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INTRODUÇÂO
A crescente procura do milho, associada às produções limitadas em determinadas épocas do
ano, e o fato de ter seu preço elevado no mercado internacional, têm onerado os custos de produção
e levado os produtores a buscar outros alimentos para formular dietas para as aves (CASARTELLI
et al., 2005). Dos ingredientes que compõem uma formulação de ração para suínos, o milho é o que
participa com maior percentual de inclusão, chegando a compor 60% de sua formulação, sendo a
principal fonte energética.
Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no âmbito de viabilizar a utilização de
alimentos energéticos alternativos ao milho, para tanto se deve levar em consideração fatores como
o valor nutritivo, a oferta do alimento em determinada região, o nível nutricional e a viabilidade
econômica. Sendo assim, a presente revisão tem o objetivo de comparar a composição
bromatólogica desses alimentos com milho e verificar os resultados de desempenho alcançados em
diversas pesquisas.
MILHO
Aproximadamente 75% do milho produzido no Brasil são destinados a cadeia produtiva de
suínos e aves. Por se tratar de uma fonte barata de carboidratos e ser uma cultura cosmopolita, o
milho também é empregado na indústria de óleos, farinhas, bebidas, plásticos, entre outros. De
acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2011) na safra de 2011/12
a estimativa de produção era em torno de 60, 319 milhões de toneladas, o que permite ao Brasil
confirmar sua posição de terceiro maior produtor mundial de milho.
Há uma crescente demanda mundial do grão em conseqüência do aumento do consumo de
carne branca na Ásia e a grande utilização do milho para produção de etanol e em conseqüência
disso surgem novas alternativas para potencializar a produção animal.
ARROZ E SEUS SUBPRODUTOS
O arroz (Oryza sativa L.) é mundialmente produzido para ser consumido por humanos.
Entretanto, quando não estiver dentro das especificações para o consumo humano ou quando razões
econômicas o permitem, pode ser utilizado na alimentação animal (BUTOLO, 2002). A produção
de arroz na safra 2011/2012 deve ficar em torno de 11.926,6 milhões de toneladas segundo
estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2011). Os subprodutos farelo de
arroz gordo, farelo de arroz desengordurado e a quirera de arroz podem ser fontes importantes para
as dietas dos suínos.
QUIRERA DE ARROZ (QA)
A quirera de arroz é um subproduto originado no processo de polimento do arroz, composto
por grãos quebrados, podendo ser utilizado na alimentação animal (BUTOLO, 2002). Segundo o
autor, uma das vantagens da utilização de quirera de arroz na dieta dos animais é a ausência ou o
nível muito reduzido de micotoxinas devido à forma de colheita e processamento do arroz.

Conforme ROSTAGNO et al. (2011) a quirera de arroz possui níveis protéicos e de energia
metabolizável semelhantes ao do milho. Embora apresente um nível de gordura inferior ao do
milho, compensa essa carência com o elevado teor de amido. Apresenta um nível de fibra bruta
inferior e lisina e metionina superior, permitindo a formulação de dietas com menor nível de
aminoácidos sintéticos, reduzindo assim o custo da ração.
Segundo Quadros et al. (2000) substituição total do milho pela quirera de arroz diminuiu o
consumo de ração, sem afetar o peso final, o ganho de peso e a conversão alimentar de suínos
machos castrados em fase de terminação. Entretanto, Menezes et al. (2000) avaliando o
desempenho de suínos na fase de crescimento alimentados com rações contendo diferentes níveis de
QA em substituição ao milho (0, 25, 50, 75 e 100%), verificaram maior consumo de ração à medida
que se aumentava o nível de substituição do milho pela quirera de arroz.
FARELO DE ARROZ INTEGRAL (FAI)
O farelo de arroz apresenta características importantes, principalmente na sua composição
química, como o alto teor de óleo, que possibilita sua utilização como fonte de energia para os
animais, em substituição ao milho. A operação de beneficiamento do arroz com casca para obtenção
do arroz branco produz em média 8% de farelo de arroz, podendo variar de 4 a 12% do peso do
grão (DOMENE, 1996).
Bertol et al. (1990) verificaram redução do consumo de ração com os aumentos dos níveis
de farelo de arroz na ração para suínos em fase de terminação. Contudo, não constataram diferenças
nas características de carcaça espessura de toucinho e área de olho de lombo de suínos em
terminação alimentados com rações contendo níveis crescentes de farelo de arroz.
Kiefer & Quadros (2006) ao avaliarem a substituição parcial e total do milho pela quirera de
arroz nas fases de crescimento e terminação, observam melhor conversão alimentar no tratamento
em que a substituição foi total. Entretanto Nery et al. (2010) verificaram que a substituição de 100%
do milho por FAI afetou o ganho de peso diário e o peso da carcaça, quando a inclusão foi de até
50% de FAI observaram desempenho zootécnico e características de carcaça similares aos obtidos
com rações baseadas em milho para suínos na fase de terminação.
FARELO DE ARROZ DESENGORDURADO (FAD)
O farelo de arroz desengordurado (FAD) é o subproduto da extração do óleo, contido no
farelo de arroz integral, por meio de solvente (OLIVEIRA & MOLINA, 1981). A principal
vantagem do FAD é a não rancificação, permitindo que o produto seja armazenado por um período
de tempo maior (PIMENTEL & PEIXOTO, 1983).
A alta variação da composição química do FAI são observadas devido à característica do
alimento como origem e processamento e também pelas variações de metodologias químicas e
bromatologicas utilizadas. O alto teor de fibra presente no FAD aumenta o tempo de passagem do
alimento no trato gastrointestinal reduzindo a absorção dos nutrientes (LE GOFF, 2002). Com um
maior conteúdo de fibra na dieta poderá haver formação de complexos com os minerais,
prejudicando assim, a sua absorção (Ferreira, 1994).
Ludke et al. (2002) verificaram que a inclusão de 30% de FAD na dieta reduziu o
desempenho de suínos em crescimento e terminação, com dietas isoenergéticas. Warren & Farrell
(1990) afirmaram que as dietas com até 30% de FAD resultam em um aceitável desempenho dos
suínos quando o consumo de energia digestível for constante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os subprodutos do arroz podem substituir parcialmente o milho em dieta para suínos sem
afetar o desempenho dos animais. Tornando-se assim uma opção viável quando a oferta e os custos
forem favoráveis.
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