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Resumo 
 
A pecuária de corte nacional tem sofrido uma grande queda no seu 
percentual de lucratividade nos últimos anos. Isso se deve ao aumento de 
custo dos insumos e uma estabilização no valor da arroba. Dentro desse 
contexto os produtores precisam organizar seu sistema de produção, 
diminuindo os custos de produção e ou aumentando a eficiência de produção 
através da aplicação de tecnologias no sistema de produção. 
 
Em função disso ocorreu uma grande mudança no enfoque da pesquisa 
científica no ramo da nutrição animal, passando do estudo do valor nutritivo 
dos alimentos para o estudo dos processos fisiológicos e como esses são 
afetados por diversos fatores. Nas últimas décadas, pesquisadores têm 
procurado manipular e melhorar a eficiência alimentar. 
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O conhecimento e a manipulação de fatores que afetam as condições 
corporais dos bovinos de corte são de extrema importância, uma vez que 
estes estão diretamente correlacionados com a qualidade da carne. Neste 
contexto, os processos metabólicos que envolvem a gordura devem ter um 
maior destaque, devido ao seu alto custo de deposição  e manutenção.  
Objetivou-se, nesta revisão, abordar a influência das fontes de energia, 
processamento de grãos e sítio de digestão do amido na deposição de 
gordura nos diferentes depósitos corporais de ruminantes. 
 
Palavra Chave: bovinocultura | carne | confinamento | nutrição animal 
 
 
Abstract 
 
The national beef cattle production has been affected for a great fall in its 
percentile of profitability in the last years. That is due to the increase of cost 
of the inputs and the stabilization in the value received. Inside of that 
context, the producers need to organize his production system, reducing the 
production costs and or increasing the production efficiency through the 
application of technologies in the production system. 
 
A great change in the focus of the scientific research in the branch of the 
animal nutrition, passing of the study of the nutritional value of the foods for 
the study of the physiologic processes and as those they are affected for 
several factors. In the last decades, researchers have been trying to 
manipulate and to improve the alimentary efficiency. 
 
The knowledge and the manipulation of factors that affect the corporal 
conditions of the beef cattle are of extreme importance, once these are 
directly correlated with the quality of the meat. In this context, the 
metabolic processes that involve the fat should have a larger prominence, 
due to its high cost of deposition and maintenance.  This revision, therefore, 
has as objective approaches the influence of the energy sources, processing 
of grains and digestion site of starch on the fat deposition in the different 
parts of the body of the ruminants. 

                           
Keyword: animal nutrition | beef cattle | feedlot  | meat 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A rápida expansão do crescimento populacional no mundo faz com que a 
demanda, principalmente por proteína animal, exceda a sua produção. Em 
função disso, o aumento na eficiência do ciclo de produção animal, 
especialmente na produção de ruminantes, tem fundamental importância, de 
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maneira que possamos ter maior controle sobre os fatores de produção de 
carne. 
 
O objetivo final da cadeia pecuária é a produção de carne, a qual deve 
atender às exigências do mercado consumidor que ao longo dos anos tem se 
mostrado cada vez mais exigente, forçando produtores, industrias e 
pesquisadores a adequarem os sistemas de produção e comercialização 
visando à qualidade do produto. 
 
Para que estas exigências sejam atendidas, ao nível de sistema de produção, 
se faz necessário o conhecimento dos fatores que afetam as condições 
corporais dos bovinos de corte, uma vez que estes padrões estão 
diretamente correlacionados com a qualidade da carne. Vários fatores 
influem na composição e distribuição dos tecidos corporais, entre os mais 
importantes podemos citar o sexo, raça, tipo de animal, idade e o plano 
nutricional. Nesta revisão será abordada apenas a influencia do plano 
nutricional, ainda que apenas no tocante às fontes de energia, 
processamento de grãos e sítio de digestão. 
 
Segundo Luchiari Filho (2002), o plano nutricional é provavelmente, o fator 
mais importante que afeta a composição da carcaça, pois, está intimamente 
relacionado com a quantidade de gordura corporal. Também de acordo com 
Block et al. (2001), o manejo alimentar pode ser utilizado como ferramenta 
para alterar a composição de carcaça de acordo com os objetivos propostos. 
Para que isso seja possível é necessário que conheçamos o funcionamento 
metabólico e fisiológico do ruminante como um todo, assim como os fatores 
que afetam o seu funcionamento, para que assim possamos intervir de 
maneira racional visando aumento de eficiência, principalmente na utilização 
da dieta e sua posterior transformação em produto de interesse. 
 
Dentro deste contexto, a dinâmica da degradação de nutrientes no retículo-
rúmen e da digestão no intestino são importantes determinantes da 
utilização dos componentes da dieta por ruminantes. A dinâmica de digestão 
deveria ser conhecida e controlada para melhorar a digestibilidade ruminal e 
total da dieta, assim otimizando a produção de carne. Além disso, a fonte e 
o processamento de alimentos podem ser usados para manipular as 
características de degradação de nutrientes no rúmen e do sítio de digestão 
do mesmo, sendo uma ferramenta útil para otimizar as dietas para 
ruminantes. 
 
Portanto, o objetivo desta revisão é apresentar os principais aspectos 
relacionados com a degradação e utilização dos nutrientes energéticos da 
dieta, em função de sua fonte, do processamento dos grãos e o sítio de 
digestão do amido assim como as suas correlações com a lipogênese. 
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PRELIMINARES 
 
Primeiro, é preciso entender que todos os nutrientes (energia, proteína, 
vitaminas, minerais, e água) são usados em uma hierarquia que vai da 
manutenção > desenvolvimento > crescimento > lactação > reprodução > 
deposição de gordura. Isto significa que um animal tem que ter nutrientes 
suficientes para manter seu corpo antes de incrementar tecido ósseo ou 
crescimento muscular, e estes têm que acontecer antes do animal iniciar seu 
maior potencial para depositar gordura.  
 
Em geral, são depositados tecidos na ordem de: 1. cérebro, 2. osso, 3. 
músculo, e 4. gordura. Não obstante, um animal jovem, crescendo 
rapidamente em uma fase linear de crescimento, naturalmente acrescentará 
mais osso e músculo.  Como o tempo, e seu potencial genético, o 
crescimento de músculo atinge um platô, e então passará a depositar maior 
quantidade de gordura.   
 
Guenther et al. (1965) fez a alusão aos efeitos alimentares em bois 
recebendo nível alto ou moderado de nutrientes. Animais com o nível alto de 
nutrientes depositaram mais músculo e gordura a uma taxa mais rápida que 
animais a um nível moderado de nutrientes, em ambos idade e peso 
constantes. Crescimento ósseo não foi diferente entre os dois tratamentos, e 
foi mais relacionado com a idade do que com a nutrição. Entretanto, em 
ambos os grupos, a taxa de deposição de gordura foi muito mais rápida no 
último período de alimentação, depois que a deposição de músculo começou 
a diminuir, o que causou uma diminuição da relação músculo:gordura em 
animais maturos. Como em resultados de muitas pesquisas anteriores, foi 
desenvolvida a idéia de que a gordura de marmoreio é a última a ser 
depositada, e só acontece depois que o animal deposita a maioria do seu 
músculo. Porém, em condições projetadas para maximizar marmoreio, a 
idade à qual o animal começa a expressar marmoreio é menor do que muito 
pensam. 
 
A gordura renal e pélvica e a gordura interna são as primeiras a se 
depositarem. A seguir vem a gordura de cobertura e, por último, a gordura 
intramuscular ou de marmoreio (Luchiari Filho, 2000). Deve-se sempre 
lembrar que os diferentes locais de deposição tendem a assumir uma 
proporção razoavelmente fixa em relação ao total de gordura. 
 
Antes de entrarmos no mérito de como os fatores fonte de energia, 
processamento de grãos e sítio de digestão do amido podem afetar o 
acréscimo de gordura nos diferentes depósitos corporais, se faz necessário o 
entendimento do processo da lipogênese o qual será abordado no próximo 
ítem, e o da degradação das fontes de energia, processo este que será 
discutido adiante.  
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LIPOGÊNESE 
 
A biologia do tecido adiposo é importante tanto para a sobrevivência do 
animal como por ser um fator que influencia a qualidade dos produtos 
sintetizados e comercializados pelo homem. (Palmiquist & Mattos, 2006) 
 
Na maioria dos sistemas metabólicos os ácidos graxos são derivados da 
glicose. Glicose derivada da dieta é escassa no metabolismo dos ruminantes, 
portanto os ruminantes têm uma série de alterações no metabolismo 
envolvidas na conservação desta glicose. Entre estas alterações está a 
eliminação das enzimas citrato liase e malato desidrogenase, o que previne 
a conversão direta da glicose à acetato e ácidos graxos nos tecidos dos 
ruminantes, então conservando a glicose para suas funções mais essenciais, 
particularmente suprindo a energia do tecido cerebral (Van Soest, 1994). 
 
A deposição de gordura em tecido adiposo ocorre por dois processos: 
incorporação de ácidos graxos pré-formados de lipoproteínas plasmáticas, e 
por meio da síntese de ácidos graxos no tecido adiposo. A lipogênese no 
tecido adiposo não ocorre em todas as espécies, cerca de 90% da síntese de 
gordura em ruminantes ocorre no tecido adiposo, a maioria das espécies a 
síntese é realizada no fígado, porém em ruminantes este tipo de síntese 
contribui com apenas 5% (Bauman & Currie, 1980 citados por Van Soest, 
1994). 
 
Em geral acetato e butirato são as principais fontes energéticas (para 
oxidação), e o propionato é reservado para a gliconeogênese. Sendo o 
acetato e em menor proporção os ácidos graxos dietéticos são as maiores 
fontes de carbono para a síntese de ácidos graxos em ruminantes.  
 
Os triglicerídeos, dos depósitos de gordura, são derivados de glicerídeos pré-
formados ou podem ser sintetizados no corpo a partir de acetil-CoA e L-
glicerol-3-fosfato. A forma mais ativa de produção de ácidos graxos, é 
centrada no citosol e resulta principalmente na produção de palmitato a 
partir de acetil-CoA ou butiril-CoA (McDonald et al. 2002). 
 
Em ruminantes, o acetato é absorvido diretamente pelo epitélio ruminal ou 
intestinal e é transformado a acetil-CoA, na presença de acetil-CoA 
sintetase, no citosol (Figura 1). Este é a maior fonte de Acetil-CoA em 
ruminantes uma vez que a atividade da ATP citrato liase é extremamente 
reduzida, e a passagem de acetil-CoA mitocondrial é limitada. 
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Figura 1 – Conversão de Acetato à Acetil- CoA 
 
O primeiro passo da lipogênese proprimente dita é a conversão da Acetil-
CoA em malonil-CoA, pela ação da Acetil-CoA carboxilase (Figura 2), para 
isso são requeridos NADP+ reduzido, ATP, HCO-

3 como fonte de dióxido de 
carbono e íons magnésio, esta reação é catalisada pela biotina (Palmiquist & 
Mattos, 2006). 

 
 

Figura 2 – Conversão de Acetil-CoA à Malonil-CoA. 
 
A malonil-CoA reage então com a proteína acil-carrier (ACP), na presença de 
malonil-CoA-ACP transciclase, formando malonil-ACP, o mesmo acontece 
com o acetil-CoA na presença de acetil-CoA-ACP transciclase formando 
acetil-ACP, este por sua vez reage com o malonil-ACP, esta cadeia é 
aumentada por dois átomos de carbonos resultando o butiril-ACP. 
Então o butiril-ACP reage com o malonil-ACP, resultando na elongação da 
cadeia em mais dois carbonos resultando o caproil-ACP. A elongação da 
cadeia acontece por sucessivas reações dos complexos “fattyacyil-ACP” com 
a malonil-CoA até que o palmitoil-ACP seja formado, que pela ação da 
tioesterase específica, produz o ácido palmítico livre. A reação completa está 
representada abaixo: 

 
 
Conforme visto, a síntese de ácidos graxos no tecido adiposo de ruminantes 
requer fonte de equivalente redutores, estes podem ser obtidos pelo ciclo da 
pentose, e oxidação do isocitrato, no citosol, e pela oxidação do acetato. 
Para entender como diferentes estratégias podem afetar a habilidade de 
animal em produzir um determinado tipo de carcaça, e o rendimento desta 
carcaça, é preciso entender o crescimento básico de uma célula adiposa 
(adipócito). Primeiro, deve-se lembrar que a contagem de marmoreio é 
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determinada pela quantia de gordura intramuscular, e o grau de rendimento 
preliminar é em grande parte determinado pela gordura subcutânea 
(“backfat”) medida à 12ª. costela. Estes dois locais de desenvolvimento de 
adipócito podem variar quanto à taxa de síntese com mudanças na idade e 
na nutrição. Tecidos adiposos aumentam por hiperplasia (proliferação de 
células), hipertrofia (amplificação da célula), ou em combinação de ambos. 
Síntese de tecido adiposo requer uma fonte de ácido graxo (Acetil-CoA) e 3-
fosfato de glycerol, o qual quase todo vêm da glicose. Em ruminantes 
adultos sob pastagens, o acetato é o principal precursor de ácido graxo para 
síntese de adipócito.   
 
A literatura, segundo Berger & Pyatt (2007), indicam muito mecanismos 
pelos quais a nutrição pode afetar a composição do ganho em ruminantes. 
Composição da dieta influencia o perfil de ácidos graxos voláteis, aos quais 
se tem atribuído as diferenças na composição do ganho. Prior (1983) indica 
que fatores nutricionais em bovinos alimentados com feno produziram 
hipertrofia de adipócito sem aumentar a massa de tecido adiposo nos 
depósitos subcutâneos. Em contraste, bovinos alimentados com dietas a 
base de grãos tiveram menores adipócitos e igual massa subcutânea devido 
ao aumento da hiperplasia dos adipócitos. Além, Cianzio et al. (1985) 
relataram que o número de adipócitos foi mais relacionado ao escore de 
marmoreio do que o diâmetro deles. Hood & Allen (1978), relataram que a 
maior proporção contida na costela são adipócitos pequenos. Estes estudos 
parecem sugerir que adipócitos na costela preferem substratos disponíveis 
resultantes da fermentação de grãos comparados com os de forragem. 
 
Quando animais são alimentados com dietas de alto concentrado, a 
quantidade de propionato produzido aumenta em relação ao acetato.  A 
importância disto é que o propionato principal ácido graxo precursor para a 
síntese de glicose no fígado.  
 
A idade na qual se acredita que os bovinos desenvolveram gordura 
intramuscular suficiente para alcançar dado rendimento é discutível, porque 
a habilidade de ruminantes para usar diferentes alimentos para crescimento 
é o fato que nós temos sistemas de manejo quase para cada possível tipo de 
alimento.  
 
Smith (1995) declarou que a idade de um animal ditou o “timing” para o 
início da lipogênese, mas a dieta modulou a amplitude da taxa de 
lipogênese. Porém, Smith et al. (1984) reportaram que espessura de 
gordura subcutânea e a atividade de várias enzimas envolvidas em 
lipogênese eram maiores em bois alimentados com alto concentrado, dietas 
baseadas em milho versus bois alimentados com dietas a base de forragem, 
dieta de alfafa peletizada, embora o consumo de energia metabolizável fosse 
mais alto com a dieta de forragem. Então, os produtos finais da fermentação 
ruminal, assim como o consumo de energia líquida estão relacionados em 
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termos de formação de adipócito. Segundo Owens et al. (1995), embora a 
deposição de gordura possa ser reduzida pela limitação no suprimento de 
energia líquida, a taxa de deposição de gordura em animais na fase de 
terminação tendo acesso ad libitum à dietas de alto concentrado parecem 
atingir um platô em aproxidamente 550 g diárias. 
 
Isto é substanciado por Smith & Crouse (1984) em um estudo onde 
alimentaram, novilhos Angus na desmama, 8 meses de idade, a uma idade 
terminal de 16 a 18 meses, ou com silagem de milho (baixa energia) ou 
dieta de milho moído (energia alta). Eles concluíram que o acetato proveu 
de 70 a 80% das unidades de acetil para lipogênese em tecido adiposo 
subcutâneo, mas só 10 a 25% das unidades de acetil para lipogênese em 
tecido adiposo intramuscular. Reciprocamente, glicose (vinda do propionato) 
proveu de 1 a 10% das unidades de acetil para lipogênese em tecido 
adiposo subcutâneo, mas 50 a 75% das unidades de acetil para lipogênese 
em tecido adiposo intramuscular.  
 
Os autores concluíram que diferentes processos regulatórios controlam 
síntese de ácido graxo no tecido adiposo intramuscular e subcutâneo. Então, 
as enzimas responsáveis pela síntese de ácidos graxos, e então lipogênese e 
hipertrofia de adipócito, são reguladas pelos produtos finais da fermentação 
ruminal os quais são determinados pela dieta. 
 
FONTES DE ENERGIA 
 
Nos ruminantes, os carboidratos compreendem entre 70 e 80% de sua dieta 
e são fundamentais para o atendimento das exigências de energia, síntese 
de proteína microbiana, manutenção e saúde do animal, além das exigências 
para produção. A fermentação dos carboidratos no rúmen dá origem à 
produção de ácidos graxos voláleis que representam a principal fonte de 
energia para ruminantes, atendendo até 80% de suas exigências diárias 
(Ishler et al., 2000 citado por Nussio et al., 2006).  
 
Os carboidratos, quanto a sua utilização pelos animais, são classificados em 
fibrosos (celulose e a hemicelulose) e não-fibrosos (amido, açúcares e 
pectina), onde a primeira categoria é caracterizada pela digestão mais lenta 
enquanto as representantes da segunda categoria caracterizam-se pela 
rápida degradação no rúmen. Portanto, as fontes de energia, devido às suas 
diferenças em composição química, física e cinéticas de digestão, afetam 
diretamente o consumo de matéria seca, a digestão e a utilização dos 
nutrientes da dieta. 
 
Em ruminantes, segundo Fluharty (2001), para manter os órgãos digestivos 
(rúmen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, e intestino grosso) 
além do fígado e rins podem levar até 40-50% da energia e 30-40% da 
proteína consumido em um dia. Em dietas de forragem que é muito 
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volumosa e apenas 40-60% é digestível, aumenta o peso do trato digestivo. 
Em contraste, dietas baseadas em grãos resultam em pesos de órgão 
diminuídos, comparados com forragens, porque grãos são 80-100% 
digestível, e tem um tamanho de partícula muito menor que lhes permite ter 
uma taxa mais rápida de digestão e passagem pelo trato digestivo. O 
resultado é que grão é mais digestível que forragem, e isto diminui a 
exigência de manutenção de um animal, portanto deixando mais nutrientes 
para crescimento de músculo e engorda.  
 
Fluharty et al. (1999) testaram fontes de energia sobre o crescimento, 
características de carcaça e massa visceral em ovinos, encontraram maior 
acúmulo de gordura visceral em animais alimentados com dietas de alto 
concentrado, quando comparados com animais que pastejavam alfafa, ao 
contrário ocorreu com o tamanho das vísceras que foi maior para o que 
recebiam dieta volumosa. 
 
Os principais ácidos graxos voláteis (AGV) produzidos por microorganismos 
do rúmen são acetato, propionato, e butirato, e servem como os precursores 
principais para glicose e gordura em ruminantes. Em uma dieta a base de 
forragem, a proporção de AGV seria aproximadamente 65-70% acetato, 15-
25% propionato, e 5-10% butirato (Nussio et al., 2006). Dietas de alto 
carboidrato prontamente fermentescível (amido) aumenta a proporção de 
propionato produzido por fermentação ruminal, e resulta em proporções de 
AGV de aproximadamente 50-60% acetato, 35-45% propionato, e 5-10% 
butirato. Esta maior proporção de propionato é extremamente importante a 
características de carcaça. Schoonmaker et al. (2004), testando fonte e 
quantidade de energia sobre as características de carcaça de novilhos, 
concluíram que tanto a fonte quanto a quantia de energia afetaram a 
deposição de gordura, onde animais que recebiam dietas de alto 
concentrado ad libitum, apresentaram maior espessura de gordura 
subcutânea aos 316 dias de idade, quando comparados aos animais que 
recebiam dietas de alto volumoso, ou dietas de alto-concentrado de forma 
limitada. 
  
No mesmo trabalho o autor, concluiu que a fonte de energia afetou a 
composição do Longissimus dorsi em animais superprecoces que receberam 
dieta de alto concentrado ad libitum, onde este se apresentou com menor 
porcentagem de gordura e maior umidade, mostrando, segundo o autor, que 
a estratégia alimentar adotada não foi a melhor opção para maximizar 
deposição intramuscular.  
 
Em contraste, Schoonmmaker et al. (2003), não encontraram diferenças 
quanto à gordura na composição do Longissimus dorsi para diferentes fontes 
de energia. Seguindo o mesmo padrão encontraram maior espessura de 
gordura subcutânea e % de gordura intramuscular, para animais recebendo 
dietas com alto concentrado ad libitum.  
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Smith & Crouse (1984) demonstraram que glicose provê cerca de 50 a 75% 
da unidade acetil para a deposição de gordura intramuscular, enquanto 
provê somente de 1 a 10% para a deposição de gordura subcutânea.  
 
Pesquisa realizada por Johnson et al. (1982) e Bines e Hart (1984) 
encontraram que aumento no pico de concentração de insulina com o 
aumento da produção de propionato aumentará também a secreção de 
insulina. Insulina aumenta a síntese de gordura e de proteína enquanto inibe 
a quebra de gordura e proteína ao nível do tecido. O aumento da síntese de 
gordura e proteína devido a secreção de insulina é devido a taxas 
aumentadas de captação nutriente através de tecidos. Schoonmmaker et al. 
(2003), observaram que insulina, que regula a glicose sanguínea, foi 
aumentada em novilhos alimentados com dietas de alto concentrado 
comparados com os alimentados com dietas de alta forragem na fase de 
crescimento, subsequentemente, score de marmoreio, mensurado por 
ultrasom pode aumentar para animais recebendo dietas de alto concentrado 
ad libitum durante a fase de crescimento. Aumento na concentração 
plasmática de insulina é ligado à diminuição da gliconeogênese hepática e 
uso pelos tecidos periféricos exceto a glândula mamária (Sano et al., 1992; 
Eisemann e Huntington, 1994; McGuire et al., 1995). 
 
Digestão do amido 
 
Antes de falarmos sobre os efeitos do processamento de grãos e o sítio de 
digestão do amido, se faz necessário o entendimento do processo de 
digestão deste carboidrato, desde a sua fermentação ruminal, passando pela 
digestão no intestino delgado e por último a fermentação no intestino 
grosso. 
 
Amido é o principal componente energético de grãos, então é o nutriente 
primário em dietas típicas para acabamento usadas para promover elevados 
níveis de produção. Assim, a utilização ótima deste amido é fundamental 
para aumentar a eficiência na produção de gado confinado (Theurer, 1986).  
 
O amido é um polissacarídeo não estrutural de elevado peso molecular e 
sintetizado pelas plantas superiores com função de reserva energia (Van 
Soest, 1994). Dois tipos de polímeros ocorrem no amido: a amilose com 
ligações α-1,4, e amilopectina com ligações de glicose α-1,4 e α-1,6, a 
proporção desses dois polissacarídeos varia entre espécies e variedade. Ao 
ser ingerido, pelo ruminante, o grão contendo amido é aderido e colonizado 
por algumas bactérias ruminais que produzem endo e exo-enzima que 
hidrolisam as ligações α-1,4 e α-1,6 da amilose e da amilopectina. 
Entretanto nem todas as bactérias são equipadas com um completo arranjo 
enzimático, então a digestão completa do amido requer interação entre 
espécies bacterianas. Grão inteiro com o pericarpo intacto é muito ou 
totalmente resistente à digestão por ruminantes porque são resistentes à 
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adesão dos microorganismos (Beauchemin et al., 1994). Em contraste, 
grãos processados têm a sua digestibilidade aumentada, devido a maior 
oportunidade para à adesão aos grânulos de amido. Ruminantes 
“processam” amido por mastigação, quebrando o pericarpo (Huntington, 
1997). 
 
Uma vez digerido o amido, a glicose gerada é rapidamente convertida a 
ácidos graxos voláteis (AGV) como resultado da utilização da glicose pelo 
metabolismo microbiano. A energia presente nos ácidos graxos é cerca de 
75 a 80% da energia originalmente presente nos carboidratos fermentados 
(Kozloski, 2002). A maior parte dos AGV, de 80 a 90%, são absorvidos pelo 
epitélio ruminal, atingindo a corrente sanguínea, sendo o restante absorvido 
pelo omaso e abomaso. Conforme já visto anteriormente, o acetato será o 
maior precursor para a lipogênese, enquanto propionato será o principal 
precursor para a gliconeogênese e o butirato é grandemente absorvido pelas 
vísceras para suprir as suas demandas energéticas. 
 
Concomitante ao processo fermentativo, parte da digesta ruminal, 
representada principalmente por partículas menores e mais densas, saem 
deste compartimento em direção ao abomaso e intestino delgado. Os 
carboidratos que chegam com a digesta no intestino delgado são 
representados por aqueles do alimento que não foram fermentados pelos 
microorganismos ruminais e também por quantidades variáveis de 
carboidratos presentes nas células microbianas, que varia de 10 a 30% da 
biomassa microbiana (Kozloski, 2002). Não há ação sobre estes carboidratos 
no abomaso, a atividade carboidrase inicia após a digesta entrar no duodeno 
e se misturar com a secreção pancreática, que contém atividade amilásica e, 
juntamente com a secreção biliar, neutraliza o pH. O amido é digerido à 
glicose, em processo igual aos monogástricos. 
 
Em dietas baseadas em forragens, espera-se que os carboidratos que 
cheguem no intestino delgado seja basicamente celulose e hemicelulose,  e 
quantidades insignificantes de amido, ou mesmo nulas. Nessa situação, a 
quantidade de amilase secretada pelo pâncreas e a atividade amilásica 
também se tornam insignificantes. Rivera et al., (2003) testando efeito de 
amilase suplementar e diferentes fontes de forragem sobre a performance e 
características de carcaça em animais em acabamento, não encontrou 
diferenças para os parâmetros de carcaça : peso de carcaça quente, 
rendimento de carcaça, espessura de gordura, porcentagem de gordura 
visceral e escore de marmoreio.  
 
Em dietas de alto grão, principalmente milho e sorgo, quantidades 
significativas de amido podem passar pelo rúmen e serem degradadas no 
intestino delgado. A glicose produzida no intestino delgado é absorvida pela 
parede do intestino delgado, por um sistema de transporte ativo, no qual há 
gasto de energia. 
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Nos ruminantes, geralmente, a fermentação microbiana dos carboidratos no 
rúmen resulta em baixa absorção de glicose pelo trato gastro-intestinal, 
exceto quando o animal consome grande quantidade de amido não 
degradado no rúmen. Nesses casos, a glicose gerada pela hidrólise do amido 
será utilizada pelos tecidos drenados pelo sistema porta-hepático, incluindo 
o trato gastro-intestinal, pâncreas, baço e gordura mesentérica e omental, 
no intuito de atender suas necessidades energéticas. Desta maneira a 
principal via de fornecimento de glicose para os tecidos periféricos e 
glândula mamária é a gliconeogênese hepática nos ruminantes (Resende et 
al., 2006) 
 

PROCESSAMENTO DE GRÃOS E SÍTIO DE DIGESTÃO DO AMIDO 

A meta principal do processamento de grãos é aumentar a disponibilidade de 
energia (amido) do grão, além disso processamento pode destruir 
micotoxinas e melhorar a capacidade de  mistura na dieta total, promovendo 
um melhor manejo de cocho (Owens et al., 1997). Muitos tipos de 
processamento físicos e químicos estão disponíveis para melhorar a 
digestibilidade dos grãos e o desempenho dos ruminantes. A moagem fina 
ou grossa, extrusão, micronização, tostagem, peletização e laminação são 
exemplos de processamentos a seco, enquanto maceração, laminação a 
vapor, floculação, reconstituição, explosão, cozimento a vapor são 
processamentos que envolvem adição de água aos grãos, freqüentemente 
na forma de vapor e com pressão (Hale, 1973 citado por Antunes e 
Rodriguez, 2006).  
 

 
 
Figura 3. Valores de digestibilidade de amido dos grãos de milho e de sorgo 
processados por vários métodos na trato digestivo total dos ruminantes. 
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A figura 3 apresenta valores de digestibilidade do amido dos grãos de milho 
e sorgo processados por vários métodos no trato digestório total de 
ruminantes. Como pode ser visto, a extensão da digestão do amido no 
rúmen e no trato digestório total foi maior para os grãos de milho e de sorgo 
moídos fino e floculados a vapor que laminados ou moídos grosseiramente. 
Dessa forma, o suprimento de amido para o intestino delgado é maior 
quando o milho, e o sorgo são fornecidos aos animais com maiores 
tamanhos de partículas. 
 
Fica claro que processamentos de grãos, especialmente floculação a vapor, 
aumenta a eficiência digestiva, pelo menos uma parte deste aumento 
provavelmente resulte do aumento da digestão intestinal (Huntington et al., 
2006) Na prática, os diferentes tipos de processamento atuam aumentando 
a área de superfície dos grãos, reduzindo a interação da matriz protéica com 
os grânulos de amido e/ou aumentando a solubilidade dos grânulos de 
amido em água. Dessa forma, os processamentos podem aumentar a 
disponibilidade do amido e da proteína dos grãos no rúmen e no intestino 
delgado, e mudar as características de fermentação ruminal e da taxa de 
passagem o sítio de digestão (Theurer et al., 1986 e Owens et al., 1986). 
Segundo Theurer et al. (1999) aumentando o grau de processamento de 
grão pelo decréscimo na densidade do flóculo de 437 para 283 g/L, de grãos 
de milho ou sorgo processados com vapor a proporção de amido digerido na 
rúmen e no trato total, resultaram em menor amido dietético digerido no 
intestino delgado por bovinos alimentados com dietas de alto concentrado. 
Respostas similares foram encontradas na comparação entre sorgo floculado 
a vapor e laminado a seco. Estas mudanças podem parcialmente explicar o 
aumento da eficiência de ganho por novilhos com milho floculado a vapor ou 
sorgo grão. 
 
Galyean (1996) relatou em sua pesquisa, que envolveram 6 confinamentos 
responsáveis pela nutrição de 3,6 milhões de animais confinados nos 
Estados Unidos, que todo o milho que foi processado antes de compor a 
dieta, os processos mais comuns são floculação, seguido por laminação e 
grão úmido. 
 
Owens et al., 1997, em revisão apresentou dados de ganho de performance 
de bovinos recebendo grãos com diferentes processamentos. Os autores 
mencionaram ainda que, o tipo de grão, método de processamento, fonte de 
forragem e a mistura, podem influenciar a taxa de ganho e o valor de 
energia metabolizável do grão, provavelmente devido ao manejo de cocho, 
aceitabilidade da dieta, extensão da mastigação e ruminação, além do sítio e 
extensão da digestão do amido. 
 
Zinn & Barrajas (1997) não encontraram diferenças nas características de 
digestão de animais alimentados com grão floculados a vapor frescos 
comparados com animais recebendo grãos floculados a vapor secos ao ar. 
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Owens & Gardner (1999) em revisão sobre o assunto, mostraram que 
animais alimentados com grãos floculados a vapor ganharam mais 
eficientemente e tiveram carcaça mais pesada do que aqueles que foram 
alimentados com grão laminado a seco, com alta umidade ou com grão 
inteiro. Este aumento de eficiência pode ser atribuída ao aumento da 
disponibilidade de amido nos grãos floculados, estes animais tiveram maior 
área do músculo longissimus a maior espessura de gordura subcutânea, mas 
tiveram menor marmoreio e qualidade de rendimento. Espessura de gordura 
por unidade de área do músculo longissimus foi maior e a relação 
marmoreio:gordura subcutânea foi menor para animais alimentados com 
grãos floculados a vapor do que para o gado alimentado com grãos 
laminados a seco. Isto pode refletir em uma mudança no sítio de digestão, 
com o aumento da deposição de gordura sendo relatada pelo menor escape 
de amido da dieta, conforme discussão apresentada no item anterior. 
 
CONCLUSÕES 
 
Produzir carne de qualidade, que atenda às exigências do mercado 
consumidor, tenra, sem excesso de gordura externa e com a gordura 
intramuscular mantida ainda são os principais desafios nos sistemas de 
produção. Avanços das pesquisas na área de nutrição e genética são os 
fatores principais que contribuem com estas preocupações, de maneira que 
conforme os avanços acontecem é possível ter o maior controle sobre os 
parâmetros que afetam a qualidade do produto final.  
 
Excessiva gordura subcutânea e gordura interna causam ineficiências em 
sistemas de produção, devido ao alto custo energético para depositar 
gordura comparado com proteína, portanto conforme visto nesta revisão, a 
tentativa de manipular estes parâmetros via planejamento nutricional é 
válida, e pode promover uma considerável contribuição para a maior 
eficiência dos sistemas, que tendem se tornarem cada vez mais precisos e 
tecnificados. 
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