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RESUMO 

Efeitos da variação dos níveis de forragem em dietas contendo grãos de milho 
inteiro e os benefícios da floculação na terminação de tourinhos Nelore 

 
Foram utilizados 116 tourinhos da raça Nelore (373 Kg) distribuídos 

aleatoriamente em 20 baias, com o objetivo de comparar dietas com níveis crescentes 
de bagaço de cana de açúcar (0, 3, 6% da MS) com grãos de milho inteiro do tipo duro 
ou flint (69,5% de vitreosidade). Também foi incluso um tratamento com maior teor de 
proteína bruta por meio da adição de nitrogênio de liberação lenta (Optigen ®) e um 
quinto tratamento com milho floculado, ambos com 6% de bagaço. Os dados foram 
analisados em delineamento em blocos completos ao acaso, análises de regressão 
foram realizadas para os tratamentos que continham níveis crescentes de forragem e 
aplicação de contrastes ortogonais entre os tratamentos com milho inteiro com 6% de 
forragem Nas dietas com milho inteiro a inclusão de bagaço na dieta, aumentou a IMS 
(ingestão de matéria seca) de forma quadrática (P<0,05), aumentou o GPD (ganho de 
peso diário), o PF (peso corporal final) e o PCQ (peso de carcaça quente) de forma 
linear (P<0,05), mas não teve efeito (P>0,05) na eficiência alimentar (GPD/IMS). O 
aumento do teor de proteína da dieta com a adição de fonte de nitrogênio de liberação 
lenta não melhorou (P>0,05) o desempenho dos animais alimentados com grãos inteiro 
de milho. A floculação do milho melhorou (P<0,05) de forma significativa o desempenho 
dos animais em comparação ao uso de grãos de milho inteiro. Em comparação com a 
dieta contendo grãos de milho inteiro sem bagaço, a floculação não alterou a IMS, mas 
aumentou o GPD, o PF, o PCQ e a eficiência alimentar dos animais. Em comparação 
com a dieta contendo grãos de milho inteiro e 6% de bagaço, a floculação reduziu 
(P<0,05) a IMS, não alterou (P>0,05) o GPD, o PF, e as características de carcaça, mas 
aumentou (P<0,05) a eficiência alimentar dos animais. A inclusão de bagaço com milho 
inteiro, assim como a inclusão de fonte de nitrogênio de liberação lenta, não afetaram 
(P>0,05) os teores observados de energia das dietas. No entanto, a floculação 
aumentou (P<0,05) de forma expressiva o teor de energia da dieta em comparação com 
o milho inteiro com ou sem bagaço na dieta. A inclusão de bagaço resultou em redução 
linear (P<0,10) no teor de amido fecal e conseqüente aumento na DTA (digestibilidade 
total do amido) e na estimativa de energia líquida dos grãos de milho inteiro. A 
floculação reduziu (P<0,05) os teores de amido fecal e por conseqüência, aumentou 
(P<0,05) a digestibilidade do amido no trato digestivo total e a estimativa de energia 
líquida dos grãos de milho. As características de carcaça não foram afetadas (P>0.05) 
pelos tratamentos e a incidência de abscessos hepáticos foi insignificante. Com base 
nos resultados conclui-se que a inclusão de forragem em dietas com milho inteiro 
melhora o desempenho dos animais e a digestibilidade do amido. A floculação do milho 
do tipo flint propicia maior energia nas dietas e maior eficiência alimentar dos animais. 
Tourinhos Nelore não respondem ao aumento no teor de proteína bruta da dieta com a 
inclusão de nitrogênio de liberação lenta. 
 

Palavras-chave: Confinamento; Nitrogênio de liberação lenta; Processamento de milho; 
Amido 
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ABSTRACT 

Effects of various forage levels in feedlot diets containing whole corn grains and 
the benefits of corn flaking for finishing Nellore bulls 

 

One hundred sixteen yearling Nellore bulls (373 kg IBW) were allotted randomly 
to 20 pens in order to compare diets with increasing sugarcane bagasse levels (0, 3, 6% 
DM) and whole flint corn grains (69,5% vitreousness). A treatment with higher crude 
protein level containing a slow release urea source (Optigen ®) and another containing 
steam flaked corn, both with 6% bagasse, were also included. The data were 
analyzed in randomized block design, regression analysis was performed for the 
treatments that contained various levels of forage and application of orthogonal 
contrasts between treatments with 6% of forage and whole corn against treatments with 
6% of forage with addition of slow-release nitrogen source and against steam flaked 
corn with 6% of forage. Bagasse inclusion to diets containing whole corn quadraticaly 
(P<0,05) increased dry matter intake (DMI) and linearly (P<0,05) increased average 
daily gain (ADG), final body weight (FBW) and hot carcass weight (HCW) but didn´t 
affect (P>0,05) feed efficiency (ADG/DMI). Increasing diet protein level with inclusion of 
slow release urea didn´t improve (P>0,05) the performance of animals fed whole corn. 
Steam flaking corn significantly improved (P<0,05) performance compared to whole 
corn. Compared to the whole corn and no bagasse diet, steam flaked corn didn´t affect 
DMI but increased ADG, FBW, HCW and feed efficiency. In relation to the whole corn 
and 6% bagasse diet steam flaking corn decreased DMI, didn´t affect ADG, FBW and 
carcass parameters and increased feed efficiency. Bagasse inclusion to whole corn 
diets as well as slow release urea source didn´t affect diets´ observed energy 
concentration. However, steam flaking corn expressively increased diet energy content 
compared to whole corn, with or without bagasse. Bagasse inclusion resulted in linear 
decrease (P<0,10) on fecal starch concentration with increase on total starch digestibility 
(TSD) and increase on whole corn grains estimated net energy levels. Corn flaking 
decreased fecal starch concentration and as a consequence increased total tract starch 
digestibility and estimated corn grains net energy levels. Liver abscess incidence was 
negligible. Trial results lead to the conclusion that roughage inclusion to whole corn 
grain diets improve animal performance and starch digestibility. Steam flaking of flint 
corn allows higher energy levels e better feed efficiency. Nellore Bulls not respond to the 
increase in crude protein diet with the inclusion of slow-release nitrogen. 
 
Keywords: Feedlot; Release urea source; Corn processing; Starch 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de animais terminados em confinamento no Brasil ainda é 

pequeno, estimado em 3,0 milhões de cabeças em 2010 (FNP, 2010). Este número 

vem crescendo nos últimos anos, amparado no aumento da disponibilidade de grãos e 

subprodutos gerados com o crescimento significativo da agricultura brasileira.  

De maneira geral, grãos de cereais, representam a principal fonte de 

energia em rações de bovinos de corte terminados em confinamento (HUNTINGTON, 

1997; OWENS et al., 1997; SANTOS; MOSCARDINI, 2007). Nos últimos anos tem 

aumentado o interesse e a viabilidade da inclusão de doses cada vez maiores de grãos 

nas rações de bovinos confinados em terminação no Brasil em virtude do crescimento 

expressivo da safra nacional, do custo elevado da energia contida em forragens 

conservadas e por questões de operacionalidade nos confinamentos de grande porte 

que vêm crescendo em número no país. Rações com teores mais altos de grãos 

propiciam ganho de peso mais rápido, melhor conversão alimentar, carcaças com 

melhor acabamento e rendimento e menores custos operacionais no confinamento, o 

que pode tornar a atividade mais rentável (PRESTON, 1998; SANTOS et al., 2004; 

NUNEZ et al., 2008; CARARETO, 2011).  

O amido representa de 60 a 70% da composição da maioria dos grãos de 

cereais (ROONEY; PFLUGFELDER, 1986), portanto, maximizar o uso deste nutriente é 

fundamental para se obter alta eficiência alimentar dos animais confinados (THEURER, 

1986; HUNTINGTON, 1997; OWENS et al., 1997; OWENS; ZINN, 2005; OWENS; 

SODERLUND, 2007). A digestibilidade do amido é afetada por vários fatores, 

principalmente pelo tipo de grão de cereal, pela vitreosidade do grão, pelos teores de 

amilopectina e de amilose, camada externa dos grânulos, presença de matriz protéica 

que reveste os grânulos de amido e método de processamento dos grãos.  

O processamento dos grãos de cereais visa principalmente aumentar a 

digestibilidade do amido no trato digestivo e assim aumentar o aproveitamento de 

energia, o ganho de peso e a eficiência alimentar dos animais (OWENS; ZINN, 2005; 

SANTOS; PEDROSO, 2010). Tomando o grão de milho como exemplo, a diferença em 

digestibilidade do amido no trato digestivo total é considerável quando se comparam 
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formas diferentes de processamento desse grão de cereal. De acordo com Owens e 

Soderlund (2007) a digestibilidade do amido no trato digestivo total de bovinos de corte 

em crescimento e/ou terminação é menor para grão inteiro (87,08%), intermediária para 

grão laminado a seco (91,03%) e maior para grão ensilado úmido (99,25%) e floculado 

(99,09%). Entretanto, esses dados são encontrados em literaturas internacionais nas 

quais, a variedade de milho utilizada para alimentação animal é do tipo “dentado”, ou 

seja, amido de alta digestibilidade, ao contrário do Brasil que na sua maioria utiliza 

cultivares “duro” ou “flint”, com amido menos digestível. Segundo levantamento da 

EMBRAPA Milho e Sorgo, 80,6% das sementes de milho disponíveis no mercado são 

de cultivares duros ou semi-duros, sendo que as variedades dentadas representam 

apenas 5% dos materiais disponíveis (EMBRAPA, 2007).   

Outro fator para ser avaliado é o tipo de animal utilizado, ao contrário dos 

Estados Unidos, no Brasil predominam os animais zebuínos, cuja eficiência em utilizar 

rações ricas em amido tem sido questionada (BOIN et al., 2004).  

Tradicionalmente, forragens são incluídas em dietas formuladas nos 

confinamentos americanos, mas em pequenas quantidades entre 0 a 13,5 % na MS da 

ração total  (OWENS, 2008) para manter o rúmen saudável e diminuir incidência de 

desordens digestivas tais como acidose, abscessos hepáticos e laminites (NAGARAJA; 

LENCHTENBERG, 2007). Por outro lado, para rações formuladas em confinamentos 

brasileiros, a inclusão média de forragens é de 28,8% na MS da dieta total (entre 12 a 

45%) (MILLEN, et al., 2009). Inclusões altas de forragens em dietas de terminação 

economicamente não são competitivas quando comparada com grãos e reduz a energia 

líquida de ganho, aumenta o custo por unidade de EM e dificulta o manejo e 

gerenciamento em confinamentos comerciais (BRITON; STOCK, 1987; ZINN; WARE, 

2007). 

Desta forma, estudos para reduzir ou eliminar as forragens das dietas de 

terminação, utilizaram grão de milho inteiro como fonte de amido na dieta total. O não 

processamento deste ingrediente possibilita baixas taxas de passagem e menor 

degradação ruminal do amido quando comparado com o milho floculado e o milho com 

alta umidade (BRITTON; STOCK, 1987). 
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Ainda são escassos trabalhos com a eliminação total das forragens em 

dietas de confinamentos americanos e brasileiros. No entanto, poucos estudos 

avaliaram a inclusão de grãos de milho inteiro na dieta total de animais da raça Nelore 

alimentados em sistema de confinamento comparado com grãos de milho processado. 

Com isso, os objetivos desse trabalho são avaliar o desempenho, características de 

carcaça e o valor energético de rações contendo variações no nível de inclusão de 

forragem associadas a grãos de milho inteiro, o benefício da floculação e o aumento da 

proteína bruta com a adição de nitrogênio de liberação lenta na terminação de tourinhos 

Nelore. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica  

 

2.1.1  Propriedades do amido de grãos de cereais 

 

O amido é um polissacarídeo com função de reserva de energia para os 

vegetais e atualmente de 70-80% da energia calórica consumida pela população 

mundial provém do amido (WEBER et al., 2009). É obtido de sementes de cereais como 

o milho, o trigo, o arroz, o sorgo, a cevada e a aveia dentre outros, assim como de 

tubérculos e raízes, particularmente de batata, batata-doce e mandioca. A molécula de 

amido é composta por dois tipos principais de moléculas: a amilose e a amilopectina. A 

amilose é um polímero linear com ligações alfa 1,4 entre as suas unidades de glicose. A 

proporção de amilose no amido pode variar de 0 até 80%, dependendo da espécie e 

das variações genéticas dentro das espécies. Grãos que são utilizados na alimentação 

animal apresentam de 20 a 30% de amilose, já os cereais cerosos apresentam reduzida 

ou nenhuma quantidade de amilose. A amilopectina é um polímero maior e ramificado, 

com cadeias lineares de D-glicose (alfa 1,4) e com pontos de ramificações (alfa 1,6) a 

cada 20 a 25 moléculas de glicose. A amilopectina é o principal constituinte do milho, da 

cevada e do sorgo, segundo na maioria dos cereais há pelo menos de 70 a 80% do 

amido de amilopectina (ROONEY; PFLUGFELDER, 1986).  

As moléculas de amilose e amilopectina são mantidas unidas através de 

pontes de hidrogênio, resultando em grânulos de amido com estrutura altamente 

organizada (NOCEK; TAMMINGA, 1991). Cada espécie vegetal produz grânulos de 

amido com determinadas características, como tamanho, forma e propriedades.  Os 

grânulos são pseudo-cristais que possuem regiões cristalinas e amorfas, as quais 

podem influenciar na utilização do amido. A região cristalina, também chamada de 

micelar, é organizada e composta principalmente de amilopectina. Já a região amorfa é 

rica em amilose e apresenta menor densidade que a área cristalina (ROONEY; 

PFLUGFELDER, 1986). 
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A função exata da amilose no grânulo de amido é desconhecida. Materiais 

cerosos quando são aquecidos em água incham mais que os não cerosos, indicando 

que a amilose tem papel de restringir o inchaço do grânulo. Segundo Rooney e 

Pflugfelder (1986), é possível que as moléculas de amilose orientem elas mesmas 

dentro dos cristais de amilopectina, promovendo aumento das ligações de pontes de 

hidrogênios intermoleculares, o que poderia ser fator limitante ao inchaço do grânulo e a 

hidrólise enzimática. 

Os grânulos de amido sofrem processo chamado de gelatinização quando 

há perda irreversível de sua estrutura nativa em função de alguma energia aplicada, 

que será responsável pela quebra das pontes de hidrogênio intermoleculares. A 

gelatinização pode ser provocada por diversos fatores, como por exemplo, agentes 

térmicos, mecânicos, químicos ou então por possíveis combinações entre os mesmos. 

Durante a gelatinização os grânulos absorvem água, incham, expõem parte da amilose 

e tornam-se mais susceptíveis à degradação enzimática (ROONEY; PFLUGFELDER, 

1986).  

A retrogradação pode ser considerada o oposto da gelatinização, ou seja, 

é a reassociação das moléculas de amido que foram separadas durante a 

gelatinização. São formadas pontes de hidrogênio entre a amilose e parte da 

amilopectina, porém o amido que passa por este processo não tem a característica 

pseudo-cristalina do amido in natura. O grau de retrogradação depende de vários 

fatores, como a estrutura da amilopectina e da amilose, umidade do grão, temperatura, 

agentes atuantes em ligações, como lipídios, e a concentração de amido. O grão pode 

ter sua digestibilidade diminuída quando passa por este processo (FRENCH, 1984; 

ROONEY; PFLUGFELDER, 1986).  

A digestibilidade do amido é afetada por vários fatores, principalmente tipo 

de grão de cereal, a vitreosidade do grão, os teores de amilopectina e de amilose, 

presença de matriz protéica revestindo os grânulos de amido e método de 

processamento dos grãos. Em ordem de digestibilidade do amido, têm-se os grãos de 

aveia, trigo, cevada, milho e sorgo. As proteínas dos grãos de aveia, trigo e cevada, não 

se apresentam formando matrizes protéicas intensas ao redor dos grânulos de amido, o 

que confere alta digestibilidade ao amido destes cereais. No caso do milho e 
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principalmente do sorgo, existe a presença de intensa matriz protéica revestindo os 

grânulos de amido, o que limita a ação das enzimas amilolíticas tanto no rúmen quanto 

nos intestinos. Processamentos pouco intensos, como a quebra, a moagem grosseira 

ou laminação são suficientes em grãos como aveia, trigo e cevada. Entretanto, no caso 

do milho e do sorgo, são requeridos métodos mais intensos de processamento para 

romper as matrizes protéicas e otimizar digestão do amido. 

Nas principais regiões produtoras de milho do mundo, o milho cultivado é 

quase em sua totalidade do tipo dentado (Dent - Zea mays ssp. Indentata) enquanto o 

milho cultivado no Brasil é predominantemente do tipo duro (flint - Zea mays ssp. 

Indentura) (CORREA et al., 2002). Grãos de milho do tipo dentado possuem amido 

mole e poroso e têm baixa densidade. Com a perda de umidade do grão, durante o 

processo de maturação fisiológica da planta, o endosperma farináceo e macio reduz o 

seu volume mais do que as camadas duras no lado do endosperma, assim se origina a 

indentação, pelo enrugamento do endosperma no topo da semente (Figuras 1 e 2). 

Grãos do tipo duro (ou flint) têm endosperma duro ou cristalino ocupando quase todo o 

seu volume e baixa proporção de endosperma farináceo. A vitreosidade é definida 

como a proporção de endosperma duro (vítreo) com relação ao endosperma total, grãos 

duros têm alta vitreosidade e densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 - Milho dentado com indentação típica no topo do grão e endosperma 

farináceo (1) e milho duro (flint) com topo do grão arredondado e alta 

proporção de endosperma vítreo (2)  

1 

Figura 1 - Milho dentado 

2 

Figura 2 – Milho flint 
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 A dureza do endosperma é determinada pela composição protéica do 

grão. Os grânulos de amido dentro das células estão envoltos por uma matriz protéica. 

A densidade da matriz varia com a localização da célula no grão. A matriz é esparsa e 

fragmentada no endosperma farináceo, densa e bem desenvolvida na região vítrea. Na 

porção farinácea os grânulos de amido estão mais acessíveis ao ataque enzimático. A 

interação com a proteína pode reduzir a susceptibilidade do amido à hidrólise 

enzimática, reduzindo a digestibilidade deste carboidrato. (HARMON; TAYLOR, 2005). 

 Quanto maior a vitreosidade do grão de milho menor a degradabilidade 

ruminal do amido. Em trabalho conduzido por Correa et al. (2002), híbridos brasileiros, 

representando extremos de dureza do grão, foram comparados com híbridos de milho 

cultivados nos Estados Unidos. A vitreosidade dos híbridos brasileiros no estágio 

maduro variou de 64,2 a 80,0 % do endosperma, com média de 73,1, maior que a 

média encontrada nos híbridos americanos, 48,2, oscilando de 34,9 a 62,3. O híbrido 

brasileiro menos vítreo teve maior vitreosidade que o mais vítreo dos Estados Unidos. 

 A correlação entre vitreosidade e degradabilidade ruminal foi negativa e 

alta (Gráfico1), e teve comportamento bem semelhante ao observado por 

pesquisadores franceses trabalhando com outra população de plantas (PHILIPPEAU; 

MICHALET-DOUREAU, 1998).  
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Gráfico 1 - Vitreosidade do grão e disponibilidade ruminal do amido avaliado in situ em 

híbridos norte americanos () e três brasileiros (). Disponibilidade=108.2 – 

0,7605*Vitreosidade. R²=0,87. Disponibilidade (% do amido) = A + B [Kd/(Kd 

+ Kp)]. Kp de 0,08/h. Fonte: Adaptado de Correa et al. (2002) 

 

Sendo assim, o valor energético dos cultivares de milho duro (flint), 

utilizados no Brasil, deve ser inferior aos valores tabulares do National Research 

Council - NRC (1996) gerados a partir de estudos com milho dentado nos Estados 

Unidos. Além disso, é esperado que cultivares de milho duro, como os cultivados no 

Brasil, apresentem respostas positivas maiores aos métodos mais intensos de 

processamento de grãos que os cultivares de milho dentado.  

 

2.1.2 Métodos de processamentos 

 

O processamento de grãos na alimentação animal tem sido praticado pelo 

homem há vários anos e sua finalidade é melhorar o aproveitamento de alguns 

alimentos pelos ruminantes, principalmente os bovinos (HALE, 1973; ORSKOV, 1986). 

Há diversas maneiras de processar os grãos, segundo Hale (1973), os métodos são 
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classificados em processamentos a seco e úmidos. Desta forma quebrar, moer, tostar e 

peletizar são exemplos de processamentos a seco, e ensilar grão com alta umidade, 

flocular, explodir e cozer sob pressão são práticas úmidas. 

Em pesquisa realizada com 29 consultores, responsáveis pelo manejo 

nutricional de 18 milhões de bovinos em confinamento nos EUA, Vasconcelos e 

Galyean (2007) relataram que as rações típicas continham ao redor de 91% de 

concentrado e que todo o milho utilizado nas rações sofria algum tipo de 

processamento, sendo os mais comuns a floculação (65,52%), a ensilagem do grão 

com alta umidade (13,79%) e a laminação a seco (13,79%). Millen et al. (2009) 

utilizaram protocolo semelhante de pesquisa com nutricionistas brasileiros. De acordo 

com esse levantamento as rações típicas utilizadas nos confinamentos brasileiros 

continham em média 71,2% de concentrado. Com isso, 59,1% dos nutricionistas 

responderam que incluíam entre 51 a 80% de grãos de cereais nas rações. Para 79,3% 

dos nutricionistas entrevistados o milho era a primeira opção de grão de cereal, 

enquanto o sorgo era a primeira opção para 20,7% dos nutricionistas. O método de 

processamento de grãos mais utilizado era a moagem fina, adotada como primeira 

opção por 54% dos nutricionistas, enquanto 38,7% dos nutricionistas utilizavam a 

quebra do grão e 6,5% utilizavam a moagem grosseira como primeiras opções de 

processamento. 

 

2.1.2.1 Moagem ou laminação a seco 

 

A moagem é realizada em moinho do tipo “martelo” onde há fragmentação 

da partícula do grão resultando em aumento da superfície de contato e rompimento 

parcial da matriz protéica que envolve o grânulo de amido. A moagem pode resultar em 

diversos tamanhos médios de partículas, o que depende da malha da peneira utilizada 

durante o processamento. 

O moinho de rolo ou laminador contém um, dois ou três pares de rolos 

ondulados e moldados, que são responsáveis pela laminação do material. Segundo 

Mendes e Mendo (2009) com o uso de rolos ao invés de martelos, há redução no 

consumo de energia de aproximadamente 90% por tonelada de grão processado. Os 
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sistemas são todos de baixa rotação e os rolos entram em contato com os grãos 

apenas uma vez, resultando em partículas mais homogêneas do que nos moinhos de 

martelos.  

Quando se refere a milho moído fino, normalmente trata-se de material 

com tamanho médio de partículas igual ou inferior a 1,2mm. No caso de milho moído 

grosso ou laminado o tamanho médio varia normalmente de 2 a 4mm. 

O aumento da superfície de contato e rompimento parcial da matriz 

protéica que envolve os grânulos de amido contribuem para aumento da digestibilidade 

do amido no trato digestivo total dos ruminantes, sendo a magnitude deste aumento 

determinada pelo grau de redução do tamanho das partículas (CORONA et al., 2005).  

 

2.1.2.2 Ensilagem de grão úmido 

 

Nos Estados Unidos a silagem de grãos úmidos é utilizada em diversos 

confinamentos. De acordo com levantamento realizado nas edições do Journal of 

Animal Science entre os anos de 1910 a julho de 2010, o primeiro trabalho comparando 

milho de alta ou baixa umidade foi no ano de 1958 (BEESON; PERRY, 1958). No Brasil, 

segundo Kramer e Voorsluys (1991) esta técnica foi introduzida no início da década de 

80, no estado do Paraná, inicialmente na alimentação de suínos e mais tarde utilizada 

na alimentação de bovinos leiteiros e de corte, porém os primeiros trabalhos científicos 

são da década de 90 (JOBIM, 1996; JOBIM et al., 1997, 1999). 

A ensilagem de grãos úmidos consiste na colheita dos grãos logo após a 

maturação fisiológica (MADER et al., 1983), ocasião em que apresentam teor de 

umidade ao redor de 28%, processamento ou não dos grãos e armazenamento 

anaeróbio. A maturação fisiológica caracteriza-se pelo momento em que cessa a 

translocação de nutrientes da planta para os grãos, determinado pela ocorrência da 

camada preta na base dos mesmos (TOLEDO, 1980; COSTA et al., 2002). Por outro 

lado, Jobim et al. (2001) trabalharam com cultivares nacionais de milho e sugeriram que 

o ponto ideal de colheita é quando os grãos apresentarem de 32 a 35% de umidade. A 

tecnologia de ensilagem de grãos deve seguir o mesmo princípio (fermentação 

anaeróbica) daquela utilizada para conservação de qualquer forrageira. Devem-se 
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tomar todos os cuidados em relação à colheita, ao carregamento, vedação e posterior 

descarregamento no silo (JOBIM et al., 2001). Em silos especiais com exaustão do 

oxigênio o milho pode ser ensilado inteiro, já em silos trincheiras ou de lona, o material 

normalmente é moído ou laminado antes de ser ensilado. 

Segundo Jobim et al. (2001), esta técnica de armazenamento pode 

contribuir na solução de graves problemas relacionados com o armazenamento dos 

grãos nas fazendas, onde normalmente ocorrem perdas qualitativas e quantitativas em 

função do ataque de insetos e ratos. Outra vantagem seria a antecipação da retirada da 

cultura na área plantada, permitindo melhor aproveitamento da área e favorecendo a 

rotação de culturas. 

O milho e o sorgo ensilados com alta umidade apresentam amido com 

maior digestibilidade no rúmen, intestinos e trato digestivo total que os mesmos 

materiais moídos ou laminados a seco. O aumento na digestibilidade do amido ocorre 

em virtude principalmente da solubilização da matriz protéica dos grãos por ação de 

enzimas proteolíticas microbianas (OWENS; SODERLUND, 2007).  

 

2.1.2.3 Floculação 

 

A floculação de milho e sorgo teve início oficialmente nos EUA no ano de 

1962, com experimento de campo conduzido em confinamento comercial por John 

Matsushima, ex-professor da universidade do Colorado (MATSUSHIMA, 2007). O 

primeiro trabalho publicado no Journal of Animal Sciences sobre floculação de sorgo e 

cevada foi em 1966 (HALE et al., 1966).  

A floculação é um processo intenso que exige maior controle de qualidade 

que outros processamentos como a moagem e a laminação a seco. Neste processo, o 

grão é exposto ao vapor por 30 a 60 minutos em uma câmara vertical, de aço inoxidável 

cujas dimensões são geralmente 3,1 a 9,2 m de altura e 91 a 183 cm de diâmetro. 

Nesta etapa o grão absorve água chegando de 18 a 20% de umidade e em seguida é 

floculado entre os rolos pré-aquecidos e ajustados para se obter densidade desejada. 

Os rolos são aquecidos devido à própria passagem dos grãos que foram expostos ao 

vapor (THEURER et al., 1999).  
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A floculação do milho e do sorgo causa gelatinização do amido, por meio 

da ruptura das pontes de hidrogênio intermoleculares, aumenta a superfície do grão 

sujeita ao ataque microbiano e provoca o rompimento da matriz protéica do grão, 

resultando em maior digestão do amido (THEURER et al., 1999). 

De acordo com os trabalhos revisados, existe faixa ideal de intensidade do 

processo de floculação para os grãos de milho e sorgo para bovinos de corte. A 

recomendação para bovinos em terminação confinados, recebendo rações ricas em 

grãos, é flocular o milho ou sorgo para se obter uma densidade entre 310 a 360g/l 

(ZINN, 1990; REINHARDt et al., 1997; SWINGLE et al, 1999; THEURER et al., 1999; 

BROWN et al., 2000a; ZINN, et al., 2002; HALES et al., 2010). Materiais menos 

processados (maiores densidades) não apresentam resultados satisfatórios, por não 

aumentarem suficientemente a digestibilidade do amido. Materiais excessivamente 

processados (menores densidades) também prejudicam o desempenho animal, 

provavelmente por aumentarem os riscos de acidose ruminal, além de resultar em 

custos mais elevados de processamento. Zinn, et al. (2002) revisaram 64 trabalhos e 

determinaram a relação entre densidade do floco e a porcentagem da digestão ruminal  

e total do amido (DRA e DTA), (Gráficos 2 e 3). 
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Gráfico 2 - Relação entre densidade final do floco e digestão ruminal do amido 

(Adaptado de ZINN et al., 2002) 

 

 

Gráfico 3 – Relação entre a densidade final do floco e digestão do amido no trato total 

(DTA) (Adaptado de ZINN et al., 2002) 
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2.1.3 Efeitos do processamento de grãos no sítio de digestão do amido 

 

Huntington (1997) revisou trabalhos publicados entre os anos de 1986 a 

1995 que apresentavam os coeficientes de digestibilidade do amido de grãos de milho e 

de sorgo submetidos a vários métodos de processamento para vacas leiteiras, garrotes 

e novilhas de corte. De acordo com sua revisão tanto milho quanto sorgo apresentaram 

valores menores de digestibilidade do amido no rúmen e no trato digestivo total quando 

foram laminados a seco em comparação com grãos floculados ou ensilados úmidos. 

Quando o método de processamento foi a laminação a seco, a digestibilidade do amido 

tanto no rúmen quanto no trato digestivo total, foram maiores para o milho que para o 

sorgo. A floculação praticamente eliminou as diferenças entre sorgo e milho quanto à 

digestibilidade do amido no trato digestivo total.  

Owens e Soderlund (2007) compilaram dados de experimentos publicados 

entre 1990 e 2006 sobre processamento de grãos, nos quais a digestibilidade do amido 

do milho 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 (% do nutriente que entra no compartimento) 

 Milho 
Inteiro 

Milho 
Laminado 

seco 

Silagem 
de milho 
úmido 

Milho 
Floculado 

Digest. amido rúmen, %  68,34b 63,80b 86,55ª 84,05ª 

Digest. amido Int. delgado, %  64,64 b 58,83 b 94,86ª 92,48ª 

Digest. amido Int. grosso, % 32,09 ab 56,32ª 24,80 b 20,47 b 

Digest. amido Rum + I.delg., % 86,60 ab 83,67 b 99,07ª 98,48ª 

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

Digest. amido Trato Dig. Total, % 87,08 c 91,03 b 99,25ª 99,09ª 

     
Digest. FDN rúmen, % 33,43bc 48,07ª 18,48d 27,71 c 

Digest. FDN ID + IG, % 2,43 9,95 15,50 19,89 

Digest. FDN Trato Dig. Total, % 38,10cd 50,83ª 34,27d 44,39 bc 

Fonte: Adaptado de Owens e Soderlund (2007) 
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Quando o milho é fornecido inteiro sem processamento ou laminado, a 

digestibilidade do amido diminui à medida que passa pelos compartimentos do trato 

digestivo, ou seja, é maior no rúmen, intermediária no intestino delgado e inferior no 

intestino grosso. Já os métodos mais intensos de processamento como a ensilagem de 

grãos úmidos e a floculação aumentam a digestão ruminal do amido em relação aos 

processamentos a seco, mas aumentam ainda mais a digestão do amido que chega ao 

intestino delgado. A digestibilidade do amido da silagem de milho úmido e do milho 

floculado no intestino grosso são muito baixas, em virtude de quase todo o amido 

digestível desses materiais terem sido digeridos no rúmen e intestino delgado.   

Conforme apresentado na Tabela 1, o processamento mais intenso de 

grãos de cereais como o milho e o sorgo, altera o sítio de digestão do amido, 

aumentando a porção do amido total que é digerido no rúmen em detrimento do 

intestino delgado. Em bovinos de corte alimentados com silagem de milho úmido ou 

com milho floculado, ao redor de 85% da digestão total do amido ocorre no rúmen. A 

explicação para o melhor desempenho dos animais quando alimentados com grãos de 

milho e de sorgo processados mais intensamente é que a digestibilidade total do amido 

é maior, o que leva a maior aporte de energia para o animal, compensando as perdas 

ruminais por metano e calor. Outro fator que pode contribuir para o melhor 

desempenho, principalmente no caso de animais jovens, é o aumento da síntese de 

proteína microbiana no rúmen e conseqüente maior fluxo de proteína metabolizável 

para o intestino. 

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, resultante da ausência de produção de metano e menor produção de calor 

(OWENS et al., 1986). Grãos de milho não processados (inteiro) ou pouco processados 

(quebrado, laminado ou moído grosso) apresentam menor digestão ruminal do amido 

que materiais mais processados, o que resulta em passagens de quantidades 

significativas de amido para o intestino delgado. O que poderia se constituir em 

vantagem energética para esses métodos de processamento acaba não ocorrendo em 

virtude da baixa digestibilidade do amido no intestino delgado, de apenas 64,64% para 

milho inteiro e 58,83% para o milho laminado (Tabela 1). Isso resulta em passagem de 
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quantidades significativas de amido para o intestino grosso, onde a digestibilidade são 

mais baixas ainda e com mais perdas energéticas, uma vez que a proteína microbiana 

formada no intestino grosso é toda excretada nas fezes. O resultado final é a baixa 

digestibilidade do amido no trato digestivo total com grãos inteiros ou pouco 

processados. 

De acordo com simulação feita por Huntington et al. (2006), aumentar a 

passagem de amido para ser digerido no intestino delgado de bovinos será 

energeticamente mais eficiente desde que a digestibilidade do amido que chega ao 

intestino delgado seja de no mínimo 75%. De acordo com esses autores, valores de 

digestibilidade do amido de grãos de milho ou sorgo no intestino delgado dessa 

magnitude só são observados quando o consumo de amido é baixo ou quando o animal 

é alimentado com grãos ensilados úmido ou floculado. 

Em bovinos de corte em confinamento, a digestibilidade do milho ensilado 

úmido ou floculado no intestino delgado é de 92 a 95% (Tabela 1) conforme compilado 

por Owens e Soderlund (2007). Com base na simulação feita por Huntington et al. 

(2006), animais alimentados com silagem de milho úmido ou com milho floculado, 

poderiam se beneficiar da maior passagem desse amido de alta digestibilidade para o 

intestino delgado. Owens e Zinn (2005) simularam os efeitos de aumentar em 20% a 

passagem para o intestino delgado de amido de milho laminado a seco ou floculado. 

Teoricamente, aumentar em 20% a passagem para o intestino delgado de milho 

laminado resultou em redução da eficiência energética. Por outro lado, aumentar em 

20% a passagem para o intestino delgado de milho floculado ou ensilado úmido 

aumentou o suprimento de energia absorvível para o animal em 2,4 e 4,5% 

respectivamente. É óbvio que essa vantagem teórica só se concretiza caso essa 

energia extra seja convertida em peso extra de carcaça quente do animal. Ainda é 

pouco sabido para onde vai a glicose que desaparece no intestino delgado do animal, 

ou seja, se ela é ou não utilizada para fins produtivos pelo animal. Tem intrigado os 

nutricionistas o fato de parte da glicose que desaparece do intestino delgado não ser 

recuperada na veia porta (HUNTINGTON et al., 2006). Isto pode ocorrer em virtude de 

fermentação microbiana de glicose no intestino delgado, uso de glicose pelos tecidos 

viscerais (HUNTINGTON et al., 2006) ou  conversão direta ou indireta da energia da 
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glicose em gordura omental (MCLEOD; HARMON, 2007). De acordo com Owens e 

Soderlund (2007), caso a glicose extra, absorvida com a maior passagem de amido de 

alta digestibilidade para o intestino seja utilizada para síntese de gordura omental, a 

qual não contribui para aumento do peso de carcaça quente, pois é removida durante a 

limpeza no frigorífico, não haverá vantagem produtiva para o sistema ainda que haja 

menor produção de metano e calor durante a fermentação ruminal. 

 

2.1.4 Processamentos de grãos e desempenho animal 

 

2.1.4.1 Processamento a seco – moagem e laminação 

 

A laminação a seco do milho, a quebra ou moagem grosseira em moinho 

de martelo parece não resultar em melhor desempenho animal quando comparado com 

o fornecimento do milho inteiro (OWENS et al., 1997; GOROCICA-BUENFIL; LOERCH, 

2005). Nesse caso o uso de grão de milho inteiro pode ser vantajoso, pois permite 

trabalhar com níveis mínimos de forragem ou até mesmo sem forragem com base na 

dieta total. 

 Utley e Mcormick (1975) compararam rações contendo milho quebrado 

com 20% de casca de amendoim como fonte de volumoso na dieta total contra dieta 

contendo milho inteiro e sem volumoso. O consumo de MS foi menor na dieta com 

milho inteiro (11,95 x 8,49 kg/cab/dia), o GPD também foi menor (1,42 x 1,16 kg/cab), 

mas a eficiência alimentar (GPD/CMS) foi maior com grão inteiro sem volumoso (0,119 

x 0,136).  

Traxler et al. (1995) compararam rações contendo milho inteiro sem 

volumoso com rações contendo milho quebrado com 40% de volumoso na fase de 

crescimento e 15% de volumoso na fase de terminação. Os animais alimentados com 

grão inteiro de milho apresentaram menor consumo de MS, GPD similar e maior 

eficiência alimentar que os animais alimentados com milho quebrado e volumoso. 

 Gorocica-Buenfil e Loerch (2005) compararam o desempenho de bovinos 

confinados com rações que continham grãos de milho inteiros ou quebrados com 5 ou 

18% de silagem de milho na MS da dieta total. O GPD (1,75 kg/cab) e a eficiência 
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alimentar (0,193 kg de GPD por kg de MS ingerida) dos animais não diferiu entre os 

tratamentos.   

 Com relação ao grau de moagem, para milho dentado parece não haver 

diferença no desempenho animal entre milho moído fino e milho laminado (CORONA et 

al., 2005). Entretanto, com milho flint, a moagem fina resulta em melhor GPD e 

eficiência alimentar de tourinhos Nelore que a laminação seco (PEDROSO et al., 2010; 

CARARETO, 2011). 

Trabalhos sobre o grau de moagem dos grãos de sorgo seco para bovinos 

confinados não foram encontrados na literatura revisada. Com base nos dados de 

digestibilidade do amido do grão de sorgo e da intensa matriz protéica presente no 

endosperma do grão a moagem fina é preconizada em relação à moagem grosseira ou 

à laminação a seco. 

Quando ambos os grãos são laminados a seco, o sorgo tem 90% do valor 

energético do milho dentado americano (2,94 x 3,26 Mcal de EM/kg MS 

respectivamente), conforme dados compilados por Owens et al. (1997).   

Foram compilados 5 trabalhos onde sorgo e milho laminados foram 

comparados para bovinos de corte em terminação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Superioridade do milho laminado em relação ao sorgo laminado a seco na 
dieta de bovinos em terminação 

Referência 
Teor de 

concentrado 
% da MS 

Variação 
CMS, % 

Variação 
GPD, % 

Variação 
GPD/CMS, % 

Stock et al. (1987) 90 -1,9 +5,7 +7,6 

Stock et al. (1987) 90 -4,4 +5,1 +9,0 

Stock et al. (1990) 100 -4,0 0 +4,8* 

Stock et al. (1990) 90 0 +8,5 +9,5* 

Stock et al. (1991) 88 -5,5 +14,4 +21,1* 

Sindt et al. (1993) 85 -7,7 +1,3 +9,7* 

Média 90,5 -3,9 +5,8 +10,3 

*significativo (P<0.05)  
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De modo geral animais alimentados com milho laminado apresentaram 

menor consumo de MS (-3,9%), maior GPD (+5,8%) e maior eficiência alimentar 

(+10,3%) que animais alimentados com sorgo laminado. 

 

2.1.4.2 Floculação 

 

De acordo com a revisão de Owens et al. (1997), para bovinos confinados 

na fase de terminação, a floculação do milho reduziu o CMS em 11,6% (9,45 x 8,35 

kg/cab/dia), não afetou o GPD (1,45 x 1,43 kg/cab) e melhorou a eficiência alimentar 

(GPD/CMS) em 12% em comparação com a laminação a seco. No caso do sorgo a 

floculação reduziu o CMS em 17% (10,47 x 8,68 kg/cab/dia), não afetou o GPD (1,43 x 

1,40 kg/cab) e aumentou a eficiência alimentar (GPD/CMS) em 17,4% em comparação 

com laminação a seco. Os grãos de sorgo possuem uma matriz protéica envolvendo os 

grânulos de amido mais intensamente que os grãos de milho e isso resulta em menor 

digestibilidade do amido do sorgo. Sendo assim é de se esperar que a floculação cause 

maior incremento no valor energético do sorgo que do milho, fato este confirmado por 

Owens et al. (1997) que relataram que a floculação aumentou a energia metabolizável 

do sorgo em 21% (3,56 x 2,94 Mcal/kg MS) e a do milho em 14,4% (3,73 x 3,26 Mcal/kg 

MS). Segundo Zinn et al. (2002), o NRC (1996) subestima o valor energético do milho 

floculado e superestima o do milho laminado a seco, pois segundo os autores, a 

floculação adequada dos grãos de milho dentado, resulta em aumentos de 15% no teor 

de energia líquida de manutenção e de 18% no teor de energia líquida para ganho em 

comparação com a laminação a seco. 

Trabalhos mais recentes também têm confirmado as vantagens da 

floculação do milho sobre a laminação a seco de forma muito consistente (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Efeito da Floculação do milho no desempenho de bovinos confinados em 
comparação com a Laminação a Seco (MLS) 

Referência 
Teor de concentrado 

% da MS 
Variação 
CMS, % 

Variação 
GPD, % 

Variação 
GPD/CMS, % 

Barajas & Zinn (1998) 88 -10,1 + 8,20 +19,8* 

Huck et al. (1998) 85 0 + 7,70 +8,60* 

Brown et al. (2000) 90 -1,2 +17,7 +19,8* 

Brown et al. (2000b) 90 0 + 8,20 +7,80* 

Scott et al. (2003) 92,5 0 + 3,40 +4,30* 

Scott et al. (2003) 92,5 0 + 10,2 +8,40* 

Macken et al. (2004) 93 -1,5 + 15,4 +16,6* 

La Brune et al. (2008) 92 -0,9 + 14,0 +12,1* 

Leibovich et al. (2009) 90 - 6,8 + 1,30 + 9,0* 

Corrigan et al. (2009) 92,5 -8,9 + 0,60 +11,7* 

Média 90,6 - 2,9 + 8,70 +11,8 

*significativo (P<0.05)  

 

O incremento de 11,8% na eficiência alimentar com a floculação é da 

mesma magnitude que o valor de 12,0% relatado por Owens et al. (1997) com dados 

publicados entre 1974 e 1995. Entretanto, nos trabalhos revisados por Owens et al. 

(1997), o fator que determinou a maior eficiência alimentar dos animais alimentados 

com milho floculado foi a redução de 11,6% no CMS sem alteração do GDP dos 

animais, ao passo que nos trabalhos mais recentes, compilados na Tabela 3, o fator 

determinante da maior eficiência alimentar foi o aumento médio de 8,7% no GPD com 

redução média de apenas 2,9% no CMS. De modo geral, nos trabalhos compilados na 

Tabela 3, o milho foi floculado dentro de uma faixa de densidade recomendada 

atualmente para bovinos de corte em terminação entre 310 e 387 g/l (ZINN, 1990; 

BROWN et al., 2000; ZINN et al., 2002; HALES et al., 2010).  

Em todos os trabalhos compilados na Tabela 3 o milho foi o principal 

concentrado energético da ração, perfazendo entre 64 e 82,5% da MS da dieta total. A 
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inclusão de co-produtos energéticos na dieta como a polpa cítrica, a casca de soja e o 

co-produto da extração de amido de milho, comercializado no Brasil com os nomes 

comerciais de Refinazil ou Promill, reduzem a inclusão de cereais na dieta e por 

conseqüência reduzem o teor de amido da ração. A inclusão de co-produtos nas rações 

de confinamento é prática comum no Brasil. A questão é se o incremento na eficiência 

alimentar obtido com a floculação em comparação com os processamentos de milho a 

seco seria reduzido em rações com teores menores de amido que os adotados nos 

trabalhos compilados na Tabela 3.    

Em dois experimentos conduzidos por Scott et al. (2003) com bovinos 

confinados com rações totais contendo 32% da MS em co-produto de milho (Refinazil 

ou Promill) na forma úmida, a floculação do milho levou a maior aumento na eficiência 

alimentar (+6,7% e +10,4%) em comparação ao milho laminado do que quando 

comparado com rações sem o co-produto de milho (+4,3 e +8,4%). Da mesma forma 

Macken et al. (2006) relataram que a eficiência alimentar de bovinos confinados com 

rações contendo 25% de co-produto de milho (Refinazil ou Promill) na forma úmida foi 

12%  maior quando o milho foi floculado em comparação com o milho laminado, valor 

similar ao reportado por Owens et al. (1997) e ao valor médio obtido com os dados 

compilados na Tabela 3. 

Leibovich et al. (2009) também não observaram diferença na resposta à 

floculação em comparação com a laminação a seco, quando as rações continham ou 

não 15% (% da MS) de grãos de sorgo destilados na forma úmida. Entretanto, no 

trabalho de Macken et al. (2004) o incremento da floculação em relação à laminação do 

milho na eficiência alimentar de bovinos confinados foi maior (+16,6% x +8,1%) em 

rações sem co-produto contendo a fibra do milho (corn bran) que em rações contendo 

30% (% da MS) do co-produto. Já Vander Pol et al. (2008) relataram que em rações 

contendo 30% (% da MS) de grãos úmidos destilados a floculação não aumentou a 

eficiência de bovinos confinados em comparação com a laminação a seco. Corrigan et 

al. (2009) relataram que à medida que doses crescentes (0, 15, 27,5 e 40,0% da MS) 

de grãos úmidos de milho destilado foram incluídos nas rações totais de bovinos em 

terminação, o incremento na eficiência alimentar causado pela floculação em relação à 

laminação a seco foi reduzido drasticamente (+11,6%, +9,4%, 0%, e -1,1% 
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respectivamente). Conforme discutido no item 2.1.4.1, o sorgo quando processado a 

seco é inferior ao milho também processado ao seco como fonte energética para 

bovinos confinados. Entretanto, quando ambos os grãos são floculados a diferença de 

valor energético entre os grãos é menor ou inexistente.  

Schake et al. (1976), Brandt et al. (1992) e Huck et al. (1998) relataram 

que animais alimentados com sorgo floculado apresentaram GPD e eficiência alimentar 

similares aos de animais alimentados com milho floculado. Em um segundo 

experimento conduzido por Huck et al. (1998) e no estudo conduzido por Zinn (1991) o 

milho floculado foi superior ao sorgo floculado.    

 

2.1.4.3 Silagem de grãos úmidos 

 

Nos últimos anos tem crescido no país a utilização de silagem de grãos 

úmidos de milho na alimentação de ruminantes. O efeito benéfico desta forma de 

processamento na digestibilidade ruminal, intestinal e total do amido em comparação à 

moagem ou laminação a seco é consistente na literatura revisada (HUNTINGTON, 

1997; OWENS; SODERLUND, 2007). Entretanto, os resultados de desempenho animal 

apresentam grande inconsistência com este método de processamento de grãos. De 

acordo com os dados revisados por Owens et al. (1997), a ensilagem de milho ou sorgo 

úmido não melhorou o desempenho de bovinos em terminação de forma consistente 

em comparação com a laminação a seco. Em parte, isto se deve à variação no teor de 

umidade das silagens de grãos, uma vez que materiais ensilados com teores de 

umidade inferiores a 24% podem resultar em desempenho animal inferior ao obtido com 

grãos processados a seco (OWENS; ZINN, 2005).  

Trabalhos americanos onde se comparou a ensilagem de grãos úmidos 

em relação à laminação a seco para bovinos em confinamento, publicados a partir de 

1995 (não incluídos na revisão de Owens et al. (1997)) foram compilados na Tabela 4. 

Em todos esses trabalhos, o teor de umidade dos grãos ensilados variou de 28 a 35%. 

Nos trabalhos de Ladely et al. (1995) os grãos úmidos de milho foram moídos enquanto 

nos demais experimentos os grãos foram laminados e então foram ensilados.  
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Tabela 4 - Efeito da ensilagem de milho úmido de milho no desempenho de bovinos 
confinados em comparação com a laminação a seco  

Referência 
Teor de 

concentrado, 
% da MS 

Variação em 
CMS, % 

Variação em 
GPD, % 

Variação em 
GPD/CMS, % 

Ladely et al. (1995) 90,0 -15,8 0 +17,7* 

Ladely et al. (1995) 90,0 -6,2 +2,6 +11,3* 

Huck et al. (1998) 90 -3,8 -1,1 +3,4 

Scott et al. (2003) 92,5 -6,6 -2,0 +5,0* 

Scott et al. (2003) 92,5 -0,9 +0,5 +1,8 

Corrigan et al. (2009) 92,5 -9,9 +1,2 +12,3 

Média 91,2 -7,2 +1,2 +8,6 

 

Nos experimentos conduzidos no Brasil com milho flint, a ensilagem de 

milho úmido reduziu a IMS e aumentou o GPD dos animais em comclparação com o 

milho moído fino (Tabela 5). O aumento na eficiência alimentar relatado nos trabalhos 

nacionais com a ensilagem de milho úmido em comparação com o moído fino é maior 

que a relatada nos trabalhos americanos que compararam o milho ensilado úmido com 

o milho laminado. Isso pode ter ocorrido em virtude do milho flint usado no Brasil, com 

amido menos digestível que o do milho dentado americano. 

   

Tabela 5 - Efeito da ensilagem de milho úmido no desempenho de bovinos confinados 

em comparação com a moagem fina (dados nacionais) 

Referência  
Teor de 

concentrado, 
% da MS 

Variação em 
CMS, % 

Variação em 
GPD, % 

Variação em 
GPD/CMS, % 

Silva et al., (2007)  60 -18 -1 +17,24 

Henrique et al. (2007)  88 -1,77 +7,14 +6,25 

Henrique et al. (2007)  80 -3,6 +5,48 +5,5 

Costa et al. (2002) 60 -6,5 +7,89 +15,4 

Média  72 -7,46 + 4,87 + 13,72 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local experimental 

 

O experimento foi conduzido nas instalações do Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São 

Paulo (ESALQ/USP), em Piracicaba-SP, no período de 18 de setembro a 12 de 

dezembro de 2010, totalizando 86 dias de período experimental após a adaptação dos 

animais às rações.  

Foram utilizados 116 tourinhos da raça Nelore com peso médio inicial de 

373 kg e 24 meses de idade. Os animais receberam dose de vermífugo (Albendazol), 

vitamina ADE (Valle®) e vacina contra clostridioses (Sintoxan®) no primeiro dia do 

período experimental. 

Foram utilizadas 20 baias de 32 m2 cada (4x8m), providas de piso de 

concreto com 60% da área coberta, 4 metros lineares de cocho e 1bebedouro por baia.  

 

3.2  Delineamento experimental  

 

Foi adotado o delineamento em blocos completos aleatorizados, com o 

objetivo de comparar o efeito do uso de teores crescentes de bagaço de cana-de-

açúcar (0, 3 e 6% da MS) em dietas contendo grãos de milho inteiro do tipo “flint” para 

tourinhos da raça Nelore em terminação. Também foi avaliada a inclusão de fonte de 

nitrogênio não protéico de liberação lenta no rúmen (Optigen®) para elevar o teor de 

proteína da dieta com 6% de bagaço. Um quinto tratamento foi incluído para avaliar o 

efeito da floculação do milho no desempenho e características de carcaça dos animais.    

Os animais foram distribuídos nos blocos de acordo com o peso corporal 

inicial, visando compor unidades experimentais (baias) com peso inicial semelhante 

dentro de cada bloco. A cada 5 baias, formou-se 1 bloco, totalizando 4 blocos e 20 

baias com 6 animais cada. A blocagem foi realizada após o período de adaptação dos 

animais às rações experimentais e os tratamentos foram dispostos nas baias dentro dos 

blocos aleatoriamente.  
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3.3 Rações experimentais e manejo alimentar 

 

Os animais eram provenientes de pastagens e foram adaptados às rações 

experimentais gradativamente por 21 dias, partindo de uma dieta com 30% de 

volumoso e 70% de concentrado (Tabela 6). A cada 7 dias a quantidade de 

concentrado era aumentada. Após o 21o dia de adaptação os animais foram pesados, 

agrupados nos blocos e passaram a receber as rações experimentais por 86 dias. 

 

Tabela 6 - Composição (% da MS) das rações de adaptação 

Ingredientes (%MS) Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 

Bagaço de cana de açúcar 30 20 10 

Milho inteiro 54.98 64.98 74.98 

Uréia 0.02 0.02 0.02 

Suplemento peletizado 15 15 15 

Composição do Suplemento peletizado – 4,39% Ca, 1,347 P total, 1,422% Na, 0,861% Mg 0,686% S, 
207,3 ppm Mn, 344 ppm Zn, 18,22 ppm Fe, 104 ppm Cu,6 ppm Co, 6 ppm I, 1,65 ppm Se, 140 mg/ Kg 
virginamicina.   

 

As composições das rações experimentais estão apresentadas na Tabela 

7. 

Tabela 7 – Composição de ingredientes das rações experimentais (% da MS) 

                                    Tratamentos 

Ingredientes MI-0 MI-3 MI-6 MI6+Opt MF-6 

Bagaço -- 3,00 6,00 6,00 6,00 

Milho 85,00 81,90 78,80 78,20 78,80 

Suplemento peletizado 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Uréia -- 0,10 0,20 -- 0,20 

Optigen -- -- -- 0,80 -- 
MI-0 = milho inteiro sem inclusão de volumoso, MI-3= milho inteiro com 3% de volumoso, MI=6 = milho 
inteiro com 6% de volumoso, MI6+Opt= milho inteiro com 6% de volumoso e inclusão de optigen e MF-6= 
milho floculado com 6% de volumoso.  
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O bagaço de cana-de-açúcar utilizado no experimento foi adquirido de 

usina comercial em Rio das Pedras – SP e era entregue a cada 15 dias no local do 

experimento, depositado no chão e coberto com lona plástica sempre que havia 

possibilidade de chuva no local.  

O milho floculado foi adquirido da Total Alimentos, em Três Corações – 

MG. O material foi entregue no Departamento de Zootecnia em 1 remessa e estocado 

em barracão coberto e com piso revestido de concreto. Procurou-se evitar ao máximo a 

quebra dos flocos de milho e diariamente o material era inspecionado para verificar as 

condições de armazenamento, principalmente se havia elevação de temperatura e 

formação de mofo. A densidade do milho floculado ao sair do floculador foi de 280 a 

300 g/L, conforme relatado pela empresa responsável pelo processamento. 

As rações foram ofertadas aos animais uma vez ao dia, sempre no 

período da manhã e na forma totalmente misturada, utilizando vagão misturador com 

capacidade de 2 m3 (TOTALMIX® EXPRESS 20 - CASALE ) com sistema de mistura 

utilizando três roscas horizontais. O vagão continha balança eletrônica com precisão de 

2 kg e esta balança foi utilizada para quantificar a ração que era ofertada por baia. Os 

ingredientes eram pesados individualmente em balança de 100 kg com precisão de 

0,1kg (MARTE®), A quantidade de ração fornecida foi ajustada diariamente para 

manter, no máximo, 3% de sobras, que eram retiradas a cada 3 dias e pesadas,  

permitindo a avaliação do consumo efetivo por baia. 

Os bebedouros eram drenados e lavados semanalmente. O piso de todas 

as baias era raspado a cada 7 dias com auxílio de um trator provido de lâmina.  

Para a determinação do ganho de peso diário (GPD) os animais foram 

pesados no primeiro e no último dia do período experimental, após jejum alimentar de 

16 horas. A eficiência alimentar dos animais foi calculada dividindo-se o GPD médio da 

baia pela ingestão de matéria seca (IMS) média da baia. Pesagens intermediárias foram 

realizadas a cada 30 dias sem jejum prévio para monitorar o desempenho animal.  
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3.4 Colheita e análise bromatológica dos ingredientes 

 

Amostras do bagaço de cana-de-açúcar foram colhidas a cada 2 a 3 dias 

para determinação do tamanho de partícula segundo a metodologia de Lammers et al. 

(1997) e matéria seca em estufa a 105º C por 12 horas, com a finalidade de ajustar as 

quantidades de matéria original de cada ingrediente na ração.  

Amostras dos ingredientes utilizados nas rações foram coletadas 

semanalmente, congeladas e armazenadas em freezer, para posteriormente serem 

analisadas quimicamente. Após o descongelamento, as amostras foram pré secadas 

em estufas com ventilação forçada (55oC) por 72 horas (SILVA, 1990), moídas em 

moinhos tipo “Willey” providos de peneiras de 1,0 mm e ao  término desse processo 

foram compostas, formando amostras homogêneas de cada ingrediente. 

Para as amostras de milho foram também para mensurar a vitreosidade 

do endosperma segundo a metodologia de Corrêa et al, (2002). 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. 

Para a determinação dos teores de MS dos ingredientes, estes foram 

colocados em estufa de circulação forçada a 105oC por 12 horas. 

As amostras dos ingredientes, secas em estufa a 55oC, foram analisadas 

para MS em estufa de circulação forçada a 105oC por 12 horas e para MO e cinzas  de 

acordo com a  Association of official agricultural chemists (AOAC, 1995). Os valores de 

fibra em detergente neutro (FDN) com adição de amilase termoestável, fibra em 

detergente ácido (FDA) e lignina foram determinados de acordo com Van Soest; 

Robertson; Lewis (1991). Os valores de nitrogênio total foram obtidos com base na 

combustão das amostras pelo analisador da marca LECO (WILES; GRAY; KISSING, 

1998), modelo FP-528 com temperatura para combustão de 835oC. O teor de proteína 

bruta (PB) foi obtido por meio da multiplicação do teor de nitrogênio total por 6,25. O 

extrato etéreo foi mensurado a partir da extração com éter de petróleo por um período 

de 5 horas conforme metodologia proposta por Campos, Nussio e Nussio (2004). 
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3.5 Coleta de fezes e determinação do teor de amido fecal e digestibilidade do 

amido 

 

Foram realizadas coletas de fezes no dia 56 do período experimental de 

todos os animais diretamente do reto antes do fornecimento das rações experimentais; 

As amostras foram acondicionadas imediatamente após a coleta em caixas de isopor 

com gelo. Posteriormente foram secas em estufa a 55°C durante 48 horas e moídas em 

moinho de facas com peneiras de 1,0 mm. Para cada etapa, as amostras secas foram 

compostas formando uma amostra homogênea por baia e foram analisadas para 

determinação dos teores de matéria seca (MS) de acordo com AOAC (1995). Para a 

determinação de amido foi utilizada a técnica de espectroscopia de reflectância no 

infravermelho próximo através do espectrômetro FOSS NIRSystem 5000. 

As digestibilidades do amido das rações foram estimadas através de 

fórmula proposta por Zinn et al. (2007): 

DTA (Digestibilidade do amido no trato total), % = 99,9 – 0,413 x AF – 

0,0104 x AF2, onde AF é o teor de amido nas fezes. 

Os valores energéticos dos grãos de milho processados pelos diferentes 

métodos foram estimados de acordo com as equações propostas por Zinn et al. (2002).  

 

(1) ELmMilho = 2,49 – 0,0127 x AF – 0,000292 x AF2 

(2) ELgMilho = 0,877 x ELmMilho – 0,41 

 

Onde,  

ELmMilho = energia líquida para manutenção do milho (Mcal/dia) 

ELgMilho = energia líquida para ganho do milho (Mcal/dia) 

AF = amido fecal (% da MS) 

 

3.6 Coleta de dados após o abate  

 

Os animais foram abatidos em frigorífico comercial em Bauru-SP. Após o 

abate, foram determinados o peso da carcaça quente e o rendimento de carcaça (peso 
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da carcaça quente dividido pelo peso vivo final do animal após jejum de sólido de 16 

horas). Após o abate as meias carcaças foram numeradas e levadas para câmera fria a 

0oC por 24 horas.   

 Após o período de resfriamento, as meias carcaças esquerdas foram 

retiradas da câmera e serradas, resultando em um corte transversal entre a 12ª e a 13ª 

costelas e exposição do músculo Longissimus dorsi. Nesse músculo foi mensurada a 

espessura de gordura obtida na altura do terceiro quarto da amostra a partir da coluna 

vertebral e a área de olho de lombo. Para a leitura da espessura de gordura, foi 

utilizado uma régua graduada em milímetros e para a área de olho de lombo, foi 

utilizado uma transparência graduada em centímetros quadrados (grid LinBif) 

(LUCHIARI FILHO, 2000) Foi realizada análise visual nos fígados dos animais a fim de 

se detectar presença de abscessos hepáticos. O procedimento foi feito por um 

funcionário do frigorífico, que tocava toda a superfície do órgão e quando percebia 

alguma anormalidade, realizava vários cortes ao longo do mesmo. Desta maneira 

realizou-se a análise visual na parte externa, e quando necessário, na parte interna do 

órgão.  

 

3.7 Cálculo de energia líquida das rações 

 

O cálculo dos valores de energia líquida observada das rações foi feito 

com base nos dados de peso corporal médio dos animais (PC), GPD e IMS obtidos no 

experimento, utilizando-se a metodologia proposta por Zinn e Shen (1998). A baia foi a 

unidade experimental.  

Foram calculadas as exigências de energia de ganho (Eg) e de 

manutenção (Em) dos animais através das fórmulas 1 e 2, relacionadas com o GPD 

(kg/dia) e ao peso metabólico (kg) dos animais durante o período experimental. A partir 

destes valores, calculou-se a energia líquida das rações (Mcal/kg de MS) para ganho 

(ELg) e  manutenção (ELm), através das fórmulas 3 e 4. 

 

(1) Eg = [0,0493 PC0,75] GPD1,097 ; (NRC, 1984) 

(2) Em = 0,077 PC0,75 ; (LOFGREEN; GARRETT, 1968) 
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(3) ELm = (- b - ((b2) - (4ac))0,5))/(2a) ; (ZINN; SHEN, 1998) 

a = -0,877 IMS 

b = 0,877 Em + 0,41 IMS + Eg 

c = -0,41 Em 

(4) ELg = 0,877 ELm – 0,41 ; (ZINN; SHEN, 1998) 

 

Onde,  

Eg = exigência em energia para ganho (Mcal/dia) 

Em = exigência em energia para manutenção (Mcal/dia) 

ELm = energia líquida de manutenção da dieta (Mcal/kg de MS) 

ELg = energia líquida de ganho da dieta (Mcal/kg de MS) 

  

 Os valores observados de energia líquida foram comparados com os 

valores esperados. Os valores esperados de energia das dietas foram estimados com 

base nas equações do NRC (1996) nível 1 com adição de ionóforos, tomando-se por 

base os valores de NDT dos ingredientes estimados pela equação de Weiss et al. 

(1992), a composição química dos ingredientes e os fatores de processamento 0,95 

para o milho inteiro e 1,04 para o milho floculado (NRC, 2001).  

 

3.8 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados através do procedimento MIXED do sistema 

estatístico computacional SAS (2003). Para todos os parâmetros analisados, a baia foi 

utilizada como unidade experimental. 

Obrigatoriamente, todos os conjuntos de dados foram testados antes da 

análise geral final, na intenção de assegurar que todas as premissas da análise de 

variância (aditividade do modelo, independência dos erros, normalidade dos dados e 

homocedasticidade) estivessem sendo respeitadas. 

Os contrastes utilizados para analisar os dados foram um teste de 

regressão para os níveis de forragem, uma comparação entre o grão de milho inteiro 

com 6 % de forragem com o tratamento com adição de uma fonte de uréia de liberação 
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lenta e o tratamento com milho floculado utilizando a ferramenta do SAS (2003) de 

contrastes ortogonais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados das análises químicas dos ingredientes das rações 

experimentais encontram-se na Tabela 8.  

Tabela 8 - Composição química dos ingredientes utilizados nas dietas 
experimentais 

Itema  
Milho 
Inteiro 

Milho 
floculado  

Pellet 
Mineral  

Bagaço de 
cana  

MS, % MS  85,04 84,05 89,26 45,74 

MM, % MS  1,60 0,85 25,65 6,21 

PB, % MS 8,68 7,65 34,77 1,99 

EE, % MS  5,95 2.07 2,39 0,81 

FDN, % MS  18,22 12,62 22,32 83,77 

FDA , % MS 4,16 3,42 12,00 52,95 

LIG., % MS  0,81 0,62 1,65 8,61 

NDT, % MS  85,30 89,23 58,46 46,27 

PDR, % PB b 44,67 43,04 83,90 25,00 

Vitreosidade, % 69,50 - - - 

Estratificação das Partículas 

> 19 mm, %    22,98 

8 – 19 mm, %     40,66 

< 8 mm, %    36,39 

Tamanho partícula, mm   13,49 
 

a 
MS = matéria seca; MM= matéria mineral; PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; FDN= fibra 

insolúvel em detergente neutro; FDA= fibra insolúvel em detergente ácido; LIG= lignina; NDT= 
nutrientes digestíveis totais (Weiss et al., 1992). 

b
 Valores de PDR: milho (NRC, 1996); 

suplemento peletizado (rótulo comercial); bagaço de cana (CNCPS v.5). 

 

 O NDT dos ingredientes foi calculado através da metodologia de Weiss et 

al. (1992), utilizando os valores das análises químicas, e os fatores de processamento 

de 0,95 para o milho inteiro e 1,04 para o milho floculado (NRC, 2001).  

 Os teores estimados de NDT do milho inteiro e do milho floculado na 

Tabela 8 são menores que os valores tabulares do NRC (1996) (85,3 x 90%) e (89,23 x 

93,0%) respectivamente. No caso do milho inteiro, o teor de FDN de 18,22% foi maior 
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que o valor tabular do NRC (1996) de 10,8%. O milho floculado apresentou valor de 

FDN maior e de extrato etéreo menor que os valores tabulares do NRC (1996). 

 O valor estimado mais alto de NDT do milho floculado em relação ao 

inteiro se deve aos valores adotados de fator de processamento (PAF) no NRC (2001) 

de 1,04 x 0,95 respectivamente. Em caso de se adotar valor de PAF = 1 para ambos os 

milhos, o NDT estimado seria maior para o milho inteiro que para o milho floculado. 

 A porcentagem do endosperma vítreo (69,5%) no grão de milho utilizado 

no experimento foi semelhante ao valor médio (73%) encontrado nos resultados de 

Corrêa et al. (2002) para milho do tipo flint e um valor muito acima comparado com o 

milho do tipo dentado (48%). 

Teores mais altos de energia em grãos de milho e de sorgo processados 

mais intensamente, principalmente através da ensilagem e da floculação em 

comparação com grãos menos processados (laminação e moagem grosseira) têm sido 

reportados de forma consistente em diversas revisões de literatura (HUNTINGTON, 

1997; THEURER et al., 1999; ZINN et al., 2002). 

O bagaço de cana apresentou tamanho médio de partícula de 13,49mm, 

com praticamente 64% das partículas maiores que 8 mm. De acordo com Mertens 

(1997) partículas de forragem maiores que 1,18mm têm efetividade física para estimular 

a ruminação dos animais. 

 As composições químicas das dietas experimentais testadas estão 

apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Composição química das rações experimentais 

  Tratamentos b 

Itensa MI-0 MI-3 MI-6 MI-6+Opt MF-6 

PB (% da MS)  12,6 12,7 12,8 14,5 11,9 

EL manutenção (Mcal/Kg MS)
c 2,21 2,17 2,12 2,11 2,22 

EL ganho (Mcal/Kg) c 1,32 1,29 1,25 1,24 1,33 

PDR (balanço, g)  -22,7 -55,5 -78,0 104,5 -46,6 

FDN (% da MS)  19 21 23 23 18 

FDNf (% da MS) 0 2,51 5,02 5,02 5,02 
a
PB= proteína bruta; EL=energia líquida; PDR= proteína degradável no rúmen; FDN= fibra insolúvel em 

detergente neutro; FDNf= FDN de forragem. 
b
MI0= milho inteiro sem forragem; MI-3= milho inteiro com 3% de forragem; MI-6= milho inteiro com 6% 

de forragem; MI-6+OPT= milho inteiro com 6% de forragem com adição de optigen; MF-6= milho 
floculado com 6% de forragem. 
c
Valores estimados pelo NRC (1996) nível 1 com base nos valores de NDT da Tabela 8 e com adição 

de ionóforo na dieta. 
 

 

 De acordo com os dados compilados por Santos e Pedroso (2010) e por 

Di Constanzo (2007), o desempenho dos animais alimentados com milho floculado 

pode ter sido limitado pela falta de PDR na dieta. De acordo com os dados compilados 

por Santos e Pedroso (2010), com milho floculado, a resposta em ganho de peso e 

eficiência alimentar é maior em dietas com 13 a 13,5% de PB que com teores entre 10 

a 12%. Por outro lado, teores de PB na dieta ao redor de 11,0 a 12,0% são adequadas 

quando o milho é processado via laminação a seco. É de se esperar que estes valores 

também sejam adequados para grãos inteiros de milho. De acordo com Di Constanzo 

(2007) dietas com balanço de PDR negativo (NRC, 1996) limitaram o desempenho de 

animais alimentados com milho floculado, mas não limitaram o desempenho de animais 

alimentados com milho laminado.  

 

4.1 Desempenho e Características de carcaça.  

 

 Os resultados de desempenho animal foram apresentados separadamente 

quanto ao nível de forragem e processamento de milho, para facilitar o entendimento e 

a discussão dos dados (Tabelas 10, 11 e 12). 
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Tabela 10 - Desempenho e características da carcaça dos animais recebendo dietas       
contendo grãos de milho inteiro com diferentes níveis de forragem 

  

Tratamentos      

MI-0 MI-3 MI-6 Valor de P L Q EPM  

PI, kg 375,93 374,54 373,62 0,4272 - - -  

PF, kg 476,03 507,92 504,29 0,0278 * ns 7,243  

IMS, kg  8,42 10,51 10,16 0,0001 * * 0,217  

GPD, kg 1,197 1,587 1,555 0,0027 * ns 0,084  

GPD/IMS 0,143 0,152 0,153 0,3272 - - 0,007  

PCQ, kg 273,91 290,17 293,85 0,0126 * ns 3,372  

RC, % 57,53 57,13 58,32 0.8463 - - 0,461  

AOL, cm2 77,56 79,66 79,53 0,8464 - - 1,558  

EGS, mm 4,45 5,29 4,81 0,6765 - - 0,414  
 
MI0= milho inteiro sem forragem; MI-3= milho inteiro com 3% de forragem; MI-6= milho inteiro com 6% de forragem 
IMS= ingestão de matéria seca; GPD = ganho de peso diário; PI= peso corporal inicial; PF = peso corporal final; 
PCQ = peso de carcaça quente; RC = rendimento de carcaça; AOL = área de olho de lombo; EGS = espessura de 
gordura subcutânea;(*)= significativo; (ns)= não significativo a 5% de probabilidade; L= linear, Q = quadrático; EPM= 
erro padrão da média  

 
 Os pesos iniciais dos animais não diferiram entre os tratamentos. A 

inclusão de forragem na dieta aumentou a IMS (ingestão de matéria seca) de forma 

quadrática (P<0,05), aumentou o GPD (ganho de peso diário), o PF (peso corporal final) 

e o PCQ (peso de carcaça quente) de forma linear (P<0,05), mas não teve efeito 

(P>0,05) na eficiência alimentar (GPD/IMS), no rendimento de carcaça, na área de olho 

de lombo e na espessura de gordura subcutânea (Tabela 10). 

 Em dietas com 6% de bagaço de cana, a adição de fonte de nitrogênio de 

liberação lenta (Optigen®), não melhorou (P>0,05) o desempenho e as características 

de carcaça dos animais alimentados com dietas que continham grão de milho inteiro 

(tabela 11).   
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Tabela 11 – Desempenho e características da carcaça dos animais recebendo 
dietas contendo grãos de milho inteiro com 6% de forragem com e 
sem adição de fonte de nitrogênio de liberação lenta (Optigen®) 

   

Tratamentos   

MI-6 MI-6+Opt 
Valor de P 
contraste EPM  

PI, kg 373,62 374,54 0,6758 -  

PF, kg 504,29 500,25 0,7000 7,243  

IMS, kg  10,16 10,15 0,9733 0,217  

GPD, kg 1,555 1,504 0,6964 0,084  

GPD/IMS 0,153 0,149 0,6758 0,007  

PCQ, kg 293,85 288,07 0,7431 3,372  

RC, % 58,32 57,47 0,8689 0,461  

AOL, cm2 79,53 79, 5 0,9859 1,558  

EGS, mm 4,81 5,04 0,6805 0,414  
 
MI-6= milho inteiro com 6% de forragem; MI-6+OPT= milho inteiro com 6% de forragem com adição de optigen; 
IMS= ingestão de matéria seca; GPD = ganho de peso diário; PI= peso inicial PF = peso vivo final; PCQ = peso 
de carcaça quente; RC = rendimento de carcaça; AOL = área de olho de lombo; EGS = espessura de gordura 
subcutânea; EPM= erro padrão da média.  

 

 A floculação do milho melhorou de forma significativa o desempenho dos 

animais. Em comparação com a dieta contendo grãos de milho inteiro sem forragem, a 

floculação não alterou (P>0,05) a IMS, mas aumentou (P<0,05) o GPD, o PF, o PCQ e 

a eficiência alimentar dos animais. Em comparação com a dieta contendo grãos de 

milho inteiro e 6% de forragem, a floculação reduziu (P<0,05) a IMS, não alterou 

(P>0,05) o GPD, o PF, e as características de carcaça, mas aumentou de forma 

expressiva (P<0,05) a eficiência alimentar dos animais (Tabela 12). 
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 Tabela 12 - Desempenho e características da carcaça dos animais recebendo dietas 
contendo grãos de milho inteiro com diferentes níveis de forragem e 
milho floculado 

   

Tratamentos       

MI-0 MI-6 MF-6 

Valor de P 
MI-6 

vs.MF6 

Valor de P 
MI-0 vs. 

MF6 
EPM  

PI, kg 375,93 373,62 372,41 0,5098 - -  

PF, kg 476,03 504,29 503,18 0,9149 0,0339 7,243  

IMS, kg  8,42 10,16 8,44 0,0001 0,9486 0,217  

GPD, kg 1,197 1,555 1,556 0,9671 0,0161 0,084  

GPD/IMS 0,143 0,153 0,184 0,0179 0,0030 0,007  

PCQ, kg 273,91 293,85 289,72 0,9918 0,0211 3,372  

RC, % 57,53 58,32 57,54 0,9014 0,6194 0,461  

AOL, cm2 77,56 79,53 79,45 0,9698 0,4202 1,558  

EGS, mm 4,45 4,81 5,10 0,5981 0,3115 0,414  
  

MI0= milho inteiro sem forragem; MI-6= milho inteiro com 6% de forragem; MF-6= milho floculado com 6% de 
forragem; IMS= ingestão de matéria seca; GPD = ganho de peso diário; PI= peso inicial PF = peso vivo final; PCQ 
= peso de carcaça quente; RC = rendimento de carcaça; AOL = área de olho de lombo; EGS = espessura de 
gordura subcutânea; EPM= erro padrão da média. 

 
 A inclusão de forragem nas dietas com milho inteiro, assim como a 

inclusão de fonte de nitrogênio de liberação lenta, não afetaram os teores observados 

de energia das dietas (P>0,05). Entretanto, a floculação aumentou de forma expressiva 

o teor de energia da dieta em comparação com o milho inteiro com ou sem forragem 

(P<0,05). Os valores observados de energia líquida foram menores que os esperados 

nas dietas com milho inteiro e maiores para energia líquida de ganho em relação ao 

esperado na dieta com milho floculado (Tabela 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Tabela 13 – Valores observados de energia líquida das dietas e a relação com os 
valores esperados de energia 

 Tratamentos    

 Item MI-0 MI-3 MI-6 MI-6+Opt MF-6 
Nível de¹ 
forragem 

MI6 vs.² 
MF- 6 

MI-0 vs.² 
MF- 6 

EL observada (Mcal/KgMS)         

Manutenção 1,87 1,85 1,87 1,84 2,19 0,82 
 

0,0052 
 

0,0049 
Ganho 1,23 1,22 1,23 1,20 1,51 0,81 0,0055 0,0050 

EL observa/esperada 
       

  

Manutenção 0,85 0,86 0,88 0,87 0,99 0,40 0,0376 0,0077 
Ganho 0,93 0,95 0,99 0,97 1,13 0,38 0,0424 0,0087 
 

MI0= milho inteiro sem forragem; MI-3= milho inteiro com 3% de forragem; MI-6= milho inteiro com 6% de forragem; MI-

6+OPT= milho inteiro com 6% de forragem com adição de Optigen; MF-6= milho floculado com 6% de forragem; (¹) 

análise de regressão para os níveis de forragem nos tratamentos MI-0, MI-3, MI-6; (²) contrastes entre os tratamentos 

 
 

 A concentração de amido nas fezes foi alta nas dietas com milho inteiro. A 

inclusão de forragem resultou em redução linear (P<0,10) no teor de amido fecal e 

conseqüente aumento na DTA (digestibilidade total do amido) e na estimativa de 

energia líquida dos grãos de milho inteiro. A floculação teve efeito marcante na redução 

dos teores de amido fecal e por conseqüência, no aumento da digestibilidade do amido 

no trato digestivo total e na estimativa de energia líquida dos grãos de milho (Tabela 

14).   

 

 

Tabela 14 - Porcentagem de amido fecal, digestibilidade total do amido, energia líquida 
de mantença e de ganho de peso do milho 

 Tratamentos  
  

Item  MI-0 MI-3 MI-6 MI-6+Opt MF-6 
Nível de 

forragem ¹ 

MI6 vs. 
MF- 6 ² 

MI-0 vs. 
MF- 6 ² 

% amido 32,28 30,94 26,69 24,45 7,82 0,088* <0,0001 <0,0001 

DTA 72,74 74,27 79,45 81,79 95,86 0,085* 0,0002 <0,0001 

Elm Milho ³ 1,77 1,81 1,94 2,00 2,37 0,080* <0,0001 <0,0001 

Elg Milho ³ 1,14 1,18 1,29 1,34 1,67 0,080* 0,0001 <0,0001 
MI-0= milho inteiro sem forragem; MI-3= milho inteiro com 3% de forragem; MI-6= milho inteiro com 6% de forragem; 

MI-6+OPT= milho inteiro com 6% de forragem com adição de optigen; MF-6= milho floculado com 6% de forragem; (*) 

efeito linear com P<0,10; (¹) análise de regressão para os níveis de forragem nos tratamentos MI-0, MI-3, MI-6; (²) 

contrastes entre os tratamentos; DTA = Digestibilidade total do amido (ZINN et al. 2002); (³) 
    

valores de 
energia líquida de mantença e de ganho do milho (ZINN et al., 2002).  
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 A IMS menor de animais alimentados com dietas sem forragem em 

comparação com animais alimentados com dietas com forragem está de acordo com a 

literatura consultada (UTLEY; MCORMICK, 1975; TRAXLER et al., 1995; 

KREIKEMEIER et al., 1990; SHAIN et al., 1999; SANTOS et al., 2011).  

 Algumas hipóteses têm sido levantadas para explicar o aumento na IMS 

dos animais alimentados com níveis crescentes de forragem na dieta. De acordo com a 

revisão de Galyean et al. (2003), o nível e a fonte de forragem podem ter efeitos 

significativos na IMS de animais alimentados com dietas contendo teores altos de 

concentrado. Os efeitos dos níveis de forragem (maiores que 5% da MS) sobre a IMS 

podem ocorrer em virtude da diluição da energia, de modo que os animais aumentam a 

IMS presumivelmente na tentativa de manter o consumo de energia. No presente 

trabalho não houve diferença no valor energético das dietas com a inclusão de 

volumoso, ou seja, o aumento na IMS não foi influenciado pela possível falta de 

energia, no entanto ocorreu uma maior DTA (digestibilidade total do amido) e menor 

quantidade de amido nas fezes com maior inclusão de forragem da dieta, indicando 

maior aproveitamento energético do alimento e maior digestão do amido no trato total. 

 No presente estudo a inclusão de apenas 3% de bagaço na dieta com 

milho inteiro foi suficiente para otimizar a IMS, o GPD, o PF e o PCQ dos animais. A 

melhora no desempenho foi conseqüência da maior ingestão de energia pelos animais, 

determinada pela maior IMS. Com milho inteiro, a inclusão de 3 e 6% de bagaço não 

reduziu o teor de energia das dietas. Isso ocorreu em parte, pelo aumento da 

digestibilidade do amido nas dietas com bagaço. O efeito positivo da inclusão de 

bagaço na digestibilidade do amido pode ser explicado teoricamente pelos seguintes 

fatores: a) redução no teor de amido da dieta; b) melhor ambiente ruminal favorecendo 

o processo fermentativo como um todo; c) maior ruminação, que possibilita redução 

mais intensa do tamanho de partículas dos grãos de milho e d) maior fluxo de proteína 

para o intestino delgado. 

 A redução no teor de amido da dieta com a inclusão de bagaço, não 

explica o aumento na digestibilidade desse nutriente, uma vez que houve maior IMS e  

de amido por parte desses animais.  
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 A melhora do ambiente ruminal pode favorecer a atividade fermentativa no 

rúmen como um todo. Kreikemeier et al. (1990) também relataram maior digestibilidade 

do amido com inclusão de níveis crescentes de forragem na dieta. Entretanto, nesse 

estudo o pH ruminal não foi alterado pela inclusão de forragem. Os autores atribuíram o 

aumento na digestão de amido à presença de uma população microbiana mais ativa no 

rúmen, em virtude da maior taxa de diluição de líquidos com níveis crescentes de 

forragem. 

 O principal fator que limita a digestão do amido com grãos inteiros de 

milho é o tamanho de partícula e presença de matriz protéica intacta revestindo os 

grânulos de amido (OWENS et al., 1986, 1997; OWENS; SUDERLUND, 2007). No 

trabalho de Shain et al. (1999) a inclusão de 5% de palha de trigo ou 10% de feno de 

alfafa em dietas com milho laminado a seco praticamente dobrou o tempo de ruminação 

e de mastigação total dos animais em comparação com animais alimentados com 

dietas sem forragem. Isso deve ter um efeito significativo na redução do tamanho de 

partícula do milho inteiro, favorecendo a digestão do amido, especialmente no caso de 

milho duro como no presente estudo. 

 A inclusão de forragem na dieta pode resultar em pH ruminal mais alto, 

maior atividade fermentativa no rúmen e maior passagem de proteína microbiana para o 

intestino (NRC, 1996). O maior aporte de proteína para o intestino delgado pode 

favorecer a digestão do amido nesse local (TANIGUSCHI; HUNTINGTON; GLENN, 

1995). 

 Kreikemeier et al. (1990) forneceram 0, 5, 10 ou 15% de forragem (50% 

silagem de milho:50% de feno de alfafa) na MS da dieta de novilhos alimentados com 

grãos de trigo laminados a vapor. Houve aumento linear na IMS com níveis crescentes 

de forragem, entretanto, a ingestão de energia líquida para ganho, o GPD e a eficiência 

alimentar foram otimizados com o nível de 10% de forragem. A inclusão de 15% de 

forragem teve efeito negativo no consumo de energia e no desempenho animal. Os 

autores atribuíram o efeito positivo da forragem ao aumento da capacidade de 

tamponamento ruminal em virtude da maior produção de saliva.  

Shain et al. (1999) compararam dietas com milho laminado contendo 0, 

5,2% de palha de trigo e 10% de feno de alfafa (FDN de forragem igual nas duas dietas 
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com forragem) para bovinos em confinamento. Os animais que receberam dietas sem 

inclusão de forragem apresentaram menor IMS, mas este não diferiu entre os dois tipos 

de forragem. O desempenho animal foi melhor para os animais alimentados com alfafa 

e os que receberam palha de trigo não diferiram dos animais alimentados sem inclusão 

de forragem.  

O uso de grãos de milho inteiro pode ser interessante em determinadas 

situações, pois permite trabalhar com níveis mínimos de forragem ou sem foragem 

alguma na dieta total (GOROCICA-BUENFIL; LOERCH, 2005). De acordo com a 

revisão de Owens et al. (1997), animais alimentados com rações contendo grãos de 

milho inteiro sem forragem ou com mínimo de forragem, podem apresentar melhor 

desempenho quando comparados com animais alimentados com dietas contendo milho 

quebrado, laminado a seco ou moído grosso. No trabalho de Utley e Mcormick (1975) 

os animais alimentados com grãos de milho inteiro sem forragem, apresentaram menor 

IMS e menor GPD, mas melhor eficiência alimentar (GPD/IMS) que os animais 

alimentados com grãos de milho quebrado com forragem na dieta. No trabalho de 

Traxler et al. (1995) os animais alimentados com grãos de milho inteiro sem forragem, 

apresentaram menor IMS, GPD similar e melhor eficiência alimentar (GPD/IMS) que os 

animais alimentados com grãos de milho quebrado com forragem na dieta.  

Gill et al. (1981) usaram 240 novilhos para avaliar 5 níveis de forragem (8, 

12, 16, 20 e 24% da MS) em dietas a base de milho floculado,  silagem de milho úmido 

e uma mistura de 50:50 entre os dois. Independente do tipo de grão,o nível crescente 

de inclusão de forragem aumenta a IMS, mas o GPD e a eficiência alimentar vão 

depender do tipo de grão utilizado, com 8, 12, 16% de forragem o desempenho é 

otimizado para o milho floculado, a mistura de 50:50 e silagem de milho úmido, 

respectivamente.  

Todos os trabalhos acima citados foram conduzidos com milho dentado ou 

mole, utilizado na América do Norte. No Brasil, o milho utilizado é do tipo duro ou semi-

duro com endosperma vítreo e com amido de menor digestibilidade. A baixa 

digestibilidade do amido contido em cultivares de milho duro pode limitar a eficiência de 

uso de dietas com milho inteiro (SANTOS et al., 2011). Owens e Soderlund (2007) 

relataram valor de 87% de digestibilidade do amido de milho dentado quando fornecido 
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inteiro para bovinos em confinamento. No presente estudo, conduzido com milho duro, 

a digestibilidade do amido no trato digestivo total foi de apenas 72,74% no tratamento 

sem forragem e de 79,5% no tratamento com 6% de forragem. A diferença entre os 

valores de digestibilidade do milho utilizado no presente estudo e os valores relatados 

por Owens e Soderlund (2007) é expressiva. Os valores estimados de energia líquida 

de mantença de 2,1 Mcal/kg MS e de ganho de 1,43 Mcal/kg MS para o milho inteiro 

calculados com as equações do NRC (1996) e utilizando valores de NDT = 85,3% são 

muito maiores que os estimados na Tabela 14 com base nos teores de amido fecal 

conforme proposto por Zinn et al. (2002). Os valores de energia líquida de ganho do 

milho inteiro variaram de 1,14 Mcal/kg MS sem forragem a 1,29 Mcal/kg MS com 6% de 

forragem. Esses valores correspondem respectivamente a 79,7 e 90,2% do valor 

estimado na Tabela 8 (1,43 Mcal/kg MS).  

Supondo que os valores de energia do bagaço e do suplemento peletizado  

estimados na Tabela 8 sejam os valores reais, o valor de energia líquida de ganho do 

milho inteiro, teria que ser 1,32 Mcal/kg MS na dieta sem forragem, 1,35 Mcal/kg MS na 

dieta com 3% de forragem e 1,41 Mcal/kg MS na dieta com 6% de forragem 

respectivamente, para que essas dietas contenham a energia observada com base no 

desempenho do animal (Tabela 13). Esses teores de energia são mais altos que os 

preditos com base nos teores de amido nas fezes. 

A menor digestibilidade do amido do milho duro observada no presente 

estudo, de 72,7 a 79,5% em comparação com o valor de 87% relatado por Owens e 

Soderlund (2007) é uma desvantagem desse material. Por outro lado, isso sugere que o 

benefício de processamentos intenso como a ensilagem e a floculação deve ser maior 

para o milho duro que para o milho dentado.   

 A floculação do milho diminuiu a IMS em comparação aos tratamentos 

com milho inteiro e 3 ou 6% de bagaço, entretanto, a IMS foi igual a do tratamento com 

milho inteiro sem forragem. A redução na IMS observada no tratamento com milho 

floculado em comparação com milho inteiro com forragem, deve-se provavelmente ao 

maior teor energético do milho floculado, conforme relatado por Owens et al. (1997), por 

Zinn et al. (2002, 2007) e por Owens e Zinn (2005). De acordo com os dados revisados 

por Owens et al. (1997) e com os dados mais recentes compilados na Tabela 3, a 
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floculação do milho dentado melhora ao redor de 12% a eficiência alimentar de bovinos 

em terminação em comparação com a laminação. No presente estudo a floculação 

aumentou a eficiência alimentar em 28,7 e 20,3% em comparação com o milho inteiro 

com 0 e com 6% de forragem respectivamente. Esses dados confirmam a hipótese do 

trabalho de que há maior benefício desse método de processamento para o milho duro 

que para o milho dentado.  

 De acordo com Zinn et al. (2002) a floculação do milho aumenta a El de  

ganho em 18% comparada com a laminação a seco. De acordo com esses autores os 

valores de energia líquida do milho floculado estão subestimados e os do laminado 

estão superestimados nas tabelas do NRC (1996). No presente estudo, a floculação 

aumentou a energia líquida de manutenção e a de ganho da dieta com 6% de bagaço 

em 17,1 e 22,8% respectivamente (Tabela 13). Isso corresponde a um aumento de 25% 

na energia líquida de ganho do milho floculado em relação ao inteiro ambos em dietas 

com 6% de forragem. O aumento de 25% na energia líquida de ganho do milho duro 

com a floculação é 39% do que o benefício da floculação com milho dentado relatado 

por Zinn et al. (2002). Com base nos teores de amido fecal (Tabela 14) e utilizando a 

metodologia de Zinn et al. (2002), a energia líquida de ganho (1,67 x 1,29Mcal/kg MS) 

do milho floculado foi 29,5% maior que a do milho inteiro com 6% de forragem. 

A floculação aumentou a digestibilidade do amido nas dietas com 6% de 

forragem em 20,6% (95,86 x 79,45%) em comparação com o milho inteiro. Esse 

incremento na digestibilidade do amido é 49% maior que o relatado com milho dentado 

(99,09 x 87,08%) por Owens e Soderlund (2007) na Tabela 1. 

O efeito expressivo da floculação do milho duro no presente estudo está 

de acordo com outros estudos conduzidos no Departamento de Zootecnia da ESALQ 

.Nesses estudos a floculação do milho também aumentou a eficiência alimentar dos 

animais em mais de 20% em comparação com a laminação a seco. 

De modo geral, o rendimento de carcaça, a espessura de gordura 

subcutânea e a área de olho de lombo dos animais não foram afetadas pelos 

tratamentos testados. 

A inclusão de uma fonte de nitrogênio de liberação lenta na dieta dos 

animais recebendo 6% de forragem não trouxe nenhum benefício no desempenho e 
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nas características de carcaça dos animais neste experimento. Esses resultados 

sugerem que o excesso de proteína não traz melhoria para os animais, sendo 

desnecessário o uso de fontes de nitrogênio de liberação lenta em dietas com grão 

inteiro de milho.  

 Não houve incidência de abscessos hepáticos no presente estudo. Sitta et 

al. (2010) também não relataram ocorrência de abscessos hepáticos em tourinhos 

Nelore alimentados com dietas com alto concentrado. Pedroso et al. (2010) também 

não relataram incidência significativa de abscessos hepáticos em tourinhos Nelore 

alimentados com dietas contendo 12% de feno e mais de 75% de milho laminado, 

moído fino ou floculado.      
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5 CONCLUSÕES 

 

 A inclusão de 3% de bagaço em dietas com milho é suficiente para 

aumentar a ingestão de MS e o GPD dos animais em comparação com dietas sem 

forragem, sem alterar a eficiência alimentar dos animais. 

 A inclusão de 3 ou 6% de bagaço na dieta com milho inteiro não reduz os 

teores de energia das dietas, em parte pelo aumento na digestibilidade do amido. 

Em dietas com milho inteiro, bovinos com PI de 373 kg não respondem ao 

aumento no teor de proteína bruta da dieta acima de 12,6 com a inclusão de fonte de N 

de liberação lenta. 

Em dietas com 6% de bagaço a floculação aumenta  a digestibilidade total 

do amido do milho flint em 20,7%, comparado com o milho inteiro. 

Dietas contendo 6% de bagaço e milho floculado propiciam 22,7% maior 

energia líquida de ganho e 28,7% maior eficiência alimentar comparadas com dietas 

com milho inteiro sem forragem. 

 O efeito da floculação na digestibilidade do amido e na eficiência alimentar 

dos animais é maior no milho flint utilizado no Brasil do que o efeito reportado na 

literatura americana com milho dentado.  
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