
digestibilidade desse milho. Quanto maior a interferência sobre a matriz proteica maior será a
digestibilidade total em relação ao grão inteiro, e a combinação de um ou mais processamentos poderá
resultar em melhor aproveitamento animal, e quanto maior a digestão do amido no rúmen menor será a
perda fecal de amido. Existe diferença na capacidade de aproveitamento do amido entre raças, sendo os
zebuínos com maiores perdas fecais os que menos aproveitam quando comparados aos animais cruzados
e europeus. Conclui-se que deve haver um cuidado na escolha do milho tendo como base a vitreosidade e
a escolha do animal, buscando através dos métodos de processamento melhorar o desempenho e
eficiência animal, reduzindo as perdas fecais de amido.
Palavras-chave: amido, amilase, processamento, Zea mays
STRUCTURAL CHARACTERISTICS CORN GRAIN ON THE STARCH DIGESTIBILITY IN
CATTLE
Abstract: Among cereals in the country, the maize has great importance in animal feed because it is the
main ingredient used in diets due to the high availability and nutritional value. Corn can be classified as
flint, dent and semi flint, this qualification is as a vitreousness, which is a characteristic related to the type
of starch in amylose: amylopectin proportion. There are interactions between the type of starch, the
protein matrix density and pericarp resistance that may hinder the penetration of micro-organisms and the
action of enzymes which reflects the overall starch digestibility. The higher grain maturity and
vitreousness smallest digestibility of this corn. The higher the interference of the protein matrix higher is
total digestibility compared to grain, and a combination of one or more processings can result in better
animals utilization, and higher starch digestion in the rumen less fecal loss of starch. There is a difference
in starch utilization capacity between races, and the zebu with bigger fecal loss that compared to the
crossbreds and european animals. It was concluded that there must be careful in choosing the corn based
on the vitreousness and the choice of animal, searching through the processing methods to improve
animal performance and efficiency, reducing fecal loss of starch.
Keywords: amylase, processing, starch, Zea may
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grão de milho (MAPA, 2015), e abastece a
demanda interna de consumo humano e animal. O milho é o principal ingrediente utilizado nas dietas em
confinamento devido a sua elevada disponibilidade no mercado e valor nutricional.
Há uma grande variedade de milho produzido no país, com diferentes graus de vitreosidade,
característica relacionada ao tipo de amido em função da relação amilose:amilopectina. A composição do
amido e sua interação física com a matriz proteica do grão podem alterar sua digestibilidade (Rooney &
Pflugfelder, 1986). O amido do milho é disposto em forma de grânulos revestidos por corpos protéicos
(Paes, 2006) o que dificulta o acesso e ação de enzimas.
Grande parte da digestão do amido no rúmen ocorre cinco horas após a ingestão (Owens, 1988). O
aumento da quantidade de amido na dieta resulta no aumento da digestão de amido no rúmen, mas a
comparação da proporção de amido digerido no rúmen com a digestão do trato digestivo total diminui
(Huntington, 1997). A taxa de passagem da digesta depende dos padrões de motilidade e tamanho das
partículas, isso é influenciado pela forma em que o milho é ofertado, com ou sem processamento.
O aproveitamento do amido na dieta é influenciado por alguns fatores relacionados ao próprio grão
e características do amido, participação na dieta, tipo do processamento do grão, e outros inerentes ao
animal (local de digestão e capacidade de aproveitamento) associados ao desempenho. O perfil de
carboidratos exerce uma influência sobre a taxa de digestão e produtos da fermentação ruminal
determinando a utilização de nutrientes e o desempenho animal (Bitencourt, 2012).
Objetivou-se com essa revisão de literatura elucidar as características do grão de milho e sua
classificação a partir da descrição do amido. Descrever os locais de digestão do amido no animal e como
a manipulação da dieta (processamento) pode ter efeito sobre o local de digestão. Por fim relatar se existe
diferença entre as raças sobre a capacidade de aproveitamento e digestibilidade do amido.
DESENVOLVIMENTO
Características estruturais do grão de milho
O grão de milho é subdividido nas estruturas: pericarpo, endosperma, gérmen e ponta (Paes,
2006). O pericarpo é uma camada de células densas e pouco vacuoladas, e que quanto mais denso, ou
seja, quanto mais compactas as células mais sensíveis à alta temperatura, como por exemplo, o efeito de
processamento para secagem dos grãos (José et al., 2005). O pericarpo é uma barreira que atua então na
permeabilidade da água (umidade) no grão. Segundo Beauchemin et al., (1994) outra função seria sua
interferência na digestibilidade do grão, atuando como uma barreira física contra o ataque dos
microorganismos e enzimas o que dificulta a digestibilidade. Esta camada representa cerca de 5% do peso
do grão, é rica em fibra, porém pobre em amido e proteína (Fornasieri Filho, 1992).
O endosperma corresponde a mais de 80% do peso do grão, é constituído de 86% de amido, 10%
de proteína e menores quantidades de cinzas e gordura (Fornasieri Filho, 1992). Têm-se o amido como
constituinte principal do endosperma e é caracterizado pela amilose e amilopectina que são unidas por
pontes de hidrogênio, mantidos dispostos em forma de grânulos. Estes grânulos de amido são
pseudocristais organizados de maneira amorfa ou de forma organizada com regiões de alta e baixa
cristalinidade (Rooney & Pflugfelder, 1986). Conforme Theurer (1986), a proporção de amilose e
amilopectina varia entre os grãos de cereais.
Os grânulos de amido são envoltos por uma matriz proteica (Duvick, 1961; Wolf et al., 1952), que
é esparsa e fragmentada e cuja densidade varia com a localização dos grânulos do grão. Conforme Davide
(2009) e Pratt et al. (1995) os grânulos de formato de esferas estão dispersos no endosperma farináceo, já
os grânulos helicoidais são mais adensados ou compactados e se encontram na região vítrea que é densa e
bem desenvolvida.
A estrutura ou organização física do endosperma depende da interação entre os grânulos de amido
e os corpos proteicos, aspecto importante na textura do grão maduro (Duvick, 1961). A fração proteica é
composta por proteínas de reserva divididas em duas frações zeínas (prolaminas) e não-zeínas (albumina,
globulinas e glutelinas) (Gibbon & Larkins, 2005). A matriz do endosperma é constituída principalmente
por glutelinas. Os corpos proteicos são formados em grande parte por prolaminas, que promove a ligação
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entre o amido e a matriz do endosperma. O endosperma vítreo possui corpos proteicos maiores e
numerosos que no farináceo (Wolf et al., 1952), além de possuírem maior conteúdo de alfa- e gamazeínas (Dombrink-Kurtzman & Bietz, 1993; Paiva et al., 1991). Segundo Hamaker et al. (1995) as zeínas
do milho representam entre 30 a 60% da proteína presente no grão de milho, e conforme Bitencourt
(2012) as zeínas possuem grande importância na nutrição de ruminantes. Ao comparar diferentes grãos de
milho em diferentes estágios de maturidade observa-se que o milho farináceo, opaco e grãos imaturos
contêm menos prolamina do que milho duro e grãos maduros (Davide, 2009).
Em função da distribuição dos grânulos de amido e da matriz proteica, pode-se classificar o
endosperma em dois tipos: farináceo e vítreo. Geralmente na periferia do grão contém o endosperma
vítreo que confere dureza ao grão (Davide, 2009). A proporção entre o endosperma vítreo e farináceo e
endosperma total, é denominada de vitreosidade, fator principal de definição da textura do grão (Shull et
al., 1990). Paiva et al. (1991) destacam que a vitreosidade está diretamente relacionada com a composição
química do endosperma, e as principais diferenças se devem à composição proteica. Philippeau et al.
(2000) reportaram uma correlação positiva entre a quantidade de zeínas (prolaminas) e a vitreosidade do
grão, que foi determinada por dissecação manual do endosperma. Mesmo que os híbridos de milho
possuam pouca variação na quantidade de amido, os mesmos podem diferir consideravelmente quanto a
sua vitreosidade (Szasz et al., 2007).
Pereira et al. (2008) estudaram os mecanismos associados a textura do grão quanto a descrição
estrutural e bioquímica da vitreosidade e qualidade proteica. Os resultados indicam que a dureza ou a
vitreosidade está associada ao teor de proteína no grão, devido aos corpos proteicos com alta síntese de
zeínas que permitem um melhor empacotamento dos componentes do endosperma.
O embrião ou gérmen representa cerca de 11% do peso do grão e é rico em lipídeos e proteína,
porém pobre em amido (Fornasieri Filho, 1992). No gérmen é onde está a carga genética para gerar uma
nova unidade vegetal, rico em proteína.
O grão de milho possui classificação conforme a relação de endosperma vítreo e farináceo, com
textura do tipo: dentado ou farináceo (Dent), duro ou vítreo (Flint) e semiduros ou dentados. Quanto mais
endosperma vítreo mais duro, em contra partida quanto mais endosperma farináceo grão tipo dentado
(Correa et al., 2002; Cruz et al., 2004). Desta forma a textura do grão que se caracteriza pela proporção
entre as quantidades de endosperma vítreo e farináceo faz com que a vitreosidade do grão seja o fator
determinante para a classificação.
Há uma grande variação da vitreosidade no milho produzido no país, onde grande parte do milho
cultivado é classificado como duro, com valores de vitreosidade entre 64,2 e 80,0% do endosperma,
densidade de 1,268 g/cm3 e contem maior concentração de prolaminas-zeínas envolvendo os grânulos de
amido na matriz proteica (Correa et al., 2002).
Segundo Bitencourt (2012), para classificar o milho a indústria e empresas produtoras de sementes
consideram o aspecto visual dos grãos, desta forma quando o grão apresenta extremidade superior lisa e
arredondada é classificado como grão duro, e quando o milho possuir extremidade superior enrugada,
como dentado.
Os grãos de milho usados na alimentação animal contêm proporções variadas dos dois tipos de
endosperma (Davide, 2009). Portanto é importante conhecer as características do amido que possuem
relação com a digestão e interferem no local de digestão e aproveitamento pelo animal. O amido é
digerido por enzimas do animal e dos microrganismos (Berchielli et al., 2006), contudo a taxa de digestão
é variável tanto em quantidade quanto ao local de digestão.
Tipos de amido e digestão no trato gastrintestinal
O amido é a principal unidade de reserva energética vegetal, e na semente possui papel importante
para a germinação. De modo geral o amido se apresenta como blocos de carboidratos de α-D-glicose de
duas formas: amilose e amilopectina. A proporção de amilose pode variar conforme a espécie e dentro de
espécie. A amilose é um polímero linear com ligações α-1,4 entre as suas unidades de glicose disposto em
dupla hélice, e apresenta capacidade de se ligar ao iodo formando um composto azul (Berchielli et al.,
2006). A amilopectina é um polímero maior e ramificado, com cadeias lineares de D-glicose (α-1,4) e
com pontos de ramificações (α-1,6) a cada 20 a 25 moléculas de glicose (Rooney & Pflugfelder, 1986). A
diferença na estrutura da amilopectina pode exercer propriedades funcionais do amido como a
viscosidade, capacidade de hidratação e susceptibilidade às amilases (Berchielli et al., 2006).
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Os grânulos de amido são pseudocristais que possuem regiões cristalinas e amorfas, as quais
podem influenciar na utilização do amido. A região cristalina, também chamada de micelar, é uma
estrutura organizada composta principalmente de amilopectina (Rooney & Pflugfelder, 1986), em forma
de estruturas helicoidais duplas estabilizadas por pontes de hidrogênio entre hidroxila (Van Soest et al.,
1996). Já a região amorfa é rica em amilose com algumas ramificações de amilopectina e apresenta
menor densidade que a área cristalina (Rooney & Pflugfelder, 1986).
Alguns fatores podem gerar variação na digestibilidade do amido como: relação de amilopectina e
de amilose, localização e densidade da matriz, característica da camada externa do grânulo, presença da
matriz protéica revestindo o grânulo de amido, o método de processamento do grão e a inclusão de fibra
na dieta (Harmon &Taylor, 2005; Owens & Zinn, 2005; Turgeon Junior et al., 1983).
No milho existe dificuldade de ataque do amido pelos microrganismos amilolíticos, pois a matriz
protéica que envolve os grânulos de amido é resistente à adesão e penetração (MCAllister et al., 1993), o
que reduz a hidrólise enzimática (Harmon & Taylor, 2005).
Correa et al. (2002), Pereira et al. (2008) e Ngonyamo-Majee et al. (2008) avaliaram a relação
entre a degradabilidade ruminal in situ do amido e da matéria seca do milho e a vitreosidade do
endosperma, e obtiveram resultados semelhantes, ou seja, uma correlação negativa entre a vitreosidade do
endosperma e a degradabilidade do amido e da matéria seca do milho, demonstrando desta forma que a
medida que a vitreosidade aumenta a degradabilidade diminui.
Existe forte correlação negativa entre vitreosidade e degradabilidade do amido com menor
digestibilidade no rúmen (Taylon & Allien 2005; Philippeau & Michalet-Doureau, 1998) e
degradabilidade total do amido (Correa et al., 2002), porém estes efeitos negativos na digestão do amido
associados com o endosperma vítreo podem ser solucionados por meio de práticas como a ensilagem
(fermentação) e o processamento do milho com alto teor de umidade (Szasz et al., 2007).
Ainda Correa et al. (2002) observaram que o aumento da vitreosidade e da densidade dos híbridos,
com o avançar da maturidade, foi acompanhado pela redução na disponibilidade ruminal do amido. Da
mesma forma Pereira et al. (2008), estudaram a degradabilidade ruminal de dois híbridos de milho
(farináceo e dois vítreos) e avaliaram o efeito da maturidade do grão (colhidos nos estádios dentado
inicial, metade da linha do leite e linha negra), obtiveram resultado similar sobre degradabilidade ruminal
nos estádios dentado inicial e metade da linha do leite. No entanto observaram efeito negativo da
maturidade sobre a degradabilidade ruminal conforme maior vitreosidade do grão.
Como alternativa para maximizar a digestibilidade ruminal e digestão total do amido do milho, o
ideal seria promover o rompimento da matriz protéica e/ou aumento da área de exposição ao ataque dos
microrganismos que podem ser obtidos por meio de diferentes métodos de processamento de grãos
(Spicer et al., 1986). Como por exemplo, o aquecimento na presença ou não de água induz a solubilização
do amido e diminui a cristalinidade (Berchielli et al., 2006) favorecendo a digestão do amido.
Aproveitamento do amido nas diferentes partes do trato gastrintestinal
O trato digestivo em ruminantes pode ser dividido em três partes: rúmen-retículo (digestão por
fermentação microbiana), abomaso e intestino delgado (digestão por enzimas) e intestino grosso
(fermentação). A fermentação gera perdas de incremento calórico (metano e calor) e produção de ácidos
graxos voláteis, enquanto que a digestão no intestino delgado fornece glicose. Em dietas com alta
concentração de carboidratos não-fibrosos é importante o aporte de proteína degradável no rúmen que
atenda a demanda de ácidos graxos voláteis (AGV) e amônia, requeridos para os microrganismos
fermentadores (Berchielli et al., 2006). O excesso de AGV ou amônia são prejudiciais na manutenção do
ambiente ruminal adequado. Existem vários fatores relacionados com quantidade de amido que chega ao
intestino delgado, como a quantidade ingerida, fonte de amido, tamanho de partícula, taxa de digestão e
taxa de passagem no rúmen.
O amido que não foi digerido no rúmen atinge o intestino delgado onde será digerido de maneira
semelhante aos monogástricos, obtendo valores para digestibilidade intestinal do amido variando de 17,3
a 84,9% (Harmon, 1992). O uso de dietas com alto teor de amido potencialmente digerível no rúmen
reduz a quantidade digerida no intestino delgado (Theurer et al., 1999).
A digestão pós-ruminal do amido é realizada por enzimas de origem pancreática (α-amilase) e de
células da parede do intestino delgado (principalmente maltase e isomaltase). A produção e secreção de
amilase pancreática dependem da quantidade de amido que chega ao intestino, e a atividade dessa enzima
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é influenciada pelo pH, onde seu ponto ótimo de ação seria em pH 6,8 e com decréscimo a medida que
aumenta acidez. Em relação à maltase atuam sobre a digestão das moléculas segregadas do amido e
isomaltase age sobre as ligações α-(1→6) (Berchielli et al., 2006). Segundo Russell et al. (1981) o
aumento da idade não influencia na atividade das enzimas maltase e isomaltase. Conforme Taniguchi et
al. (1995) a digestão do amido no intestino possui um limite máximo de capacidade de digestão sendo até
800g/dia de amido em novilhos de corte e quantidades superiores causam o amolecimento das fezes. Essa
capacidade máxima de digestão no intestino se deve a quantidade limitada de produção de amilase,
maltase e isomaltase além de possíveis inibidores, capacidade de absorção limitada de glicose, tempo
insuficiente de hidrólise do amido e o não acesso das enzimas ao amido devido a uma barreira física,
como por exemplo, a matriz protéica (Owens et al., 1986). Ainda sabe-se que há uma relação entre a
digestibilidade total e o teor de amido fecal (figura 2), relacionando a capacidade de digestão e
quantidade de amido fornecido.
Têm-se levantado especulações se a amilase pancreática seria o fator limitante da degradação
intestinal do amido (Huntington & Junell, 2010). Alguns autores relatam que a produção do pâncreas é
limitada e não responde ao aumento de concentração de amido da dieta (Kreikemeier et al., 1990; Larsen
& Kristensen, 2009). Contudo, Kreikemeier e Harmon (1995) avaliaram em novilhos a infusão abomasal
de glicose, dextrose e amido de milho, observaram que a digesta ileal, era composta em grande parte por
dissacarídeos e pouca glicose livre, e concluíram que a digestão seria limitada pela baixa atividade das
dissacaridases. Ainda Harmon (2009) observou em sua revisão que a ingestão de amido parece não
interferir nas concentrações das enzimas das células com borda em escova do intestino. Desta forma tem
a influência de vários fatores sobre a digestibilidade do amido e apenas um fator de maneira exclusiva
(Huntington & Junell, 2010).

Figura 2. Relação entre a digestibilidade do amido no trato total (%) e o teor de amido fecal (%).
Adaptado: Zinn et al. (2007).
O amido que escapa da digestão do intestino delgado é fermentado no intestino grosso ou pode ser
eliminado nas fezes. No intestino grosso ocorre a fermentação do amido, tendo novamente perdas por
gases e calor, além do não aproveitamento da proteína microbiana. Desta forma Nocek e Tamminga
(1991) afirmaram ocorrer perda potencial de proteína microbiana, produzida na fermentação do amido no
intestino grosso.
Taylor e Allen (2005) avaliaram grãos de milho com diferentes vitreosidades, um tratamento com
3% de vitreosidade (milho farináceo) e outro com 67,2% de vitreosidade (milho vítreo). Avaliados em
vacas canuladas no rúmen e no duodeno, e observaram valores de 57 e 35% para digestibilidade ruminal
aparente, 62,1 e 46,3% para digestibilidade ruminal do amido, 39,3 e 56,8% para digestibilidade pósruminal do amido, 83,6 e 90,8% de fluxo de amido para o duodeno e 96,3 e 91,7% de digestibilidade
aparente total, respectivamente para o milho farináceo e vítreo. Observa-se menor digestibilidade do grão
vítreo no rúmen, no entanto o valor da digestibilidade total se aproxima do farináceo o que sugere uma
digestão compensatória nos intestinos.
Fornecer amido degradável no rúmen é importante para maximizar a produção de proteína
microbiana e com isso reduzir a perda ruminal de amônia (Clark et al., 1992), o que reduz as perdas fecais
de amido. Pode-se manipular a proporção de amido digerido no rúmen ou intestino através de
processamento do grão (Theurer et al., 1999). Porém, quando ocorre maior digestão ruminal do amido
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isso pode deprimir o consumo (Allen, 2000) e aumentar chances de acidose ruminal (Oba & Allen, 2003).
A maior digestibilidade ruminal de amido pode ser uma desvantagem em relação a digestão
intestinal, em função de perdas via metano e calor no rúmen, de acordo com Owens et al. (1986) a
digestão intestinal do amido é 42% energeticamente mais eficiente que a ruminal. Contudo, quando
ocorre o processamento do grão ocorre maior digestibilidade total do amido em relação ao não
processado, dessa forma as perdas ruminais por metano e calor seriam compensadas pela maior síntese de
proteína microbiana o que contribuiria para melhor desempenho animal (Peres, 2011). Apesar de mais
eficiente a digestão no intestino delgado do que a ruminal, a glicose absorvida é utilizada pelas celulas
intestinais (Larsen & Kristensen, 2009; Reynolds et al., 2001).
Aproveitamento de amido versus diferença racial
Há um relato na literatura de diferença no aproveitamento do amido entre as raças, isso é atribuído
a diferenças fisiológicas quanto na produção de enzimas e aproveitamento ou uso do amido pelos animais
que resultariam em diferença no desempenho e eficiência animal. Channon et al. (2004) sugerem que
existe uma correlação genética entre a perda de amido fecal e a eficiência alimentar. O amido fecal é uma
variável indicativa de aproveitamento de amido dietético (Zinn et al., 2002), serve também para estimar a
energia líquida de manutenção e ganho oriundo do grão de milho (Owens & Zinn, 2005).
Em pesquisas brasileiras foi observado que os zebuínos possuem limite máximo na curva de
consumo com menor concentração energética do que bovinos europeus e cruzados (Putrino et al., 2002;
Almeida & Lanna, 2003). Existem controversas sobre a característica de maior vantagem que os bovinos
europeus e cruzados têm em relação aos zebuínos em dietas de alto concentrado, se é em função da
diferença de tamanho do trato gastrointestinal, microbiota ou diferenças no metabolismo quanto ao
aproveitamento do amido (Moore et al., 1975). Contudo, o que tem se observado é que animais zebuínos
ou cruzados com maior grau de sangue zebuíno apresentam maiores perdas fecais de amido. Caetano
(2008) observou que animais anelorados podem apresentar 28% de perdas de amido a mais do que
animais cruzados e/ou europeus.
O trabalho feito por Olbrich Jr. (1996), no qual comparou animais Brahman e Angus submetidos a
diferentes dietas com proporções distintas de silagem de milho:concentrado, teve como indicativo o
amido fecal e observaram que os novilhos da raça Brahman possuem menor capacidade ou habilidade de
digestão do amido em relação ao Angus.
Caetano (2008) trabalhou com animais em confinamento com uma dieta a base de concentrado,
cana-de-açúcar e milho moído em diferentes grupos genéticos, e observou que o Nelore teve maior teor
de amido fecal (11%) do que animais cruzados (7,6%), e que os machos tiveram maiores perdas fecais de
amido (12,6% MS) do que as fêmeas (6,1% MS).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
São muitos os fatores que envolvem a eficiência do uso do milho pelo animal, desde a escolha do
grão até fatores relacionados a capacidade de aproveitamento do animal nas diferentes raças. Neste
contexto ressalta a importância do processamento do milho como medida para melhorar a
degradabilidade do amido o que corrobora com melhor eficiência animal, além de influenciar no sítio de
digestibilidade do amido. Desta forma a formulação da dieta deve ser pensada buscando o melhor
benefício associando a produção com eficiência animal.
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