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Introdução 

 O milho destaca-se como uma das principais commodities produzidas no Brasil 

e no mundo. Os produtos provenientes do milho podem ser empregados na indústria, 

alimentação humana e animal. A vasta diversidade que o milho apresenta quanto a sua 

utilização reflete no seu maior grau de importância frente a outros cereais. O principal 

destino do milho produzido é a ração para a avicultura, bovinocultura e a suinocultura 

que são atividades que possuem grande influência na economia brasileira. Estima-se que 

70% da alimentação animal utilizada seja representada pelo milho (DEMARCHI, 2011). 

  Os milhos crioulos possuem grande capacidade de competir com variedades 

comerciais quando cultivados sob baixa ou nenhuma utilização de insumos 

(MACHADO, 1998 apud ZAGO et al., 2010)  

  A utilização de variedade crioulas possibilita aos pequenos agricultores a 

produção da sua própria semente, sendo uma alternativa para contenção de custos 

(MENEGUETTI; GIRARDI; REGINATTO, 2002). No entanto, quase não é visto o 

aproveitamento do milho crioulo em rações, apesar de ser um a variedade de baixo 

custo de produção.  

Objetivou-se com este trabalho comparar a utilização do milho crioulo e comum 

em ração animal. 
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Fundamentação Teórica 

As populações crioulas de milho, também conhecidas como raças locais ou 

landraces, são materiais importantes para o melhoramento pelo elevado potencial de 

adaptação que apresentam para condições ambientais específicas (PATERNIANI et al., 

2000). Essas variedades crioulas de milho, também denominadas variedades locais ou 

tradicionais, são variedades cultivadas por comunidades, como povos indígenas e 

agricultores familiares, as quais normalmente são submetidas à seleção para 

características relacionadas à produção a cada safra, proporcionando bom desempenho 

nas condições ambientais em que são cultivadas (TEIXEIRA et al., 2005). Na opinião 

de Carpentieri-Pípolo et al., (2010), em condições que se empregam baixas tecnologias 

de cultivo, as variedades comerciais podem apresentar desempenho próximo ou mesmo 

inferior às variedades crioulas. Ademais, o uso de variedades locais possui diversas 

outras vantagens ligadas à sustentabilidade da produção como resistência a doenças, 

pragas e desequilíbrios climáticos, e pode ter as sementes armazenadas para as safras 

seguintes, o que diminui o custo de produção. Segundo Cecarelli et al. (1994), o ganho 

ambiental também é superior, uma vez que o uso de variedades crioulas, adaptadas 

localmente, mantém a diversidade genética das espécies, podendo servir de fonte para o 

melhoramento. . 

Os organismos vivos necessitam nutrientes para manter suas funções 

metabólicas. Assim, a formação de tecido para crescimento e reprodução depende do 

aporte de nutrientes em quantidades determinadas. Ainda mais importante que a 

quantidade de cada nutriente, é a relação entre eles. Como exemplo, não adianta 

fornecer excesso de vitamina se a ração é pobre em energia, pois o animal necessita de 

todos os nutrientes em doses equilibradas, de acordo com as suas exigências 

(ROSTAGNO, 2000). 

 

Metodologia 

Pesquisa de natureza quantitativa, experimental realizada no laboratório de 

nutrição animal da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém.  

Selecionamos uma quantidade de cada cor grão de milho crioulo, totalizando cinco 

cores diferentes, demonstrado na Figura 1. 

 



 
 

 
 

Figura 1: Amostras de milho crioulo utilizadas na bromatologia. Fonte: Própria. 

  

 

  

 

 

 

1- Alaranjado 2- Amarelo 3- Preto 4- Vermelho 5- Branco 

 

Os grãos foram triturados em um moinho de facas utilizando peneira de 1mm. 

Posteriormente foram feitas amostras de acordo com o número de cores separadas. A 

partir desses processos, foram iniciadas as análises. Para as diversas análises foram 

adotadas as seguintes metodologias: o teor de matéria seca (MS) foi calculado usando-

se estufa de 105 
o
C, durante 4 a 6 horas; a proteína bruta (PB) foi determinada pelo 

método clássico de Kjedahl; o extrato etéreo (EE), pelo método a quente, usando o 

extrator “Goldfisch” e o éter de petróleo como solvente; o amido pelo método 

enzimático, a fibra bruta (FB), pelo método de  Weende; a fibra em detergente neutro. 

 

Resultados e discussões   

Os valores dos parâmetros analisados foram bem maiores no milho crioulo 

comparado ao milho comum. A Tabela 1 abaixo mostra o quantitativo dos principais 

nutrientes avaliados para se utilizar em uma ração animal. A úlltima linha da tabela está 

representada pelos valores da bromatologia do milho comum. Esses valores- ultima 

linha- foram retirados do livro “Tabelas Brasileira para Aves e Suínos” do Professor Dr. 

Rostagno, do ano de 2000. 

 

Tabela 1: Análise bromatológica de diferentes cores de endosperma de milho crioulo. Fonte: Própria. 

 EE FB PB % 

Alaranjado 2,46 2,47 9,22 4,15 

Amarelo 2,41 2,41 9,36 3,44 



 
 

 

                       EE- Extrato Etéreo FB- Fibra Bruta PB- Proteína Bruta %- Gordura 

 

   A Partir dos dados obtidos na tabela é possível observar como algumas 

amostras se sobressaem em relação ao milho comum. A amostra 2, por exemplo, possui 

1,10% a mais de PB. Os teores de proteína na dieta podem influenciar o 

desenvolvimento dos animais, aumentando o consumo de matéria seca e melhorando a 

conversão alimentar e o ganho de peso (Fluharty & McClure, 1997; Zundt et al., 2002). 

   Em relação a Fibra Bruta, todas as Amostras apresentaram valores superiores. 

No caso dos ruminante a fibra é essencial,  ainda que seja fornecida em pequenas 

quantidades na dieta animal, esse teor tem a sua importância no que se refere à 

microbiota ruminal e seus processos fermentativos, corroborando com Van Soest (1994) 

quando o mesmo afirma que quantidade mínima de fibra é necessária para ter 

concentrações adequadas de microrganismos no rúmen a fim de promover o processo da 

fermentação, produção de saliva e movimentos ruminais. Além disso, a fibra é 

importante no metabolismo energético dos ruminantes, pois independentemente da 

fonte de carboidratos estes são fermentados pelos microrganismos e convertidos a 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmente o acético, propiônico e butírico 

os quais podem corresponder de 60 a 80% das necessidades energéticas dos ruminantes, 

mas elevados teores de fibra podem diminuir a eficiência de utilização dos carboidratos 

e outros nutrientes (Mertens, 1994, Mertens, 1997).  

  Enquanto a gordura, com o aperfeiçoamento dos métodos industriais de extração 

de óleos, reduziu-se o teor de extrato etéreo nos resíduos normalmente utilizados na 

composição das misturas balanceadas. No passado era fácil fazer uma ração com mais 

de 4% de gordura, porém, hoje é difícil atingir-se 3,5%. Gradualmente, tem aumentado 

o número de componentes de rações que vêm sofrendo uma extração prévia de gordura. 

A princípio, foram as tortas de oleoginosas, as farinhas de peixe e de carne, e, mais 

Preto 1,79 1,79 8,74 4,23 

Vermelho 2,17 2,17 9,84 4,80 

Branco 2,48 2,47 7,72 3,90 

Comum - 1,73 8,26 3,61 



 
 

 

recentemente, os farelos de trigo (extraindo óleo de germe), de arroz e de milho. 

(Maciel, 2012). A suplementação com gordura tornou-se prevalente principalmente em 

vacas de leite, com o intuito de aumentar a densidade energética da dieta de vacas de 

alta produção, a fim de diminuir os efeitos do balanço energético negativo no início da 

lactação (SUKHIJA; PALMQUIST, 1990). 

 

Conclusão 

 O milho crioulo é um bom concentrado, visto que seus componentes químicos 

são iguais ou superiores ao milho comum. No entanto, ainda demanda de mais estudos 

da utilização dessa variedade na produção de ração animal. 
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