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INTRODUÇÃO

 O milho é produzido em quase todos os continentes, sendo sua importância

econômica caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, que vão desde a

alimentação animal até a indústria de alta tecnologia, como a produção de filmes e

embalagens biodegradáveis.

 Cerca de 70% da produção mundial de milho é destinada à alimentação

animal, podendo este percentual chegar a 85%, em países desenvolvidos.

 Em termos gerais, apenas 15% de toda a produção mundial destina-se ao

consumo humano, de forma direta ou indireta.



1º Produtor mundial: EUA

2º Produtor mundial: China 

3º Produtor mundial: Brasil

 A colheita brasileira de grãos no período

2011-2012 alcançou um recorde de 165,9

milhões de toneladas, número superior em 1,9%

à colheita anterior.

 O milho é insumo para produção de uma

centena de produtos, porém na cadeia produtiva

de suínos e aves são consumidos

aproximadamente 70% do milho produzido no

mundo e entre 70 e 80% do milho produzido no

Brasil.



Países/Anos Produção (1.000 t)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos 256.227 299.874 282.261 267.501 331.175 307.142 333.011

China 115.998 130.434 139.498 151.731 152.419 166.032 163.118

Brasil 48.327 41.788 35.113 42.662 52.112 58.933 51.232

México 20.701 21.670 19.339 21.893 23.513 24.320 20.203

Indonésia 10.886 11.225 12.5246 11.609 13.288 16.324 17.630

Índia 14.984 14.172 14.720 15.097 18.955 19.730 17.300

França 11.991 16.372 13.688 12.775 14.357 15.819 15.30

Argentina 15.045 14.951 20.483 14.446 21.755 22.017 13.121

África do Sul 9.705 9.710 11.716 6.935 7.125 12.700 12.050

Ucrânia 6.875 8.867 7.167 6.426 7.421 11.447 10.486



Os principais consumidores são:

 O Japão (15,98 milhões de t em

2009/2010), Coréia do Sul (8,46

milhões de t), México (8,3 milhões de

t), Egito (5,83 milhões de t) e Taiwan

(4,52 milhões de t).

EUA – 1º Exportador

Argentina – 2º Exportador

Ucrânia – 3º Exportador



 Os grãos do milho são, geralmente, amarelos ou brancos, podendo

apresentar colorações variando desde o preto até o vermelho.

 O peso individual do grão varia, em média, de 250 a 300mg e sua

composição média em base seca é 72% de amido, 9,5% proteínas, 9% fibra (a

maioria resíduo detergente neutro) e 4% de óleo.

 Conhecido botanicamente como uma cariopse, o grão de milho é formado

por quatro principais estruturas físicas:

Endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e ponta.

Estrutura anatômica e composição química do grão de milho:





 O endosperma representa aproximadamente 83% do peso seco do grão,

consistindo principalmente de amido (88%), organizado na forma de grânulos.

 No endosperma estão também presentes as proteínas de reserva (8%) do

tipo prolaminas, chamadas zeínas.

 Essas proteínas formam os corpos protéicos que compõem a matriz que

envolve os grânulos de amido dentro das células no endosperma.

IMPORTÂNCIA :



 No endosperma, especificamente, na camada de aleurona e no

endosperma vítreo, estão presentes os carotenóides, substâncias

lipídicas que conferem a cor aos grãos de milho.

Zeaxantina, luteína, betacriptoxantina, alfa e beta

carotenos são os principais carotenóides nos grãos de

milho.

 O gérmen representa 11% do grão de milho e concentra quase a

totalidade dos lipídeos (óleo e vitamina E) (83%) e dos minerais (78%)

do grão, além de conter quantidades importantes de proteínas (26%) e

açúcares (70%).



A composição do óleo presente no gérmen do

milho é distinta da dos outros óleos vegetais quanto

aos percentuais de ácidos graxos saturados,

monoinsaturados e polinsaturados.



 O milho é considerado um alimento energético para as dietas humana

e animal, devido à sua composição predominantemente de carboidratos

(amido) e lipídeos (óleo).

 Farinhas integrais dos milhos QPM e normal apresentam valor

biológico de 65 e 82%, respectivamente, comparativamente à proteína do

leite (caseína), quando avaliadas em estudos com ratos e outros animais

monogástricos.

Importância nutricional do milho



 A proteína presente nesse cereal, embora em

quantidade significante, possui qualidade inferior a de outras

fontes vegetais e animais,

 Exceto a proteína do milho especial de alta qualidade

protéica ou QPM (quality protein maize), resultado de

melhoramento genético a partir do mutante opaco-2.

 Nesse material, as quantidades dos aminoácidos lisina

e triptofano encontram-se aumentadas no grão, conferindo
uma qualidade nutricional superior à proteína.



Armazenamento

 Deve ser feito de acordo com

a necessidade do produtor.

 Para fins industriais deve-se

sempre garantir se a qualidade.















MILHO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

 AVES ( 3º produtor mundial) ( 1º exportador mundial)

 SUÍNOS ( 5º produtor mundial)

 BOVINOS

 EQUINOS

 OVINOS



Países /Anos Produção (1.000 t)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos 14.696 15.451 16.041 16.217 16.628 16.994 16.334

China 9.448 9.484 9.965 10.165 10.616 11.016 11.443

Brasil 7.760 8.668 7.866 8.164 8.988 10.216 9.940

México 2.116 2.280 2.437 2.464 2.542 2.581 2.626

Federação 

Russa

1.030 1.152 1.346 1.580 1.869 2.001 2.313

Irã 1.104 1.152 1.237 1.360 1.468 1.566 1.670

Argentina 738 866 1.010 1.159 1.244 1.400 1.501

Reino Unido 1.295 1.295 1.334 1.289 1.270 1.259 1.463

Indonésia 1.118 1.191 1.126 1.260 1.296 1.350 1.409

Japão 1.240 1.242 1.273 1.367 1.366 1.369 1.394

Outros 24.033 24.454 25.641 26.222 27.862 28.711 30.241

Total Mundial 64.578 67.234 69.276 71.246 75.149 78.462 80.335

Produção de Aves



 A ração chega a significar 75 %

do custo de produção para aves e

suínos.

 O milho representa cerca de 80 %

na composição da ração.

 Sendo responsável por cerca de

70% do custo total na elaboração da

ração.

 O melhor desempenho é

resultado de animais alimentados

com milho de boa qualidade.

 Há grande demanda por produtos

alternativos ao milho, mas seu

desempenho é sempre superior.



 Entre vários pontos críticos da formulação e fabricação de

rações está a qualidade dos ingredientes.

 Um dos itens mais importantes na qualidade dos

ingredientes está relacionado com a presença ou não de

micotoxinas na ração.

 As micotoxinas mais comuns são a aflatoxina, fumonisina,

zerealenona, vomitoxina e ocratoxina. As aves são mais

sensíveis às duas primeiras toxinas.

 Os elementos básicos para formação da toxina são o

substrato (ex. milho), umidade, oxigênio, tempo e

temperatura.





 Consegue-se prevenir a micotoxicose nos animais pela 

utilização de cereais de qualidade, cuja umidade do grãos 

não seja superior a 14%, pois níveis mais altos estimulam 

a presença de fungos.

 As especificações das rações para os frangos dependerá

de algumas condições que serão estabelecidas a priori.

 Entre essas, estão a exigência de nutrientes do animal de

acordo com o peso desejado para o abate; a idade em

que se pretende alcançar o peso; a separação dos lotes

por sexos; a disponibilidade, qualidade e preços dos

ingredientes e o mercado ao qual se destinam os animais.



 É necessário que os ingredientes a serem utilizados na

fabricação, sejam de boa qualidade e que atendam os

padrões mínimos estabelecidos pelo Ministério da

Agricultura.

 Sempre que possível, os ingredientes devem ser

analisados laboratorialmente, ou consultadas as tabelas de

composição de alimentos para efetuar o cálculo das fórmulas

das rações.

 As rações produzidas industrialmente pelas integrações e

fábricas de rações independentes registradas no Ministério

da Agricultura, atendem as especificações legais e técnicas,

sendo de pronto uso, sem necessidade de remisturá-las com

outros ingredientes.



 Entretanto, em algumas regiões ou nichos de mercado, o

produtor poderá fazer sua própria ração comprando o núcleo

mineral-vitamínico ou o concentrado proteico.

 Nesse caso, será importante manter a qualidade no processo

de fabricação das rações na propriedade, sob pena de

inviabilizar a exploração dessa atividade, caso não siga

rigorosamente as recomendações técnicas.



 Sempre que o produtor não dispuser de conhecimento

sobre formulação e preparo de rações, deverá

necessariamente buscar a orientação com nutricionistas

do setor de avicultura.

 Além disso, é importante ter em conta que existem

alguns pontos críticos no processo de fabricação de

rações na propriedade, os quais devem ser considerados

dentro das normas de boas práticas de fabricação (BPF)

de rações.



Obrigada!

liliane.novelini@hotmail.com

(53) 99645908


