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1. Gérmen de milho (fubá grosso 
GRANFINO)  se destaca no mercado de 
rações e nutrição animal 

O produto tem alto padrão de qualidade e apresenta rendimento 30% superior ao 
milho em níveis de proteína 

  O gérmen de milho desengordurado GRANFINO (FUBÁ GROSSO) é um 
produto integral obtido por meio de degerminação semi-úmida do grão, que 
posteriormente é extrusado e prensado para retirada do óleo. Este processo garante 
sua qualidade uma melhor digestibilidade dos nutrientes da proteína e quando 
falamos de energia o amido gelatinizado, ou seja pré digerido tem seu 
aproveitamento 

Fonte energética e proteica alternativa, o gérmen de milho apresenta alto teor de 
aminoácidos e é indicado para alimentação dos animais de forma direta e/ou como 
ingrediente na formulação de dietas, para várias espécies de animais, como bovinos, 
suínos, ovinos, aves de cortes, animais de estimação e peixes. O FUBÁ GROSSO pode 
substituir total ou parcialmente em dietas em que, as principais fontes de energia 
sejam milho e sorgo, e as fontes de proteína como farelo de trigo e Glúten de 
milho(refinazil-promil). 

Comparado ao milho, o produto apresenta em média um rendimento 30% superior 
em nível de proteína (até 12% PB). Isso faz com que o gérmen de milho tenha 
capacidade de promover o crescimento, ganho de peso e o aumento da produção de 
leite. 

______________________________________________ 

2. Sobre a Granfino 

Iniciamos nossas atividades no início dos anos 50 e em pouco tempo nos tornamos líderes em refino e 
venda de fubá e farinha de mandioca no estado do Rio de Janeiro. De origem e administração familiar, 
nossa marca alia tradição e qualidade, que fazem de nossos produtos os preferidos de donas de casa a 
chefs requintados.                                                                     
Localizado no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, nosso Parque Industrial Irmãos Coelho 
é composto por 5 unidades fabris que juntas empregam mais de 600 funcionários, atuando nas áreas 
de industrialização, beneficiamento, embalagem e distribuição de gêneros alimentícios em geral, além 
da extração e comércio de óleos vegetais e a fabricação de alimentos para animais.  
Nosso grupo Granfino e suas divisões Granfino Alimentos e Gran – Divisão Animal, possuem juntos um 
mix de mais de 90 produtos diferentes, todos com a mesma qualidade que faz de nossa marca um 
referencial. Temos orgulho de fazer parte da história da indústria nacional e trabalhamos diariamente 
para poder sempre fazer parte da sua história também. 

http://www.gmgconsultoria.com.br/
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3. MATERIAL TÉCNICO 

Média de análises de Fubá grosso em 2016 – realizado pelo laboratório próprio da Granfino. 

 

Cálculo NDT para ovinos, caprinos, vacas de leite e gado de corte (ruminantes) 

 

Calculo de energia para monogástricos e ruminantes de alta exigência 

 

 

 

 

Níveis de: ( %) Umidade ( %) Proteína ( %) Gordura ( %) Fibra ( %) M. Mineral ( %) Cálcio ( %) Fósforo
Máximo 12,50 % Mínimo 10,00 % Mínimo 0,50 % Máximo 8,00 % Máximo 6,00 % Máximo ,00 % Mínimo ,00 %

10,97 13,95 2,37 3,50 3,35 0,19 0,65

% da MN % MS % DIGESTIBILIDADE % MS Digest

UMIDADE 10,97                    -         -                         -              

PROTEÍNA BRUTA 13,95                    14,06     85,00                      11,95          

EXTRATO ETÉREO 2,37                      2,48       90,00                      2,23            

FIBRA BRUTA 3,50                      3,61       5,00                        0,18            

MATÉRIA MINERAL 3,35                      3,46       -                         -              

EXTRATO NÃO NITROGENADO 76,83                    76,94     92,00                      70,78          

NDT ms= 87,91 

NDT mn= 78,27 

% NDT = %PB(dig) + %ENN(dig) + %FB(dig) + %EE(dig) . 2,24

CÁLCULOS DE ENERGIA
AGRIBRANDS DO BRASIL LTDA.

ENTRE COM O NDT, EM % 78,27

Energia Digestível (MCAL/KG) 3,444

Energia Metabolizável (MCAL/KG) 2,824

Energia Líquida lactação (MCAL/KG) 1,798

Energia Líquida manutenção (MCAL/KG) 1,885

Energia Líquida ganho (MCAL/KG) 1,247

http://www.gmgconsultoria.com.br/
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4. Ficha técnica do produto 

 

 

 

 

 

 

FUBÁ GROSSO 

FARELO DE GÉRMEN DE MILHO DESENGORDURADO 

Composição Básica do Produto 

Farelo de gérmen de milho desengordurado 

Descrição do produto 

O Fubá Grosso é constituído de farelo de gérmen de milho desengordurado resultante do 

processo de extração do óleo do gérmen de milho. 

O processo da extração se inicia com a extrusão, que consiste no cozimento sob alta pressão 

que resulta na aglomeração em peletes. O óleo é extraído com solvente e, posteriormente, há 

a separação do solvente do óleo por destilação. Na etapa da dessolventização, há a 

remoção do solvente do gérmen.  

O gérmen é direcionado ao resfriamento e a moagem para a obtenção do farelo de milho 

desengordurado, o Fubá Grosso. 

Indicação de uso: 

Ingrediente para alimentação animal 

Níveis de Garantia do Produto: 

Umidade (máx.) 125,0 g/kg 12,50% 

Proteína Bruta (mín.) 105,0 g/kg 10,50% 

Extrato Etéreo (mín.) 5,0 g/kg 0,50% 

Matéria Fibrosa (máx.) 61,0 g/kg 6,10% 

Matéria Mineral (máx.) 40,0 g/kg 4,00% 

Aflatoxinas (máx.) 20 ppb  

 

  

INDÚSTRIAS GRANFINO 

DIVISÃO GRAN-ANIMAL 

http://www.gmgconsultoria.com.br/
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5. Rótulo do produto 

 

 

 

 

 

 

Modo de Usar:  

Distribuir uniformemente no comedouro, em misturas procurar um nutricionista para balancear uma 

fórmula direcionada a espécie e categoria em questão. 

DÚVIDAS - ENTRE EM CONTATO COM DEPARTAMENTO TÉCNICO GRANFINO 

Prazo de Validade: 

120 dias após data de fabricação 

Modo de Conservação: 

Evitar umidade e conservar o produto longe das paredes e do chão. 

Produto Registrado no Ministério da Agricultura sob nº RJ 03810 00001 
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