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Introdução

No Brasil, existe grande diversidade de alimentos e 
de co-produtos origem vegetal que podem ser 
utilizados na alimentação animal. Dentre eles, se 
destaca o gérmen integral de milho. Sua obtenção se dá 
por meio da degerminação do grão do milho. A 
degerminação por sua vez, pode ser realizada por duas 
vias de processamento: a seco e a úmido. Estas vias 
podem ocasionar diferenças consideráveis em sua 
composição.

Alguns estudos foram desenvolvidos com gérmen 
de milho proveniente da moagem seca (Brito et al., [1]; 
Rodrigues et al., [2]) e úmida (Lima et al., [3]) com 
objetivo de caracterizá-los. Em suma, estes estudos 
revelaram diferenças marcantes para algumas variáveis 
de composição química e física.

Assim, o estudo detalhado da composição físico-
química e granulométrica do gérmen integral de milho 
provindo da moagem úmida, se faz necessário frente à 
escassez de informações na literatura e a necessidade 
de uma correta recomendação para utilizar nas rações.

Considerando os fatos expostos, o objetivo da 
presente pesquisa foi determinar a composição físico-
química e granulométrica do gérmen integral de milho 
(GIM).

Material e métodos

O GIM foi analisado quanto aos teores de matéria 
seca, proteína bruta, extrato etéreo, cinzas, energia 
bruta, aminoácidos totais (pelo método HPLC) e ácidos 
graxos. Para a determinação da granulometria do GIM 
utilizou-se o procedimento descrito por Zanotto & 
Bellaver [5]. Coletou-se uma amostra de 
aproximadamente 0,5 kg, que foi peneirada com 
peneira de 4 mm e depois foi colocada em uma bandeja 
para ser secada em estufa de 105 °C por 24 horas, com 
a finalidade de evitar aderência das partículas finas nas 
malhas das peneiras.

Após a secagem, a amostra foi retirada da estufa, 
onde permaneceu fora algumas horas para obter a 
estabilidade com a temperatura ambiente.

Assim, fez-se a montagem do conjunto vibrador utilizando 
o equipamento e sete peneiras (4,75; 2,36; 1,2; 0,6; 0,3; 
0,15; 0,0 mm) que se sobrepuseram em ordem crescente de 
abertura das malhas. As peneiras foram pesadas em balança 
e os respectivos pesos foram anotados. Para o 
peneiramento transferiu-se uma alíquota de 200 gramas 
para o topo do conjunto vibrador. Devidamente tampado, 
peneirou-se o material durante 10 minutos. Ao final, as 
peneiras foram pesadas individualmente com as respectivas 
frações retidas, anotando-se os respectivos pesos. Com as 
peneiras limpas, repetiu-se o procedimento para se obter o 
valor médio.

Após obter o percentual em peso do gérmen retido em 
cada uma das peneiras, determinou-se, o DGM segundo 
Handerson & Perry [6] onde o DGM (mm) = 104,14 x 2MF, 
o MF é o módulo de finura e representa o índice médio de 
partículas finas ou grossas. Com um funil acoplado em uma 
proveta (50 mL), adicionou-se a amostra do GIM até 
completar o volume almejado, simulando-se queda livre. 
Em seguida, pesou-se em uma balança (0,1 mg), desse 
modo, determinou-se a densidade, que foi obtida por meio
da média de dez repetições.

Resultados e Discussão

Na Tabela 1 estão expressos, na matéria natural, os 
valores médios da composição química do gérmen integral 
de milho. 

Quando comparados com a literatura, observaram-se
variações entre os valores de composição química 
analisados, principalmente quanto aos teores de extrato
etéreo e energia bruta que foram, respectivamente, em 
torno de 6,47 e 1,75 vezes superior ao encontrado por 
Rostagno et al. [7], que apresentam em sua tabela 8,65% e 
4.234kcal/kg, respectivamente para o extrato etéreo e a 
energia bruta. Essas diferenças podem ser explicadas por 
diversos fatores como: mudanças nas condições de solo, 
clima e principalmente pelos métodos de industrialização 
utilizada (Albino & Silva [8]. E isso está bastante explicíto 
no trabalho, já que o gérmen integral de milho estudado foi 
obtido através do processamento a úmido do milho, 
diferentemente de outros trabalhos mostrados na literatura 



que geralmente utilizam o gérmen proveniente do 
processamento a seco. Em relação à proteína bruta, os 
valores se assemelham com os trabalhos supracitados.

De acordo com Nunes [9], os alimentos podem ser 
classificados quanto ao seu diâmetro geométrico médio 
(DGM), como alimentos de DGM grosso (maior que 
832,7μm), médio (entre 375,3 μm e 832,7 μm) e fino 
(menor que 375,3 μm). Assim, verifica-se que o
ingrediente estudado pode ser classificado como 
alimento de DGM médio. Ribeiro et al [10], 
trabalhando com frangos de 21 a 42 dias de idade 
observaram em seu trabalho que o milho com DGM de 
868,0 μm obteve a melhor conversão alimentar. Já 
Rodrigues et al. [2] apresentaram um DGM para o 
gérmen de 1333,8 μm, valor esse, 2,14 vezes superior 
ao encontrado nesse trabalho. 

O DGM verificado para gérmen de milho situou-se 
abaixo do valor desejável conforme Zanotto et al. [4], 
que averiguaram o efeito do grau de moagem do milho 
sobre o conteúdo energético para frangos de cortes, e 
encontraram resultados satisfatórios próximos a 1000 
μm, no qual pôde relacionar com a economia de 
energia elétrica e aperfeiçoar o rendimento da moagem, 
sem alterar o valor energético. 

Porém, Ribeiro et al. [10] ressaltam que, partículas 
maiores do que 868,0 μm podem influenciar 
negativamente consumo de ração e ganho de peso. 

Por outro lado, a densidade do alimento é uma 
informação importante que devem ser consideradas na 
elaboração de estratégias alimentares a serem traçadas, 
sobretudo quando se pretende utilizar formulações de 
ração de custo mínimo. 

A densidade para o GIM apresentado por Rodrigues 
et al. [2], foi de 612,1 g/L. Ou seja, 1,66 superior ao 
encontrado nesse trabalho.

Figueiredo et al. [11], avaliaram milhos com 
deferentes densidades e observaram perdas energéticas 
significativas com a redução da densidade.

Silva et al., [12] também trabalhando com 
diferentes densidades de milho observaram em sua 
pesquisa que o milho de alta densidade proporcionou 
um valor maior valor de EMAn. E ressaltam que isso 
pode estar relacionado com a composição das frações 
de milho obtidas pela mesa gravimétrica, pois 
alimentos que apresentam maior concentração de 
amido possuem maiores valores de EMAn.

Os valores de aminoácidos totais do GIM estão 
apresentados na Tabela 3. Mesmo se tratando de um 
ingrediente com alto teor de gordura, os valores de 
aminoácidos totais se assemelharam com o gérmen de 
algumas pesquisas (Brito et al. [1]; Rostagno et al. [7]). 

Na Tabela 4 encontra-se os valores correspondentes 
aos ácidos graxos contidos no GIM.

Observa-se que mais de 50% de ácido graxo 
presente no GIM é composto por ácido linoleico. 
Cançado et al. [13], trabalhando com diferentes níveis 
de ácido linoléico encontraram em seu trabalho 
resultados significantes para peso do ovo com nível 
mais alto de ácido linoleico.

Com base nesses fatos expostos, observa-se que é de 

extrema importância o conhecimento do alimento antes de 
incorporá-lo nas dietas dos animais. Ou seja, além de se ter 
a necessidade de conhecer a composição química, física, e 
aminoacídica, há também a necessidade de se conhecer os 
ácidos graxos, quando se tratar de ingrediente com altos 
valores de gordura.
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Tabela 1. Médias e desvios padrão dos valores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM), 
extrato etéreo (EE) e energia bruta (EB) do gérmen integral de milho, na matéria natural.

Gérmen Integral de milho MS PB MM EE EB

(%) (kcal/kg)

Médias (%) 96,65 11,09 1,07 55,96 7.410

Desvios padrão (%) 0,08 0,13 0,21 0,36 1,80

Tabela 2. Valores médios da densidade, Índice de Uniformidade, Módulo de finura, diâmetro geométrico médio e 
desvio padrão médio do gérmen integral de milho, na matéria natural.

Densidade Índice de Uniformidade (%) Módulo de Finura DGM1 DPM2

(g/L) Grossa Média Fina (µm)

369,12 0,77 55,61 43,3 2,58 622,27 11,34
1 Diâmetro geométrico médio; 2 Desvio padrão médio

Tabela 3. Conteúdo de aminoácido total do gérmen integral de milho (na matéria natural).

Aminoácido Valor 1 Aminoácido Valor 1

Proteína Bruta, % 11,09 Ác. Glutâmico, % 1,49

Lisina, % 0,51 Glicina, % 0,57

Treonina, % 0,41 Isoleucina, % 0,36

Metionina, % 0,21 Leucina, % 0,84

Cistina, % 0,18 Fenilalanina, % 0,46

Met+Cist, % 0,39 Serina, % 0,51

Alanina, % 0,59 Tirosina 0,31

Ác. Aspártico, % 0,60 Valina, % 0,61
1  Conteúdo do aminoácido

Tabela 4. Médias do conteúdo de ácidos graxos presentes no gérmen integral de milho (na matéria natural).

Palmítico Oléico Linoleico LinolênicoGérmen Integral de milho
(C16:0) (C18:1) (C18:2) (C18:3n3)

Médias (%) 17,37 30,18 51,91 0,55


