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Resumo: Objetivou-se discorrer sobre os diferentes métodos de processamento do milho e os principais 
efeitos sobre a digestibilidade do amido e o desempenho de bovinos de corte terminados em 
confinamento. Os grãos de milho são divididos em cinco tipos, sendo que no Brasil o mais encontrado é 
do tipo duro (flint), com 65 a 80% de amido, 9,5% de proteína, 9% de fibra em detergente neutro e 4% de 
óleo. O amido é o principal componente energético e sua digestibilidade é afetada pelo método de 
processamento e por fatores intrínsecos ao tipo de grão, como a relação amilose:amilopectina, a 
vitreosidade e principalmente a matriz protéica que reveste os grânulos de amido. Os principais métodos 
usados no processamento do grão de milho incluem os tratamentos físicos e químicos como a moagem, 
laminação, floculação e a ensilagem de grão úmido. Experimentos no Brasil com milho duro, a ensilagem 
de grão úmido reduziu a ingestão de matéria seca em 7,46% e aumentou o ganho de peso diário dos 
animais em 4,87%, quando comparado com o milho moído fino e melhoria na eficiência alimentar em 
13,72%, sendo maior que relatados em trabalhos americanos, isso pode ocorrer devido ao tipo de milho 
usado no Brasil. 
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EFFECTS OF CORN PROCESSING ON THE PERFORMANCE OF BEEF CATTLE FINISHED 

IN FEEDLOT 
 
Abstract: It was aimed to discuss the different methods of maize processing and the main effects on 
starch digestibility and performance of finished beef cattle in confinement. Corn grains are divided into 
five types, but in Brazil flint type is the most produced with 65% starch, 9.5% protein, 9% neutral 
detergent fiber, and 4% oil. Starch is the main energy component and its digestibility is affected by the 
processing method and by factors intrinsic to the grain type, such as an amylose: amylopectin, vitreous 
and mainly a protein matrix that lines the starch granules. The main methods used are not processed by 
physical and chemical treatments such as milling, lamination, flocculation and ensilage of wet grains. 
Experiments in Brazil with a flint type, the use of wet grain silage reduced the dry matter intake by 7.46% 
and increased the weight gain of the animals by 4.87% when compared to fine ground corn and food 
efficiency of 13.72%, greater than reported in American studies, this can happen by corn type used in 
Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 
Existe no Brasil um aumento do uso de sistemas de criação de bovinos em confinamentos, 

acompanhada de uma crescente necessidade de informações a respeito das questões nutricionais dos 
alimentos, e suas relações de digestibilidade e aproveitamento (Pedreira & Primavesi, 2011), aumentando 
a produção sem que haja necessidade de se aumentar a área utilizada e levando a procura por dietas que 
proporcionem melhores desempenhos (Paulino et al., 2002). 

O milho está entre os alimentos que representa a maior parte da dieta destinada a bovinos 
confinados, principalmente quando se utilizam dietas com elevado teor energético (Stone et al., 1996), 
sendo a principal fonte de amido utilizada e com seu aproveitamento dependente dos métodos de 
processamento a que são submetidos (Theurer, 1986). Logo, o processamento do milho serve para expor 
os grânulos de amido à digestão, formando fissuras, quebrando e expandindo o amido (Beauchemin et al., 
1994). 

O grão de milho em média apresenta 65 a 80% de amido, constituído de pericarpo, gérmen, ponta 
e endosperma, que irá se dividir em endosperma farináceo e vítreo.  Os grãos do tipo farináceo ou 
dentado apresentam fisiologicamente amido mole, poroso de baixa densidade. Já os grãos do tipo duro ou 
flint possuem endosperma duro ocupando grande proporção do volume, apresentando alta vitreosidade e 
densidade (Embrapa, 2006).  

O grão do tipo dentado seria uma excelente opção devido a sua elevada degradabilidade, no 
entanto sua produção no Brasil se torna inviável, devido a sua alta susceptibilidade a ataques de pragas e 
doenças, assim nos confinamentos brasileiros o grão mais usado é do tipo duro, onde as suas 
características físicas e morfológicas propiciam maior resistência a pragas e doenças, tanto a campo 
quanto em condições de armazenamento (Teixeira, 2015). Dentre uma comparação entre híbridos de alta 
dureza do grão, usados no Brasil, com híbridos dentados, que são encontrados nos Estados Unidos, o 
híbrido de maior dureza americano apresentou maior degradabilidade do que o de menor dureza brasileiro 
segundo Correa et al. (2002). Logo, o processamento de grãos minimiza as limitações intestinais à 
digestão do amido, aumentando sua digestibilidade (Theurer, 1986), tendo como resultado final um maior 
suprimento de energia e de proteína metabolizável para animal (Huntington, 1997). 

Existem diversos tipos de processamento como os tratamentos mecânicos (descascamento, 
prensagem, moagem e laminação) e térmicos (calor seco: tostagem, micronização e estalação; e calor 
úmido: cozimento, dilatação, floculação e peletização), todavia, nem todos são acessíveis econômica e 
tecnologicamente ao produtor brasileiro (Vargas Junior et al., 2008). 

Objetiva-se a partir desta revisão discorrer sobre os diferentes métodos de processamento do milho 
e os principais efeitos sobre a digestibilidade do amido e o desempenho de bovinos de corte terminados 
em confinamento. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Milho 

Uma das culturas mais importantes produzidas mundialmente detém de uma importância 
econômica caracterizada pelas suas formas de utilização, sendo desde alimentação animal até a indústria 
de alta tecnologia, porém seu destaque mesmo é na alimentação animal, representando cerca de 70% do 
consumo desse cereal no mundo (Embrapa, 2006). É um dos alimentos tradicionais mais empregados para 
suprir as demandas energéticas dos bovinos, tida como um dos nutrientes de maior importância para 
terminação dos mesmos (Kazama et al., 2008). 

Com base em suas características, os grãos de milho podem ser divididos em cinco tipos: duro 
(flint), pipoca, farináceo, dentado e doce (Corona et al., 2006), mas independente do tipo é composto por 
quatro estruturas físicas principais: endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e ponta, com composição 
média em base seca de 65 a 80% amido, 9,5% proteínas, 9% fibra em detergente neutro e 4% de óleo. O 
endosperma representa mais de 80% do peso do grão, consistindo principalmente de amido organizado 
em forma de grânulos, também é encontradas proteínas de reservas do tipo prolaminas, chamadas zeínas, 
as quais compõem a matriz que envolve os grânulos de amido dentro do endosperma (Paes, 2006). O 
endosperma possui duas regiões distintas, sendo que na região do endosperma vítreo, os grânulos de 
amido são densamente compactados dentro de uma matriz protéica, enquanto que na região do 
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endosperma farináceo, grânulos de amido são fracamente associados com a matriz protéica (Mcallister et 
al., 2006). 

A ligação proteína:amido é mais forte no milho, explicando assim porque o processamento deste 
grão resulta em um grande número de grânulos de amido quebrados, maior área de superfície e aumento 
na degradação ruminal quando comparado com outros cereais, como cevada e trigo (Svihus et al., 2005). 

O amido é o principal componente energético contido em grãos, representando até 72% da matéria 
seca (MS) do milho, este é composto por dois polímeros de glicose: amilose e amilopectina, que são 
mantidas juntas por pontes de hidrogênio (Rooney & Pflugfelder, 1986), resultando em grânulos de 
amido com a estrutura altamente organizada dentro das células do endosperma do grão (Nocek & 
Tamminga, 1991). Amilose é um polímero linear de ligações alfa-1,4 de unidade de glicose e a 
amilopectina é um polímero muito maior e possui cadeia linear de ligações alfa-1,4 e cadeias ramificadas 
com ligações alfa-1,6, onde estrutural e funcionalmente é mais importante que amilose, pois sozinha é 
suficiente para formar um grânulo (Mcallister et al., 2006). Os grânulos de amido são pseudocristais e 
pode ser dividida em duas regiões, a cristalina, também chamada de micelar é a mais organizada e 
composta principalmente por amilopectina, e a região amorfa que é menos organizada, sendo composta 
principalmente por amilose e sua densidade é menor que a área cristalina. Todos os fatores que causam 
modificações físicas e químicas no amido atacam primeiro a região amorfa (Rooney & Pflugfelder, 
1986).  

A qualidade do grão esta associada a sua constituição física, determinando assim sua dureza e 
textura, já em relação a sua composição química é o que define seu valor nutricional e suas propriedades 
tecnológicas (De Paula, 2014). O milho cultivado no Brasil é predominantemente de textura dura, sendo 
mais propenso a uma menor digestibilidade do amido, isso porque as suas características físicas e 
morfológicas propiciam maior resistência a pragas e doenças, tanto no campo quanto em condições de 
armazenagem, ao contrario dos Estados Unidos que é quase em totalidade o uso do tipo dentado, o qual 
possui maior degradabilidade, mesmo sendo uma excelente opção para os confinamentos brasileiros é 
inviável, uma vez que são altamente susceptíveis a ataque de pragas e doenças (Correa et al., 2002). 

Embora os híbridos de milho apresentem uma variação mínima na quantidade de amido, eles 
diferem bastante em relação a sua vitreosidade (Szasz et al, 2007), assim no endosperma vítreo a 
interação com a proteína pode limitar a susceptibilidade do amido a ação da amilase, logo irá reduzir a 
sua digestibilidade (Mcallister et al., 1990), uma vez que no endosperma vítreo os grânulos de amido são 
compactados dentro de uma matriz protéica (Mcallister et al 2006). Então várias formas de 
processamento do grão vêm sendo estudadas visando à disponibilidade da molécula de amido, 
aumentando a energia para o animal, uma vez que aumenta o acesso dos microrganismos aos grânulos de 
amido pela eliminação das barreiras primárias, como o pericarpo, e diminuição da influência da matriz 
protéica (Owens et al., 1986). 

 
Processamento do Milho 

É uma prática com a finalidade de melhorar o aproveitamento e consumo deste alimento pelos 
ruminantes (Hale, 1973). O grau de processamento faz com que haja um aumento da disponibilidade do 
amido, permitindo uma maior concentração de energia rapidamente fermentável no rúmen, com aumento 
das produções de proteína microbiana e ácidos graxos voláteis totais, melhorando o desempenho dos 
animais alimentados em sistema de confinamento (Owens et al., 1997; Zinn et al., 2002). 

Os principais métodos usados no processamento do grão de milho incluem os tratamentos físicos e 
químicos. No tratamento físico, o objetivo primário é reduzir o tamanho da partícula por força de 
impacto, compressão, corte ou atrito, aumentando a superfície de contato sem alterar propriedades 
químicas (Mckinney, 2006).  

A moagem, um dos métodos usados é onde o grão e reduzido a partículas menores pelo impacto 
ou atrito por meio de um moinho de martelo até que a partícula do grão atravesse uma peneira, é o mais 
comum, simples e barato, sendo influenciado pelo tamanho da peneira, moinho, capacidade e velocidade 
do mesmo. A laminação é onde o grão é comprimido em partículas achatadas pela passagem entre rolos, 
podendo ser feita sem adição de água, onde seu tamanho é influenciado pela pressão dos rolos e espaço 
entre eles, tendo o grão ao final do processo variando de muito fino até muito grosso e, por meio do uso 
de vapor, expondo o grão ao vapor por um curto período para amolecer a semente, seguido da laminação. 
Já a floculação é um processo mais intenso, exigindo maior controle de qualidade quando comparado aos 
outros processamentos, como a moagem e laminação a seco. Durante o processo o grão é exposto ao 
vapor por 30 a 60 minutos em uma câmara vertical de aço inoxidável, absorvendo água até atingir 18 a 
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20% de umidade. Em seguida é floculado entre os rolos pré-aquecidos e ajustados para se obter a 
densidade procurada, estes rolos são aquecidos devido à própria prensagem dos grãos que foram expostos 
ao vapor (Theurer et al., 1999;Zinn et al., 2002). 

Já os tratamentos físico-químicos envolvem a aplicação de calor e/ou vapor promovendo a 
gelatinização do amido, que é quando há perda irreversível de sua estrutura nativa em função de alguma 
energia aplicada, que será responsável pela quebra das pontes de hidrogênio intermoleculares, como a 
floculação e extrusão, onde os grânulos de amido irão absorver água, inchar e formam um gel, 
expandindo e rompendo a matriz protéica ao seu redor, expondo parte da amilose e tornando mais 
susceptíveis a degradação enzimática (Kotarski et al., 1992; Rooney & Pflugfelder, 1986). Importante 
ressaltar que os produtos resultantes destes processamentos não podem passar por longos períodos 
armazenados, pois poderá ocorrer a retrogradação, a qual é o oposto da gelanitização, ou seja, é a 
reassociação das moléculas de amido que foram separadas durante o processo anterior, onde o grão pode 
ter sua digestibilidade diminuída quando passa por esse processo (French, 1984; Rooney & Pflugfelder, 
1986). Segundo Theurer (1986) a união de dois ou mais processos, como aplicação do vapor e redução da 
partícula, melhora ainda mais a eficiência da digestão dos alimentos processados pelos ruminantes. 

A extrusão é um processo termomecânico e contínuo de cozimento que utiliza alta temperatura em 
curto espaço de tempo, com os grãos forçados dentro de um cilindro chamado de matriz ou molde com 
uma pequena abertura final, onde ao passar pelo orifício, há uma súbita diminuição da pressão fazendo 
que o grão expanda e hidrate, gelatinizando o amido e ruptura de pontes de hidrogênio (Lai & Kokini, 
1991).  

O uso de silagem de grãos úmidos de milho vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, 
tratando-se de uma tecnologia de fácil adoção e com baixos custos de implantação. Este método consiste 
na colheita dos grãos logo após a maturação fisiológica, que ocorre quando o teor de umidade esta ao 
redor de 28 a 35%, encerrando assim a translocação de nutrientes da planta para os grãos, a ensilagem 
deste deve seguir os mesmos princípios da utilizada para conservação de qualquer forrageira, tendo como 
vantagem a antecipação da retirada da cultura, reduzindo perdas e custos de produção (Jobim et al., 
2001).  

No Brasil, como é predominante o uso de grãos de milho do tipo duro, estudos indicam que estes 
podem responder mais aos processamentos do que grãos dentados, comum nos Estados Unidos, sendo  
esperado que métodos como floculação e ensilagem expressem mais benefícios sobre a digestibilidade do 
amido e desempenho animal (Santos et al., 2011), lembrando que o método de processamento deve ser 
selecionado para aumentar a digestibilidade e o aproveitamento do grão, de forma economicamente 
viável, sem causar disfunções digestivas e, também os custos envolvidos em aquisição de maquinários, 
operação e manutenção. 

 

Digestibilidade e Impacto no Desempenho de Bovinos de Corte 

A digestibilidade do amido dos grãos de cereais é afetada por dois fatores principais, o tipo de 
cereal e o método de processamento. Fatores intrínsecos ao tipo de grão de cereal são: a relação 
amilose:amilopectina (Rooney & Pflugfelder,1986), a vitreosidade e principalmente a presença de matriz 
protéica revestindo os grânulos de amido (Mcallister et al 2006). 

Owens & Soderlund (2007) e Stock et al. (1990) verificaram que grãos de milho não processados 
(inteiros) ou pouco processados apresentam menor digestão ruminal do amido, resultando em passagem 
de quantidade significativa de amido para o intestino delgado, o qual  possui boa digestibilidade, porém 
como ponto de atenção a taxa de passagem, que quando alta, ou seja, baixa permanência no intestino 
delgado, pode prejudicar a digestão e absorção do amido, podendo resultar em passagem significativa 
para o intestino grosso, sendo baixa a digestibilidade e com maiores perdas energéticas, pois a proteína 
microbiana  formada no intestino grosso é toda excretada nas fezes.  

Todo o amido ingerido que chega ao intestino grosso é o de menor digestibilidade, como no caso 
do milho laminado a seco que tem sua digestibilidade do amido de 56,32% contra 24,8% para silagem de 
grão úmido, 20,47% para milho floculado e 32,09% para milho inteiro, assim diante das altas 
digestibilidades do amido do milho ensilado úmido e floculado no rúmen e intestino delgado, a fração de 
amido que chega ao intestino grosso e quase que composta apenas pela fração indigestível (Owens & 
Soderlund, 2007). 

Do ponto de vista energético a digestão do amido no intestino delgado é 42% mais eficiente que a 
digestão ruminal em virtude da redução nas perdas de energia, resultantes da ausência de produção de 
metano e menor produção de calor (Owens et al, 1986). 
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O processamento dos grãos faz com que haja quebra das barreiras recalcitrantes, como a casca, 
pericarpo e a matriz protéica, permitindo assim acesso dos microrganismos ao amido dentro das células 
do endosperma, alem de reduzir o tamanho da partícula, aumentando a área de adesão microbiana e 
colonização, consequentemente o aumento da taxa e extensão da digestão de amido (Owens et al., 1997). 

Corona et al. (2005) conduziram um experimento buscando avaliar quatro métodos de 
processamento utilizados para bovinos de corte, sendo que as dietas experimentais continham 75,3% de 
grãos e os tratamentos foram com milho inteiro, milho moído, milho laminado e milho floculado. O 
conteúdo de amido fecal foi de 1,6, 19,6, 16,2, 25,9% para o milho floculado, laminado, moído e inteiro, 
respectivamente. Já a digestão do amido no trato digestivo foi de 98,8% para milho floculado, 86,3% para 
o laminado, 92% para milho moído e 76% para milho inteiro. 

Resultados semelhantes foram encontrados no Brasil, tendo a porcentagem de amido nas fezes 
maior quando alimentados com milho laminado, intermediária com milho moído e milho úmido ensilado, 
por fim menor com milho floculado (Carareto, 2011), tendo também um maior ganho de peso e melhor 
valor de energia líquida da dieta com grãos de milho floculado e ensilados úmidos, concluindo assim que 
estes dois foram os melhores processamentos para fornecer energia para bovinos Nelore em terminação, 
onde Peres (2011) citou que a floculação do milho duro aumentou ao ganho de peso diário, rendimento de 
carcaça, mas não houve diferença na ingestão de matéria seca (IMS), porém resultou em um incremento 
na eficiência alimentar de 25,5%. 

Owens e Soderlund (2007) compilaram dados de experimentos publicados entre 1990 a 2006 sobre 
processamento de grãos, nos quais a digestibilidade do amido nos diferentes compartimentos do trato 
digestivo foi medida em garrotes de corte (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Influência do processamento dos grãos de milho na digestão do amido e da fibra nos 
diferentes compartimentos do trato digestivo de bovinos de corte em confinamento (% de 
nutrientes que entra no compartimento) 

 Milho 
Inteiro 

Milho 
Laminado 

Seco 

Silagem de 
milho úmido 

Milho 
Floculado 

Digest.(1) Amido rúmen, % 68,34b 63,80b 86,55a 84,05a 

Digest. amido ID(2), % 64,64b 58,83b 94,86a 92,48a 

Digest. amido IG(3), % 32,09ab 56,32a 24,80b 20,47b 

Digest. amido rúmen + ID, % 86,60ab 83,67b 99,07a 98,48a 

Digest. amido ID + IG, % 52,99c 72,16b 93,10a 94,33a 

Digest. amido Trato Digestivo 
Total,% 

87,08c 91,03b 99,25a 99,09a 

Fonte: Adaptado de Owens e Soderlund (2007) 
(1)Digest.: Digestão; (2)ID: Intestino Delgado; (3)IG: Intestino Grosso. 

a,b,c Médias com letras diferentes na mesma linha são diferentes (P<0,05). 

 
Entretanto, Turgeon Jr. et al. (1983) recomendaram que a moagem seja suficiente para garantir 

melhor eficiência do sistema de engorda de bovinos em confinamento, uma vez que é um processo 
simples e prático obtendo diferentes tamanhos de partículas, conseqüente variação na proporção da 
degradação ruminal e digestão intestinal, onde diferentes granulometrias dos grãos podem implicar em 
diferentes digestibilidades e ganho de peso (Hale, 1973). 

A moagem fina normalmente aumenta a disponibilidade do amido dos grãos, proporcionando 
desempenho animal satisfatório em confinamento, porem silagem de grão úmido e floculação, via de 
regra, são mais eficientes na disponibilidade da energia dos grãos (Santos et al., 2004). No entanto, 
silagem de grão úmido visando melhoria no ganho de peso e na eficiência alimentar pode viabilizar 
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melhor o confinamento, onde há casos que representa menor tempo de confinamento e menor custo da 
arroba produzida, uma vez que a alimentação pode representar ate 80% do custo (Tullio, 2004), sendo 
maior margem de lucro por animal. 

Experimentos conduzidos no Brasil com milho duro, a ensilagem de milho úmido reduziu a 
ingestão de matéria seca em 7,46% e aumentou o ganho de peso diário dos animais em 4,87% quando 
comparado com o milho moído fino. A melhoria na eficiência alimentar foi de 13,72%, sendo maior que 
os relatados em trabalhos americanos quando comparado milho ensilado úmido com milho laminado, isso 
pode ocorrer devido o milho do tipo duro usado no Brasil, possuir amido menos digestível que o milho 
dentado americano (Marques, 2011). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os métodos de processamento do milho apresentam diferentes benefícios na digestibilidade do 

amido e consequentemente seu maior aproveitamento pelos animais, o que poderá refletir em melhores 
eficiências e desempenhos na terminação de bovinos de corte confinados. Dentre os processamentos de 
milho utilizados no Brasil os melhores são a floculação e a ensilagem de milho grão úmido, mas ambos 
requerem atenções especiais para suas adoções, em termos de viabilidade econômica e 
exceções/aplicabilidades. O método de floculado possui um alto custo e sua viabilidade é para grandes 
projetos e que adotam grande quantidade de milho na dieta, já a ensilagem de milho grão úmido é mais 
fácil de ser adotada e os maquinários e equipamentos acessíveis a maioria dos produtores, seja via 
locação ou compra. 
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