
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE SORGO POR MILHETO EM DIETAS COM ALTA 

PROPORÇÃO DE CONCENTRADO PARA BOVINOS DE CORTE 

 

 

 

 

 

Kíria Karolline Gomes Moreira 

Orientador: Prof. Dr. João Teodoro Padua 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
2013 



ii 

 

KÍRIA KAROLLINE GOMES MOREIRA 

 

SUBSTITUIÇÃO DO SORGO POR MILHETO EM DIETAS PARA BOVINOS DE 

CORTE CONFINADOS RECEBENDO ALTA PROPORÇÃO DE 

CONCENTRADO 

 

 

 

 

 

Área de Concentração: 

Produção Animal 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. João Teodoro Padua EVZ/UFG 

Comitê de orientação: 

Prof. Dr. Juliano José Resende Fernandes EVZ/UFG 

Prof. Dr. Milton Luiz Moreira Lima EVZ/UFG 

 

 

 

 

 

 
GOIÂNIA 

2013 

Dissertação apresentada para 
obtenção do grau de Mestre em 
Ciência Animal junto à Escola de 
Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Goiás 



iii 

 

KÍRIA KAROLLINE GOMES MOREIRA 

 

Dissertação defendida e aprovada em ____ de ____ de ____, pela seguinte 

Banca Examinadora: 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. João Teodoro Pádua – EVZ/UFG 
Presidente da Banca 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Reinaldo Cunha de Oliveira Júnior - UEG 
 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Dr. Victor Rezende Moreira Couto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Á Deus e Nossa Senhora da Abadia 
do Muquém... 

Aos meus queridos pais. 

Aos amigos de ontem e sempre... 

Aos professores. 

 



v 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida, pelas vitórias e 

provações, por todas as pessoas colocadas em meu caminho e por mais esse 

sonho que se concretiza.  Agradeço também, a Nossa Senhora, minha mãe, por 

falar ao meu coração e por sua intercessão. 

Aos meus pais, Umberto e Isabel, por serem exemplos de vida, de 

amor, de força. Por estarem sempre ao meu lado, por me apoiarem e por 

acreditarem em mim. A vocês meu eterno amor e gratidão. A toda minha família, 

Samilly, Sarah, tios, primos e avós pelo carinho e torcida. 

Ao Tiago, por sua ajuda, compreensão, companheirismo e apoio. 

À Escola de Veterinária e Zootecnia, em especial ao Departamento de 

Produção Animal, pela oportunidade de crescimento profissional e capacitação. E 

aos funcionários Gerson, Andréia, Hélio, sr. Dito, sr. Nilson, Osvaldeir pela 

atenção, ajuda e gentileza. 

À Capes pela concessão da bolsa de Mestrado. 

Aos professores, João Teodoro e Juliano, meus orientadores. Obrigada 

por terem acreditado na minha capacidade, confiando a mim um grande projeto. 

Obrigada pela paciência, pelas críticas sempre construtivas e pela amizade. 

Obrigada por contribuírem para minha formação, por despertarem o gosto pela 

pesquisa.   

Aos professores do Departamento de Produção Animal Victor Rezende 

Moreira Couto, Emanuel Arnhold e Milton Luiz Moreira e pelas contribuições no 

desenvolvimento dos trabalhos, pelos inúmeros ensinamentos e pela paciência. 

Aos professores Marcos Barcellos Café e Adilson, sempre tão 

prestativos. 

Aos animais experimentais. 

Aos estagiários e funcionários do Confinamento Experimental Bovinos 

de Corte (CEBC) Marcos e Marcelo, Lucas, Marcelo, Antônio, Jéssica, Giovana, 

Jordana, Bruno, Victor, Marinones, Vanessa, Mariana, pelo apoio, ajuda 

incondicional e pela possibilidade de trabalhar com uma verdadeira equipe. Sem 

vocês tudo seria mais difícil.  



vi 

 

Aos amigos do curso de pós-graduação: Barbara, Flávia, Marcela, 

Fabíola, José Tiago, Marcondes, Leonardo, Ernane, Alex, Thiago, Rayane, 

Dayane pela amizade, ajuda e por todos os momentos de alegria que passamos 

juntos. Com vocês o pesado sempre foi mais leve. 

A Verônica, Raquel e Jordana, sou eternamente orgulhosa por tê-las 

em minha vida. Companheiras fiéis a vocês meu carinho e obrigada. 

A empresa Sementes Adriana pela doação do milheto. 

Enfim, a todos que participaram direta ou indiretamente para que esse 

trabalho pudesse ser concluído. 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fazer um céu com pouco a gente faz; basta uma estrela, uma 

estrela e nada mais... Para ter nas mãos o mundo, basta uma 

ilusão. Um grão de areia é o mundo em nossa mão.... Sonhar é 

dar à vida nova cor; dar gosto bom às lágrimas de dor... O sol 

pode apagar, o mar perder a voz, mas nunca morre um sonho 

bom dentro de nós.”  

Mário Lago 



viii 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................... ix 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................. x 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................. xi 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................... 3 

2.1 Milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br) .......................................................... 3 

2.1.1 Caracterização do grão de milheto ................................................................ 5 

2.1.2 Uso do grão de milheto na alimentação de ruminantes................................. 6 

2.2 Influência do temperamento animal no ganho de peso de bovinos .................. 9 

3 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................. 14 

3.1 Local ............................................................................................................... 14 

3.2 Delineamento experimental ............................................................................ 15 

3.3 Animais, rações experimentais e manejo alimentar ....................................... 15 

3.4 Procedimento experimental ............................................................................ 17 

3.5 Coleta de amostras e análises laboratoriais ................................................... 18 

3.6 Análise econômica ......................................................................................... 19 

3.7 Análises estatísticas ....................................................................................... 19 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 21 

4.1 Desempenho .................................................................................................. 21 

4.2 Temperamento animal.................................................................................... 27 

4.3 Análise econômica ......................................................................................... 28 

5 CONCLUSÃO .................................................................................................... 30 

6 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 31 

  



ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1. Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBC) ................ 14 

FIGURA 2. Temperatura média durante o período experimental (Estação 
Evaporimétrica de Goiânia, 2012 ......................................................................... 14 

FIGURA 3. Precipitação pluviométrica durante o período experimental (Estação 
Evaporimétrica de Goiânia, 2012 ......................................................................... 15 

FIGURA 4.  Consumo de matéria seca (%PC) em relação aos níveis de inclusão 
de milheto (%) ...................................................................................................... 22 

FIGURA 5. Regressão entre ganho médio diário (GMD) e os níveis de inclusão do 
milheto em substituição ao sorgo ......................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Composição química dos grãos de milheto e sorgo (média e desvio 
padrão .................................................................................................................... 6 

QUADRO 2 - Escala padrão de escores subjetivos atribuídos em função da 
reação comportamental típica do animal em relação à aproximação de um 
avaliador ............................................................................................................... 12 

QUADRO 3 - Resultados de estudos que avaliaram a associação entre 
temperamento e ganho de peso médio diário (GMD) em confinamento .............. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1. Desempenho de novilhos confinados e alimentados com milho, sorgo 
e milheto ................................................................................................................. 7 

TABELA 2. Composição das dietas experimentais na base da matéria seca (%) 16 

TABELA 3. Composição química das dietas efetivamente consumida em cada 

tratamento ............................................................................................................ 21 

TABELA 4 – Média de mínimos quadrados, coeficiente de variação, efeitos de 

ordem linear (L) e quadrático e falta de ajustamento (FA) do consumo em bovinos 
alimentados com diferentes níveis de substituição de sorgo por milheto ............. 22 

TABELA 5. Média de mínimos quadrados, coeficiente de variação, efeitos de 

ordem linear (L) e quadrático e falta de ajustamento (FA) do peso corporal inicial 
(PCI), peso corporal final (PCF), ganho de peso médio diário (GMD) e eficiência 
alimentar de bovinos recebendo diferentes níveis de substituição do sorgo por 
milheto .................................................................................................................. 24 

TABELA 6 - Médias de evolução de medidas corporais de bovinos de corte 

Nelore submetidos a dietas com diferentes proporções de milheto em substituição 
ao sorgo ............................................................................................................... 25 

TABELA 7. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de medidas 
corporais e de GMD de bovinos de corte Nelore submetidos a dietas com 
diferentes proporções de milheto em substituição ao sorgo................................. 26 

TABELA 8. Valores médios de velocidade de fuga, em metros/segundos, e do 
escore de reatividade de bovinos Nelore confinados recebendo diferentes dietas 
com níveis de inclusão de milheto ........................................................................ 27 

TABELA 9. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis consumo de 
matéria seca, ganho médio diário e velocidade de fuga de bovinos de corte Nelore 
submetidos a dietas com diferentes proporções de milheto em substituição ao 
sorgo .................................................................................................................... 28 

TABELA 10. Custo diário por animal das dietas com níveis crescentes de milheto 
em substituição ao sorgo em quilogramas ........................................................... 28 

TABELA 11. Valores médios e erro padrão das médias do rendimento marginal 

(RM), custo total das dietas (CT), relação benefício/custo (B/C) e custo da arroba 
(C@) de bovinos Nelore submetidos a níveis crescentes de milheto em 
substituição ao sorgo durante o período experimental (70 dias) .......................... 29 

 

 



xii 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar a utilização do grão de milheto 
moído como substituto do grão de sorgo moído em dietas para bovinos de corte 
confinados, observando os possíveis efeitos dessa substituição sobre o 
desempenho produtivo, avaliações morfológicas, temperamento animal e 
viabilidade econômica. Foram utilizados 96 bovinos machos inteiros, da raça 
Nelore com 20 meses e peso médio de 263 ± 18,8kg, provenientes de recria a 
pasto. Os animais foram alojados em 16 baias coletivas (6/baia). Os tratamentos 
representavam três proporções de milheto em substituição ao sorgo na matéria 
seca da dieta e um tratamento testemunha, sendo eles: T0 - 0% de milheto 
(testemunha); T33 - 33% de milheto; T66 - 66% de milheto; e, T100 - 100% de 
milheto. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados, no 
qual foi blocado o peso, com quatro repetições. A composição das dietas era 
basicamente 15% de bagaço de cana-de-açúcar in natura (BIN) e 85% de 
concentrado constituído por caroço de algodão, ureia, minerais, sorgo e/ou 
milheto. Foram avaliadas as seguintes variáveis referentes ao desempenho dos 
animais: consumo de matéria seca (CMS), peso corporal final, ganho médio diário 
(GMD), eficiência alimentar (EA) e medidas morfológicas. Em relação ao 
temperamento animal foram avaliadas a velocidade de fuga e a reatividade 
animal. Amostras da dieta oferecida e das sobras foram coletadas semanalmente 
para a realização de análises químicas. O consumo de matéria seca (CMS kg/dia) 
não foi (P>0,05) afetado pela inclusão de milheto nas dietas, porém, o consumo 
de MS expresso em %PC apresentou comportamento quadrático com ponto 
mínimo de 1,96%, associado ao nível de inclusão de 59,44% de milheto em 
substituição ao sorgo da dieta. Não foi observado efeito da substituição do sorgo 
pelo milheto (P > 0,05) sobre o consumo de proteína bruta (CPB). Foi observado 
efeito quadrático (P < 0,05) sobre o consumo de FDN, porém a equação de 
regressão, testada pela falta de ajustamento, não foi adequada para explicar o 
consumo e FDN dos animais. Os níveis de milheto tiveram efeito linear (P<0,05) 
sobre o CEE, alcançando valor máximo de 340 g/dia. As variáveis PCF, GMD e 
EA apresentaram comportamento quadrático. O grupo de animais alimentados 
com dietas com inclusão de milheto (T33; T66 e T100) tiveram desenvolvimento 
morfológico semelhante àqueles alimentados com a dieta de 0% de milheto (T0). 
O desempenho dos animais confinados não foi influenciado pelo temperamento.  
A substituição total do sorgo pelo milheto possibilitou custo da dieta 18,6% menor, 
reduzindo o custo de produção da arroba produzida. 

 

 
Palavras-chave: consumo, ganho de peso, medidas biométricas, substituição 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the use of ground millet 
grain as a substitute for grain sorghum in diets for beef cattle, noting the possible 
effects of substitution on performance, morphological, economic viability and 
animal temperament. 96 Nellore bulls, with 20 months and average weight of 263 
± 18.8 kg were housed in 16 collective pens (6/baia). Treatments represented 
three proportions of millet in substitution the sorghum and one control treatment 
(T0 - 0% millet (control treatment); T33 - 33% millet; T66 - 66% millet, and T100 - 
100% millet). The experimental design was a randomized complete block design, 
with four replications. The composition of the diets was basically 15% of crushed 
cane sugar in natura and 85% of concentrate compound of cottonseed, urea, 
minerals, sorghum and / or millet. Were evaluated the following variables related 
to animal performance: dry matter intake (DMI), final body weight, average daily 
gain (ADG), feed efficiency (FE) and morphological measurements. Regarding 
temperament animals were evaluated flight speed and animal reactivity. Samples 
of the diet offered and orts were collected weekly for chemical analyzes. The dry 
matter intake (DMI kg / day) was not (P> 0.05) affected by the inclusion of millet in 
the diet, however, DM intake expressed as % BW quadractricaly point with 
minimum 1.96% associated with the inclusion level of 59.44% of millet. There was 
no effect of the substitution of sorghum (P> 0.05) on crude protein intake (CPI). A 
quadratic effect (P <0.05) on NDF intake, however, the regression equation, tested 
by lack of adjustment was not adequate to explain the consumption of animals and 
NDF. Levels of millet was a linear (P <0.05) on the ether extract intake, the 
maximum value of 340 g / day. Variables final body weight, ADG and FE showed 
quadratic behavior. The group of animals fed diets with inclusion of millet (T33, 
T66 and T100) had morphological development similar to those fed a diet of millet 
0% (T0). The performance of confined animals was not influenced by 
temperament. Total replacement of sorghum enabled by millet cost diet 18.6% 
smaller by reducing the production cost of arroba produced. 

 
Keywords: feed intake, weight gain, body measurements, replacement 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A substituição dos ingredientes convencionais por alimentos menos 

onerosos é um recurso importante na determinação do sucesso da terminação 

de bovinos em confinamento, considerando-se que dentre os fatores que mais 

desestimulam sua prática está o alto custo alimentar.  

A inclusão de grãos de cereais nas dietas de ruminantes é 

considerada uma alternativa que proporciona melhores índices de 

produtividade, melhorando o aporte de energia para o animal e 

consequentemente o seu desempenho produtivo. Segundo dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2012), a safra nacional de 

grãos de cereais do período 2012/2013 deverá ficar entre 176,82 e 181,55 

milhões de toneladas, representando um aumento de 6,4% a 9,3% comparada 

com a safra 2011/2012.  

Mesmo com o aumento da produção nacional de grãos, a 

suplementação alimentar de bovinos com dietas contendo grãos de cereais 

nobres, como o grão de milho, eleva os custos de produção, o que cria a 

demanda por fontes alternativas de alimentos para ruminantes. Para garantir 

um sistema produtivo equilibrado, tem-se utilizado grãos obtidos de culturas 

anuais secundárias como o sorgo e o milheto, que podem ser fontes 

alimentares com potencial para uso, reduzindo os custos.  

O milheto tem apresentado destaque no cenário do agronegócio 

nacional com o aumento do cultivo, sobretudo nas regiões de Cerrado e 

estima-se que no país sejam quatro milhões de hectares plantados (RESENDE 

et  al., 2011). 

Alguns trabalhos têm sido conduzidos para avaliar os efeitos da 

substituição de fontes energéticas por milheto. HILL et. al. (1996) avaliaram a 

digestibilidade e a utilização do grão de milheto na alimentação de bovinos de 

corte confinados e constataram resultados semelhantes às dietas tradicionais 

de milho ou sorgo. GONÇALVES et al. (2010) verificaram que a substituição do 

grão de milho pelo grão de milheto na dieta de bovinos de corte reduz a 

concentração ruminal de amônia sem alterar a concentração de acetato, 

propionato, ácidos graxos voláteis totais e o pH ruminal. BERGAMASCHINE et 
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al. (2011)  constataram que o ganho de peso vivo diário, o consumo de MS e a 

conversão alimentar não foram afetados pela adição de milheto em substituição 

ao milho e ao farelo de algodão em dietas para bovinos em confinamento. 

Em experimento realizado por CARVALHO et al. (2009) com 

novilhos suplementados a pasto com quatro dietas (SCS – suplemento com 

casca de soja; SM – suplemento com milho grão; SS – suplemento com sorgo 

grão triturado e SMI - suplemento com grão de milheto triturado), não houve 

diferença no ganho de peso entre os animais, e aqueles alimentados com SMI 

apresentaram menor consumo.  

A inclusão do grão de milheto na alimentação de bovinos de corte 

pode ser uma alternativa viável para a redução de custos com dietas nos 

confinamentos, além de garantir uma boa produtividade animal. 

Além dos fatores ligados a nutrição, ao potencial genético dos 

animais e os efeitos ambientais, a produtividade depende, também, da 

habilidade dos animais em se adaptarem a situações diversas. O 

temperamento animal mais agressivo pode afetar negativamente o 

desempenho de bovinos confinados. 

As mensurações morfológicas realizadas nos animais são 

ferramentas importantes na avaliação do crescimento e desenvolvimento 

corporal, pois possuem alta correlação com o peso corporal do animal avaliado 

(PACHECO et al., 2008). 

Desta forma, objetivou-se avaliar a utilização do grão de milheto 

moído como possível substituto do grão de sorgo moído em dietas para 

bovinos de corte confinados, observando os possíveis efeitos dessa 

substituição sobre o desempenho produtivo, avaliações morfológicas, 

temperamento animal e viabilidade econômica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br)  

 

O Milheto é uma forrageira de ciclo anual de origem africana trazida 

para o Brasil na década de 1970 (MACHADO, 2006), pertencente ao gênero 

Pennisetum e está distribuído em todo o mundo, tanto nos trópicos como nos 

subtrópicos, abrangendo cerca de 140 espécies, sendo que a espécie africana 

Pennisetum glaucum (L) R. Br. é o mais antigo nome do milheto-pérola 

(RIBEIRO JÚNIOR et al., 2009). Ocupa o sexto lugar em importância mundial 

como espécie cultivada do grupo dos cereais, ficando atrás do sorgo, cevada, 

trigo, arroz e milho (FOLONI et al., 2008). 

Conforme relatado por LÉDER (2004), sementes de algumas 

espécies de milheto foram datadas da era do Neolítico (no leste e no centro da 

Ásia, Europa e Oriente Médio), sugerindo que o milheto é um dos cereais mais 

antigos domesticados na região da Eurásia, e a Setaria viridis seria seu 

antepassado mais provável. Na África e na Índia, acredita-se que o milheto foi 

domesticado à cerca de 3000 anos, e até hoje é considerado uma importante 

fonte alimentar. Ele é largamente cultivado nessa região, devido sua resistência 

à seca (apresentando características de plantas xerófilas) e aos solos arenosos 

com baixo teor de matéria orgânica, e garantia de boa produtividade 

(ANDREWS & KUMAR, 1992).  

O milheto é de ciclo anual, de porte ereto e, usualmente, cresce até 

a altura de 2 a 3 m e produz 2 a 5 grossos perfilhos basais. O ciclo varia de 75 

a 120 dias. As panículas são cilíndricas, cônicas ou em forma de vela, 

compactas, com 25 a 40 cm de comprimento, longas e finas, com pequenas 

aristas, e podem produzir de 500 a 2.000 sementes. Os grãos maduros são 

pequenos, de cor cinza, branca, amarela ou a mistura dessas cores. O 

desenvolvimento do milheto é geralmente dividido na fase vegetativa, de 

desenvolvimento da panícula e de enchimento do grão (NETTO, 1998). 

Segundo MAITI & RODRÍGUEZ (2010) a diminuição da temperatura e do 

fotoperíodo reduzem a altura da planta, a área foliar, o número de perfilhos e a 

produção total de grãos.  
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Caracteriza-se por ser uma gramínea anual de verão, de ciclo curto, 

e se destaca como forrageira por sua habilidade em desenvolver-se em 

estações chuvosas curtas, com baixas precipitações e pelo crescimento rápido, 

boa capacidade de rebrota e boa qualidade como forragem. Sua tolerância à 

seca deve-se a eficiência de utilização de água, sendo que pode utilizar apenas 

70% de água consumida pelo milho para produzir a mesma quantidade de 

matéria seca. Esse grão pode ser cultivado em regiões de precipitação média 

anual de até 150 a 200 mm (TABOSA et al., 1999). 

O plantio do milheto pode ser realizado em linha ou a lanço, sendo 

que o manejo correto durante o plantio é essencial para aumentar a produção 

de fitomassa verde para forragem, a massa seca adequada para a cobertura 

morta em plantio direto ou o aumento da produção de grãos e sementes 

(RESENDE et  al., 2011). Plantios feitos mais cedo no período da safrinha 

produzem mais massa e mais grãos (PEREIRA FILHO et al., 2003). 

Seus grãos podem ser colhidos em dois meses e meio, as plantas 

podem ser cortadas durante o estágio leitoso e ser ensilada com alto teor de 

proteína, além disso, é altamente adaptado à seca, em condições em que o 

sorgo e o milho não conseguem sustentar sua produtividade (MAITI & 

RODRÍGUEZ, 2010). Apresenta excelente valor nutritivo (até 24% de proteína 

bruta quando em pastejo), boa palatabilidade e digestibilidade (60% a 78%) em 

pastejo, sendo atóxica aos animais em qualquer estádio vegetativo (KICHEL & 

MIRANDA, 2000).  

No Brasil, a cultura do milheto era restrita as regiões Sul e Nordeste, 

expandindo posteriormente para a região do Cerrado Central (MT, MS, TO e 

GO) e na extensão desta sub-região, nos estados do Maranhão (localidade do 

município de Balsas e adjacências) e do Piauí sendo produzido principalmente 

em sistema de plantio direto, geralmente em sucessão ao cultivo da soja 

(TABOSA et al., 1999; MACHADO, 2006; BERGAMASCHINE et al., 2011). O 

milheto também pode ser utilizado para o controle de nematoides, adubação 

verde, produção de forragem e produção de grãos (MACHADO, 2006). 

O milheto semeado após a colheita da cultura de verão é usado na 

alimentação animal tanto para pastejo durante o outono, para produção de 

grãos, ou mesmo para a produção de silagem (BERGAMASCHINE et al., 

2011). A região Centro-Oeste do Brasil tem importante destaque na utilização 
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do grão de milheto na alimentação animal, uma vez que suas características 

agronômicas e nutritivas o qualificam como possível substituto energético de 

alimentos mais onerosos, diminuindo o custo do concentrado (RIBEIRO et al., 

2004). A produtividade deste grão no país pode variar de 500 a 1500 kg ha-1 

(KICHEL & MIRANDA, 2000). 

No Brasil há estudos sobre o uso do milheto na forma de silagem 

para a nutrição de bovinos (ALMEIDA et al., 1993; GUIMARÃES JR., 2003; 

AMARAL et al., 2008; GUIMARÃES JR et al., 2010), porém ainda são poucos 

aqueles relacionados com sua utilização como grão moído nas dietas.  

 

2.1.1 Caracterização do grão de milheto 

 

O grão de milheto é oval, tem um diâmetro que varia de 1,0 a 1,5mm 

e é livre de fatores anti-nutricionais (GUILA et al., 2007). De acordo com 

ANDREWS & KUMAR (1992) grãos de milheto tem em média 75% 

endosperma, 17% gérmen e 8% de casca. A proporção de gérmen do milheto é 

duas vezes maior do que no sorgo e esta diferença pode explicar em parte o 

teor inferior de amido e os maiores teores de proteína e óleo quando 

comparado ao sorgo. O milheto pode conter de 56% a 65% de amido, sendo 

que a amilose representa 20% a 22% do total (LÉDER, 2004). 

O teor de energia metabolizável do milheto é similar aos demais 

grãos energéticos utilizados na alimentação animal (ANDREWS & KUMAR, 

1992), porém HILL et al. (1996) afirmam que o grão de milheto tem um valor de 

energia metabolizável 10 a 15% menor do que o grão de milho. 

No Quadro 1 estão demonstrados valores da composição química 

dos grãos de milheto e sorgo conforme valores médios encontrados por 

VALADARES FILHO et al. (2013). 

O milheto possui teor e qualidade da proteína bruta superiores ao 

sorgo e ao milho (MAITI & RODRÍGUEZ, 2010; RESENDE et  al., 2011). O 

perfil de aminoácidos do grão de milheto é melhor do que o de sorgo ou milho, 

sendo comparável ao do trigo, cevada, e arroz (HILL et al., 1996; GUILA et al., 

2007), podendo ter altas concentrações de aminoácidos essenciais como lisina, 

treonina, metionina, cisteína e triptofano (NETTO, 1998). HILL et al. (1996) 
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alegam que na formulação de dietas para bovinos que contenham grão de 

milheto a suplementação proteica não é necessária. 

 

QUADRO 1 - Composição química dos grãos de milheto e sorgo (média e 
desvio padrão) 

Composição química Milheto Sorgo 

Matéria Seca (%) 89,01±1,23 88,11±1,95 

Proteína Bruta (%) 15,19±5,97 9,89±2,67 

Extrato Etéreo (%) 4,58±1,28 2,98±0,72 

Fibra Bruta (%) 3,00±1,09 2,53±1,10 

FDN (%) 20,93±5,41 14,75±3,63 

FDA (%) 7,65±3,69 6,11±1,79 

NDT 76,37±1,04 78,80±3,63 

Energia Bruta (Mcal/kg) 4,26±0,19 4,12±0,23 

Fonte: Adaptado de VALADARES FILHO et al. (2013) 
 

O grão de milheto possui 5% de extrato etéreo, resultando em maior 

energia para ganho que os grãos de milho e sorgo. Cerca de 75% dos ácidos 

graxos no milheto são insaturados ((HILL & HANNA, 1990; HILL et. al., 1996; 

LÉDER, 2004). MUSTAFA et al. (2007) trabalhando com de cinco híbridos de 

milheto cultivados no sudoeste Canadá identificaram que o ácido linoleico foi o 

ácido graxo mais abundante em todos os híbridos (44% dos ácidos graxos 

totais), seguido do ácido oleico (28% dos ácidos graxos totais) e palmítico (17% 

dos ácidos graxos totais). 

 

2.1.2 Uso do grão de milheto na alimentação de ruminantes 

 

A inclusão do grão de milheto na alimentação de ruminantes pode 

ser uma alternativa viável para a redução de custos com dietas em sistemas 

intensivos e semi-intensivos de criação, para isso, torna-se necessário o estudo 

deste cereal de forma a determinar sua viabilidade biológica e econômica 

(GONÇALVES et al., 2010). 

O milheto é utilizado como forrageira nos Estados Unidos, Austrália, 

África e Índia. O seu valor energético e seu potencial para uso em rações de 

aves, suínos e bovinos já foi demonstrado em alguns trabalhos (ANDREWS & 

KUMAR, 1992).  
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BRETHOUR & STEGMEIER (1984), citados por ANDREWS et al. 

(1993), em trabalho inicial com novilhos substituíram 25% de sorgo da dieta por 

milheto e verificaram maior ganho de peso médio diário para os animais 

alimentados com milheto (1,40 kg/dia) em comparação com os alimentados 

com sorgo (1,20 kg/dia).  

Na Tabela 1 são apresentados resultados de desempenho de 

bovinos confinados recebendo dietas com milho, sorgo ou milheto (HILL et al., 

1996). Neste experimento não foram observadas diferenças de consumo de 

ração e ganho de peso médio diário (P > 0,10) entre os tratamentos do 

experimento. 

 

TABELA 1. Desempenho de novilhos confinados e alimentados com milho, 
sorgo e milheto 

Itens M+FS SM+FS (2:1) MM (2:1) 

Nº de novilhos 15 15 15 

Nº de dias no experimento 70 70 70 

Peso inicial (Kg) 397 395 396 

Peso final (Kg) 528 527 519 

Consumo de matéria seca (Kg) 10,7 11,2 11,1 

Ganho médio diário (Kg) 1,87 1,89 1,76 

Dietas: M+FS – milho e farelo de soja; SM+FS (2:1) – sorgo e milho na 
proporção de 2:1, respectivamente, e inclusão de farelo de soja; MM - milheto e 
milho na proporção de 2:1, respectivamente. 
 

BERGAMASCHINE et al. (2011) verificaram que a substituição 

parcial ou total do milho e farelo de algodão por milheto no concentrado para 

bovinos em confinamento pode promover ganhos médios diários de 1,1 kg/dia, 

sendo que esta substituição não prejudica a digestibilidade dos nutrientes nem 

o desempenho animal. 

Ao comparar a forma física do grão de milheto fornecido na dieta de 

bovinos, BENATTI et al. (2012) observaram diferença (P<0,01) entre grãos 

triturados e inteiros, pois o processamento do mesmo resultou em maior ganho 

médio diário e maior peso corporal final para os animais. De acordo com 

RIBEIRO et al. (2004), o processamento dos grãos de milheto é imprescindível 

para que o teor de ácido fítico seja reduzido e não haja interferência na 

atividade das enzimas proteolíticas do rúmen, promovendo assim, maior aporte 

de nutrientes passíveis de utilização.   
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Em experimento de digestibilidade com quatro vacas da raça 

Holandesa, RIBEIRO et al. (2004) não observaram efeito (P>0,05) da fonte de 

amido sobre o consumo de matéria seca (CMS) e matéria orgânica (MO), 

indicando que a aceitabilidade do milheto foi igual a do milho. Os dados 

sugerem que não houve diferença na palatabilidade ou distúrbios pós-

ingestivos que pudessem causar uma diminuição no CMS, proporcionando 

igual aceitação entre os animais do grão de milheto e milho. Resultados 

similares foram encontrados por GONÇALVES et al. (2010) que não 

encontraram diferenças no CMS pelos animais alimentados com grão de milho 

ou grão de milheto.  

BERGAMASCHINE et al., (2011) com objetivo de identificar 

possíveis efeitos da substituição do milho e do farelo de algodão por milheto na 

digestibilidade dos nutrientes da dieta e no desempenho de bovinos em 

confinamento verificaram que o consumo diminuiu 0,004% do peso corporal 

para cada 1% de aumento de milheto, o que  sugere que o milheto apresenta 

palatabilidade ligeiramente inferior à do milho quando fornecido a animais mais 

jovens. HILL & HANNA (1990) também observaram que novilhas alimentadas 

com dietas que continham apenas milho apresentaram maior consumo do que 

aquelas alimentadas com dietas contendo milheto. 

Em relação à digestibilidade do grão de milheto em dietas para 

bovinos, GONÇALVES et al. (2010) ao avaliar os efeitos da substituição do 

grão de milho pelo grão de milheto em dietas contendo silagem de milho ou de 

capim-elefante, em seis novilhos da raça Nelore providos de cânula ruminal, 

observaram que essa substituição não alterou a digestibilidade aparente da 

matéria seca, da matéria orgânica, da proteína bruta, da fibra em detergente 

neutro e da fibra em detergente ácido, porém encontraram uma melhora na 

digestibilidade do extrato etéreo e do amido. No experimento conduzido por 

BERGAMASCHINE et al. (2011) as digestibilidades da fibra em detergente 

neutro (FDN) e a fibra em detergente ácido (FDA) aumentaram com o aumento 

da inclusão de milheto na dieta. Os autores afirmam que a maior digestibilidade 

da fibra pode ser devido a maior degradabilidade da proteína do milheto e a 

maior oferta de amônia para os microrganismos celulolíticos. HILL & HANNA 

(1990) observaram que a digestibilidade da fibra foi reduzida na dieta em que 

continha apenas o milheto. 
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MUSTAFA (2010) trabalhando com quinze vacas multíparas da raça 

Holandesa e três dietas isonitrogenadas (milho, milheto, milho + milheto) 

observaram que os tratamentos não afetaram o consumo de matéria seca dos 

animais, no entanto, as vacas alimentadas com apenas milheto consumiram 

mais (P<0,01) fibra em detergente neutro (FDN) que aquelas que se 

alimentaram com apenas milho. Isto pode ter ocorrido devido ao maior teor de 

FDN do milheto.  

No estudo realizado por NASCIMENTO et al. (2009), avaliando os 

efeitos da utilização de fontes amiláceas (milho e milheto) e fibrosas (polpa 

cítrica ou farelo de trigo) de energia em suplementos múltiplos sobre o 

desempenho e as características nutricionais de novilhos mestiços em recria 

em pastagem de Brachiaria decumbens, a digestibilidade da proteína bruta 

(PB) foi superior para os animais que foram alimentados com o suplemento 

com grão de milheto moído em relação ao suplemento com grão de milho 

(P<0,10). Este fato pode ser explicado pela existência da fração proteica de 

baixa degradação ruminal do milho chamada α-zeína. 

HILL et al. (1996) não encontraram diferenças entre as proporções 

de acetato e propionato (P> 0,10), entretanto, HILL & HANNA (1990) 

observaram menor proporção de acetato e propionato em dietas com maior 

quantidade de milheto, quando comparado com dietas contendo milho ou 

sorgo. 

Conforme RIBEIRO et al. (2004), o grão de milheto é um bom 

substituto, total ou parcial, do grão de milho, em dietas de vacas produzindo 25 

kg/dia de leite, sem alterar produção de leite e o consumo dos animais. 

MUSTAFA (2010) afirmou que o milheto pode ser usado para substituir o milho 

em até 30% da MS na dieta para vacas leiteiras, sem causar efeitos adversos. 

Para GONÇALVES et al. (2010) o grão de milheto pode substituir totalmente o 

grão de milho na alimentação de bovinos de corte. 

 

2.2 Influência do temperamento animal no ganho de peso de bovinos  

 

Os métodos e estratégias de manejo, adotados na rotina de 

confinamentos de bovinos de corte, podem ocasionar alterações no bem-estar 

animal induzindo-os ao estresse. Segundo GRANDIN (1997), os fatores que 
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levam os animais ao estresse podem ser físicos (fome, sede, fadiga, 

ferimentos) ou psicológicos (manipulação, efeito novidade, contenção), sendo 

que estes podem estar correlacionados com o temperamento do animal.  

O estudo sobre o temperamento de bovinos pode ser justificado pelo 

fato de que, a melhor compreensão dos mecanismos de ação do 

temperamento desses animais, pode contribuir para a melhoria de eficiência 

dos sistemas de produção (BARBOSA-SILVEIRA et al., 2008). A compreensão 

do comportamento animal de forma mais efetiva e coerente, diminui a 

possibilidade de interpretações empíricas nas observações e, por 

consequência, facilita o manejo e melhora a qualidade de vida dos animais 

manejados (PARANHOS DA COSTA, 2002). 

Para FORDYCE et al. (1982) inferências sobre o temperamento 

animal devem ser feitas a partir da reação do animal ao contato humano, ou 

seja, durante os procedimentos normais de manuseio como no momento da 

alimentação, da limpeza, da contenção e imunizações. Geralmente, após o 

contato com o homem o animal em estado de estresse pode apresentar 

alterações fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca, maior liberação 

de catecolaminas e / ou cortisol, ou mesmo, apresentar alterações no 

comportamento. A principal reação do gado ao se sentir ameaçado é a fuga, a 

fim de minimizar ou evitar a ameaça (FERGUSON et al., 2006). 

Algumas técnicas têm sido utilizadas para avaliar o temperamento 

animal, no entanto, muitas são de natureza subjetiva, permitindo assim o erro 

humano. Uma ferramenta adequada para avaliar, ou mesmo mensurar, o 

temperamento animal deve ser principalmente confiável, repetível, e estar 

ligada à capacidade de resposta do animal individualmente ao estresse 

(CURLEY et al., 2006). 

O teste de velocidade de fuga (“Flight Speed”), que foi inicialmente 

desenvolvido para medir o tempo necessário que os animais utilizavam para 

percorrer uma distância definida após saírem de uma área restrita. Esta medida 

foi realizada através de um equipamento constituído de duas células 

fotoelétricas. Ao passar pela primeira, esta detectava a presença do animal e 

acionava um cronômetro, que era interrompido quando o animal passava pela 

segunda. O tempo que um animal gasta para percorrer a distância é gravado 

em décimos de segundo. Inicialmente essa distância era de cerca de dois 
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metros, passando posteriormente para 1,7 metros (BURROW et al., 1988). 

CULEY et al. (2006) e FERGUSON et al. (2006) ressaltam que a velocidade de 

fuga é uma ferramenta valiosa para a avaliação do temperamento animal, 

sendo prática e objetiva. 

Um teste mais moderno é conhecido como REATEST® que 

representa a reatividade animal em ambiente de contenção móvel. A 

reatividade é considerada como a reação do animal contido num ambiente, 

sendo que, essas reações devem estar associadas a estímulos provocados 

pelo homem. Este método é objetivo e consiste em quantificar a reatividade do 

animal por meio de um dispositivo eletrônico acoplado à balança ou brete com 

balança. Este dispositivo é dotado de um mecanismo capaz de captar a 

frequência, a intensidade e a variação temporal dos movimentos que o animal 

gera na balança e enviar para um software específico que processa estas 

informações determinando a reatividade do animal de forma rápida, objetiva, 

segura, precisa e numa escala contínua de pontos (MAFFEI, 2009). 

FIGUEIREDO et al. (2005) instituíram uma escala padrão de escores 

subjetivos para as avaliações do temperamento de bovinos (Quadro 2) em 

função da reação comportamental típica do animal em relação à aproximação 

de um avaliador, sendo o procedimento realizado em uma divisão de curral 

com aproximadamente 20m2, após a pesagem. 

Trabalhar com animais agressivos pode acarretar maiores custos, 

em comparação a animais mais calmos, devido ao maior tempo dispendido 

durante as rotinas de manejo, a necessidade de maior número de funcionários, 

reparos periódicos nas instalações das propriedades. O temperamento animal 

agressivo pode acarretar impactos negativos sobre as características 

produtivas como: ganho de peso, rendimento de carcaça, qualidade de carne e 

produção de leite (CURLEY et al., 2006; FERGUSON et al., 2006). 

Na última década houve um aumento significativo nos estudos sobre 

o temperamento de bovinos e o seu efeito potencial sobre a saúde e o 

desempenho, demonstrando que bovinos com maiores velocidades de saída e 

maiores pontuações de temperamento têm-se mostrado menos produtivos 

(BURDICK et al., 2011). Os sistemas de produção que utilizam animais de 

raças zebuínas são mais afetados economicamente, devido ao temperamento 

mais agressivo desses animais (MAFFEI, 2009). 
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QUADRO 2 - Escala padrão de escores subjetivos atribuídos em função da 

reação comportamental típica do animal em relação à aproximação de um 
avaliador 

Escore Temperamento Descrição 

1 Muito Reativo 

  O avaliador tenta tocar o animal, porém o 
mesmo se mostra arisco, se esquiva e 
investe contra o avaliador, obrigando-o a se 
proteger subindo na cerca, sob a qual o 
animal inibe sua descida. 

2 Reativo 

  O avaliador tenta tocar o animal, porém o 
mesmo se mostra arisco, se esquiva e 
investe contra o avaliador, obrigando-o a se 
proteger subindo na cerca, contudo a o 
animal permite sua descida. 

3 Levemente reativo 
  O avaliador tenta tocar o animal, porém o 
mesmo se mostra arisco e se esquiva, 
contudo não investe contra o avaliador. 

4 Dócil 
  O avaliador tenta tocar o animal, porém o 
mesmo se esquiva e não deixa ser tocado, 
apesar de se mostrar tranquilo e dócil. 

5 Muito Dócil 
  O avaliador toca o animal, este se mostra 
tranquilo e dócil, permitindo ser tocado. 

Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO et al., 2005 
 

Em uma revisão de literatura realizada por FERGUSON et al. (2006), 

os autores constataram que em diversos estudos (Quadro 3), que abordavam a 

associação do temperamento animal com o ganho de peso médio diário 

(GMD),  os animais mais arredios apresentavam menores taxas de GMD e de 

acabamento durante o confinamento, sendo que o baixo consumo de  alguns 

bovinos confinados pode ser justificado pelo temperamento mais agressivo. 

BARBOSA-SILVEIRA et al. (2006) trabalhando com bovinos 

cruzados (Nelore x Aberdeen Angus) observaram que animais menos reativos 

apresentaram maior ganho de peso. Em relação à qualidade da carne os 

animais mais reativos tiveram a redução do pH inicial de forma rápida. BORBA 

et al. (1998) verificaram, que novilhos sob regime de semi-confinamento 

apresentaram correlações negativas entre distância de fuga e o ganho de peso 

aos 550 dias de idade (P<0,01; r=-0,23). PETHERICK et al. (2002) observaram 

que o grupo de bovinos que apresentavam melhor temperamento tiveram 

melhor conversão alimentar quando comparados aos bovinos de 

temperamento mais agressivo. Os autores justificam que os animais mais 

agitados tendem a observar e reagir mais às mudanças no ambiente, o que 
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ocasiona maiores custos energéticos na manutenção da vigilância diminuindo o 

desempenho destes. 

 
QUADRO 3 - Resultados de estudos que avaliaram a associação entre 

temperamento e ganho de peso médio diário (GMD) em confinamento 

Estudo 
Grupo de animais 

estudados 
Teste de 

temperamento 
Resultados 

BURROW & 
DILLON (1997) 

BI1 X BT2 - (i) 96 novilhas 
Tempo de 

Fuga3 

Negativo 
(P<0,05) 

BI1 X BT2 - (ii) 60 novilhos 
& 58 novilhos 

Negativo (ns) 

FELL et al. 
(1999) 

BT2 novilhos 

Tempo de fuga 

*Calmos – 
1,46 kg/diaa 

12 calmos e 12 nervosos 
*Nervosos - 
1,04 kg/diab 

PETHERICK et 
al. (2002) 

BI1 X BT2 – 120 

Tempo de 
fuga4 

*Mau - 1,37 
kg/diaa 

3 grupos com 
temperamentos diferentes 

*Misto - 1,43 
kg/diaa 

*Bom - 1,54 
kg/diaa 

COLDITZ et al. 
(2006) 

BT2 – 210 
Tempo de 

fuga5 

Correlação 

Fenotípica = 
0,35 

Fonte: Adaptado de FERGUSON et al. (2006) 
BI1 – Bos indicus e BT2 – Bos taurus 
(i):experimento 1; (ii): experimento 2 
3 - 5 medições 
4 - 3 medições. Temperamento bom gastou entre 1,5 a 3,2s e mal gastou entre 
0,6 e 1,4s para percorrer a distância de 2,6 m. O grupo misto foi composto por 
um número igual de animais com temperamento bons e maus 
5 Medição única tomada aproximadamente na metade do período de 
terminação em confinamento 
* Resultados que apresentem letras sobrescritas diferentes indicam diferenças 
significativas P <0,05 

 

É possível perceber que a produtividade dos bovinos não está 

correlacionada apenas ao potencial genético, efeitos ambientais ou mesmo 

qualidade da dieta oferecida. O desempenho do animal, principalmente em 

ambientes em que haja maior contato com o homem, depende da habilidade 

dos animais em se adaptarem a situações diversas. Assim, quando 

melhoramos a qualidade da relação homem-animal, necessariamente 

favoreceremos a qualidade do processo seguinte, que seria o melhor 

desempenho (PARANHOS DA COSTA, 2002).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local 

 

O experimento foi conduzido no Confinamento Experimental de 

Bovinos de Corte (Figura 1) localizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, Campus II Samambaia, município de Goiânia-

GO, com altitude média de 771m, latitude 16º 36’ Sul e longitude 49º 15’ Oeste, 

no período de julho a outubro de 2011. O período experimental foi de 91 dias, 

sendo 21 dias correspondentes ao período de adaptação. 

 

  

FIGURA 1. Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBC) 

 

Os valores de temperatura e precipitação pluviométrica média, 

durante o período de experimentação, estão apresentados abaixo (Figura 2 e 

3). 

 

 
FIGURA 2. Temperatura média durante o período experimental (Estação 

Evaporimétrica de Goiânia - Escola de Agronomia – UFG, 2012) 
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FIGURA 3. Precipitação pluviométrica durante o período experimental (Estação 
Evaporimétrica de Goiânia - Escola de Agronomia – UFG, 2012) 
 
 
3.2 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi em blocos inteiramente 

casualizados com quatro repetições. Os animais foram blocados pelos pesos 

iniciais e divididos em 16 baias, sendo que, cada baia foi considerada uma 

unidade experimental. A blocagem foi realizada no primeiro dia do período de 

adaptação, com sorteio dentro dos blocos para definir qual tratamento cada 

baia iria receber. Os tratamentos representavam três proporções de milheto em 

substituição ao sorgo na matéria seca da dieta e um tratamento testemunha: 

T0 – 0% milheto (tratamento testemunha);  

T33 – 33% de milheto;  

T66 – 66% de milheto;  

T100 – 100% de milheto. 

 

3.3 Animais, rações experimentais e manejo alimentar 

 

Foram utilizados noventa e seis bovinos machos inteiros, da raça 

Nelore com idade média de 20 meses e peso médio de 263 ± 18,8kg, 

provenientes de recria a pasto. Os animais foram alojados em 16 baias 
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coletivas com 77 m2 cada, 7,7 metros lineares de cocho e com um bebedouro 

para cada duas baias. Em cada baia foram alocados seis animais. 

Inicialmente foi realizado o controle sanitário dos animais, sendo 

desverminados (Sulfóxido de Albendazol 15% e Ivermectina 1% injetável), 

vacinados contra clostridioses, além de receberem uma dose das vitaminas A, 

D e E.  

Os animais tiveram um período inicial de adaptação às instalações e 

às rações experimentais de 21 dias. A adaptação às rações experimentais foi 

realizada na forma de adaptação em escada, ou seja, durante os 21 dias 

iniciais foram oferecidas aos animais dietas com níveis crescentes de inclusão 

de concentrado (proporção volumoso:concentrado – 60:40, 40:60, 30:70 e 

15:85). 

O período utilizado para a mensuração das variáveis de 

desempenho e temperamento do estudo foi de 70 dias; de acordo com WANG 

et al. (2006), a duração mínima deve ser de 63 dias sem reduzir a precisão do 

teste. 

As dietas foram formuladas de acordo com o NRC (2000), de forma 

a suprir as necessidades de bovinos Nelore em fase de terminação e garantir 

ganho de peso médio de aproximadamente 1,5kg/dia, sendo formuladas para 

serem isoproteicas. 

A composição das dietas era basicamente 15% de bagaço de cana-

de-açúcar in natura (BIN) e 85% de concentrado constituído por caroço de 

algodão, ureia, minerais, sorgo e/ou milheto (Tabela 2).  

A matéria seca (MS) da dieta foi fixada em 66%, adicionando-se 

água em quantidades variáveis para garantir a MS desejada.  

 

TABELA 2. Composição das dietas experimentais na base da matéria seca (%) 

Ingredientes 
Dieta experimental 

T0 T33 T66 T100 

Bin1 14,99 15,04 15,24 15,50 

Sorgo 60,70 40,16 21,03 0,00 

Milheto 0,00 20,08 40,61 62,74 

Caroço de algodão 19,21 20,08 20,42 18,90 

Ureia 2,50 1,95 1,52 1,01 

Sal mineral 2,59 2,68 2,57 2,57 
1
 Bagaço de cana in natura T0 – 0% milheto (tratamento testemunha); T33 – 33% de milheto; 

T66 – 66% de milheto; T100 – 100% de milheto 
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As dietas foram oferecidas uma vez ao dia, às 08h00 na forma de 

mistura total, utilizando vagão misturador de 3m3. Ao término da mistura de 

cada tratamento, e a oferta para cada baia, era realizada a limpeza do vagão 

misturador. 

A quantidade de alimento fornecida a cada baia foi ajustada 

diariamente garantindo uma faixa de 10% de sobras. As sobras foram retiradas 

uma vez por semana e pesadas para a determinação da ingestão de alimento 

por baia e para análises posteriores. Os bebedouros foram lavados 

semanalmente. 

 

3.4 Procedimento experimental 

 

Os animais foram pesados no primeiro dia após o período de 

adaptação e a cada 21 dias, após um período de jejum alimentar de 14h00. 

O ganho de peso médio diário parcial dos animais foi obtido pela 

diferença entre os pesos final e inicial dos animais de cada período 

experimental de 21 dias. O ganho de peso médio diário total foi obtido pela 

diferença do peso final e o peso de entrada dividido pelo tempo total do 

experimento (70 dias).   

O consumo de matéria seca (CMS) foi calculado por baia de acordo 

com a diferença entre o oferecido e as sobras, com base na MS. A eficiência 

alimentar média dos animais foi obtida dividindo-se o ganho de peso médio 

diário (GMD) pelo CMS médio da baia.  

Na ocasião da pesagem inicial e final dos animais no período 

experimental foram realizadas as mensurações corporais analisadas em função 

dos parâmetros: inicial, final e ganho no período total de 70 dias. Foram 

obtidas: altura da cernelha - correspondente à distância da cernelha até a 

superfície do solo; altura da garupa - correspondente à distância do osso sacro 

até a superfície do solo; perímetro torácico - perímetro caudal à escápula 

passando pelo esterno e pelos processos espinhais das vértebras torácicas; 

perímetro escrotal – obtido medindo-se a região escrotal de maior diâmetro; 

comprimento corporal - linha reta entre a articulação escápulo-umeral e a 

tuberosidade coxal do ílio, tomada lateralmente; largura de garupa – distância 
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entre as tuberosidades coxais e profundidade – distância das vértebras 

torácicas ao esterno (REZENDE et al., 2011). 

Para avaliar o temperamento dos animais foi realizada a 

mensuração da velocidade de fuga. Essa medida é determinada através de um 

aparelho que determina o tempo gasto para o animal percorrer a distância de 

1,8 metros, iniciada imediatamente após a saída da balança. Os valores de 

tempo de fuga foram transformados em valores de velocidade de fuga (VF) em 

metros por segundo, pela divisão da distância percorrida dos animais (1,8 

metros) e o tempo gasto. O tempo de deslocamento foi armazenado em uma 

unidade receptora de tempo (MAFFEI et al., 2006). 

Foram adotados escores subjetivos para as avaliações do 

temperamento de bovinos de acordo com BARBOSA-SILVEIRA et al (2008), o 

escore variou de um (1), atribuído para os animais menos reativos até cinco (5) 

atribuído para os animais mais reativos, conforme a descrição a seguir: 

- EC1 = calmo, nenhum movimento, nenhuma respiração audível;  

- EC2 = inquieto, alternando a posição das patas; 

- EC3 = se contorcendo, tremendo, movimentando ocasionalmente a balança, 

respiração audível ocasional;  

- EC4 = movimentos contínuos e vigorosos, movimentando a balança, 

respiração audível;  

- EC5 = movimentos vigorosos e contínuos, movimentando a balança, virando-

se ou lutando violentamente, respiração audível. 

Foram utilizados três avaliadores para pontuar o escore dos animais, 

das avaliações foi feita uma média que correspondeu ao escore de reatividade 

de cada animal. 

 

3.5 Coleta de amostras e análises laboratoriais 

 

Amostras da dieta oferecida e das sobras foram coletadas 

semanalmente para a realização de análises químicas. Essas amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos e imediatamente congeladas à temperatura 

de -20°C.  

Após o término do experimento, as amostras semanais foram 

descongeladas e agrupadas em períodos. Essas amostras foram pré-secas em 
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estufa ventilada a 55°C, moídas em moinho tipo Wiley peneira com malha de   

1 mm, acondicionadas em sacos plásticos identificados e armazenadas para 

análises. 

As análises químicas foram realizadas Laboratório de Nutrição 

Animal (LANA) do Departamento de Produção da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Para todas as amostras foram 

determinados o teor de matéria seca (MS) em estufa a 105°C durante 12 horas, 

cinzas, extrato etéreo e proteína bruta (PB).  Para a determinação dos valores 

de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina 

foi utilizada a metodologia sequencial com adição de amilase termoestável 

(DETMANN et al., 2012). 

O teor de carboidratos totais (CT) e carboidratos não fibrosos (CNF) 

foram determinados segundo HALL (2000) e a estimativa do NDT foi segundo o 

NRC (2000). 

 

3.6 Análise econômica 

 

Para verificar a viabilidade econômica da substituição do sorgo pelo 

milheto foi realizada a análise econômica, conforme LEÃO (2002). Para 

calcular os custos das rações experimentais, foram utilizados os preços dos 

insumos da região de Goiânia-GO, durante o mês de julho de 2011. 

Os valores foram expressos em reais (R$), sendo que o preço de 

venda considerado para a arroba do boi gordo foi de R$ 95,00, valor de 

novembro de 2011, de acordo com cotações do AGROLINK (2011). Como os 

animais foram vendidos ao final do experimento, considerou-se o rendimento 

do ganho de peso estimado de 63%, segundo LEÃO (2002) que trabalhou com 

animais zebuínos. 

 

3.7 Análises estatísticas 

 

Os dados de desempenho foram submetidos à análise de variância 

e regressão polinomial, considerando-se 5% como nível crítico de significância. 

Para os dados de medidas corporais foi realizado o teste de Tukey e correlação 

de Pearson ao nível de 5% de significância.  
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Dados relacionados à reatividade dos animais foram analisados por 

um teste não paramétrico, teste de Friedman ao nível de 5% de significância, e 

para a análise dos dados de velocidade de fuga foi utilizado o teste de Tukey 

ao nível de 5% de significância.  

Todas as análises foram realizadas com auxílio do programa 

estatístico R (The R Development core Team, 2013). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desempenho 

 

A composição da dieta efetivamente consumida pelos animais foi 

obtida a partir das composições dos alimentos oferecidos e das sobras dos 

alimentos selecionados (Tabela 3). 

 
TABELA 3. Composição química das dietas efetivamente consumida em cada 

tratamento 

Item T0 T33 T66 T100 
1Matéria seca, % 
Matéria mineral, % MS 
Extrato etéreo, % MS 
Proteína bruta, % MS 

64,83 
2,34 
4,69 

17,50 

63,02 
2,67 
4,87 

19,00 

63,13 
2,97 
5,45 

17,49 

67,29 
3,28 
5,31 

18,28 

Fibra em detergente neutro, % MS 35,16 31,40 40,43 30,16 

Carboidratos totais, %MS 80,12 77,10 76,92 75,01 

Carboidratos não fibrosos, % MS 44,96 45,70 36,49 44,85 

Fibra em detergente ácido, % MS 17,40 19,43 23,48 18,20 

Lignina, % MS 4,21 4,94 8,43 4,83 
2NDT, % MS 64,35 62,63 61,99 59,06 
1 Teor de matéria seca com base na dieta oferecida de cada tratamento 
2 NRC (2000) 
 

O consumo de matéria seca (CMS kg/dia) não foi afetado pela 

inclusão de milheto nas dietas (P>0,05), sendo que o consumo médio de MS 

dos animais foi 6,31 kg/dia (Tabela 4). 

O consumo de MS expresso em porcentagem do peso corporal 

(%PC) apresentou comportamento quadrático com ponto mínimo de 1,96% 

associado ao nível de inclusão de 59,44% de milheto em substituição ao sorgo 

da dieta, encontrado a partir da derivação da equação (Figura 4). Este 

resultado diferiu do encontrado por BERGAMASHINE et al. (2011) que 

trabalharam com dietas com inclusão de milheto em substituição ao milho e ao 

farelo de algodão. No experimento de digestibilidade, com vinte bezerros 

mestiços de origem leiteira, esses autores verificaram que o consumo de 

matéria seca (MS) expresso em porcentagem do peso corporal decresceu 

linearmente (y = 2,9114 – 0,0039x; r2 = 0,88) com a inclusão do milheto em 

substituição ao milho e ao farelo de algodão. Para cada 1% de aumento de 

milheto houve um decréscimo de 0,004% no consumo de matéria seca %PC. 
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TABELA 4 – Média de mínimos quadrados, coeficiente de variação, efeitos de 

ordem linear (L) e quadrático e falta de ajustamento (FA) do consumo em 
bovinos alimentados com diferentes níveis de substituição de sorgo por milheto 

Consumo 
(kg/dia) 

Níveis de substituição 
CV(%) 

Efeito (Valor P) 

T0 T33 T66 T100 L Q FA 

Matéria Seca 6,40 6,37 6,06 6,40 3,53 0,7480 0,3370 Ns 

MS %PC 2,07 2,03 1,91 2,03 2,87 0,0943 0,01541 0,0301 

Proteína Bruta  1,12 1,21 1,06 1,17 3,55 0,9218 0,7264 Ns 

Extrato etéreo 0,30 0,31 0,33 0,34 4,17 0,00062 0,6126 0,7920 

FDN 2,25 2,00 2,45 1,93 3,56 0,0160 0,00593 0,0001 

FDA 0,96 1,13 1,46 1,00 8,22 0,0715 0,00014 0,0016 

Lignina 0,27 0,31 0,51 0,31 4,57 0,1796 0,0012
5
 0,0015 

CNF 2,58 2,68 2,04 2,75 3,88 0,5820 0,00016 0,0001 

MS %PC – matéria seca em % do peso corporal; FDN – fibra em detergente neutro; 
FDA – fibra em detergente ácido; CNF – carboidratos não fibrosos 
1
Ŷ= 0,000039x

2
 - 0,0046x + 2,0918 (r

2
=0,65); 

2
Ŷ= 0,0004x + 0,30 (r

2
=0,98);  

3
Ŷ= -0,00006x

2 
+ 0,0047x + 2,17 (r

2
=0,19); 

4
Ŷ= - 0,00014x

2 
+ 0,0015x + 0,92 (r

2
=0,71); 

5
Ŷ= - 

0,00006x
2
 + 0,0065x + 0,2425 (r² = 0,55); 

6
Ŷ =0,00014x

2
 – 0,0145x + 2,69 (r

2
=0,31) 

 

Não foi observado efeito da inclusão de milheto nas dietas em 

substituição ao sorgo (P > 0,05) sobre a variação do consumo de proteína 

bruta (CPB); da mesma forma GONÇALVES et al. (2010) não encontraram 

diferenças no CPB com o aumento do nível de inclusão de milheto em 

substituição ao milho, sendo que a média de consumo diária de PB foi de 1,0 

kg, próximo ao consumo médio dos animais desse experimento (1,14 kg/dia). 

 

 

FIGURA 4.  Consumo de matéria seca em porcentagem do peso corporal 

(%PC) em relação aos níveis de inclusão de milheto (%) 
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Foi observado efeito quadrático (P < 0,05) sobre o consumo de FDN, 

porém a equação de regressão, testada pela falta de ajustamento, não foi 

adequada para explicar o consumo e FDN dos animais. 

O baixo consumo de matéria seca %PC observado nos animais do 

T66 pode não ter relação com o consumo de FDN de 0,77 %PC, pois de 

acordo com MERTENS (1992) o consumo de FDN só regula o consumo de MS 

caso seja superior a 1,2% do PC do animal. MUSTAFA et al. (2010) não 

verificaram variação no consumo de MS de vacas alimentadas com três 

diferentes dietas (milho, milho + milheto e milheto), mesmo observando 

consumo de FDN superior a 1,20% do PC para o tratamento com apenas milho 

(1,22% PC) e para o tratamento com apenas milheto (1,34% PC). 

O consumo de lignina apresentou comportamento quadrático           

(P < 0,05) e segundo NUSSIO et al. (2006) dietas com alto teor de lignina 

podem limitar o potencial de digestão dos carboidratos fibrosos limitando o 

acesso da microbiota ruminal na parede celular e impedindo do acesso das 

enzimas fibrolíticas e das hidrofílicas.  

Os níveis de milheto tiveram efeito linear (P<0,05) sobre o consumo 

de extrato etéreo (EE), alcançando valor máximo de 340 g/dia, isto devido ao 

maior teor de EE no grão de milheto quando comparado ao sorgo. Segundo 

GONÇALVES et al. (2010) a inclusão do grão de milheto em substituição ao 

milho no concentrado melhora a digestibilidade do EE e do amido. 

Em relação às variáveis de desempenho, foi possível observar que 

os níveis de inclusão de milheto em substituição ao sorgo influenciaram de 

forma quadrática (P<0,05) o peso corporal final, o ganho de peso médio diário 

e a eficiência alimentar (Tabela 5).  

Pela equação de regressão (Figura 5), é possível verificar que o 

GMD máximo é estimado em 1,53 kg/dia com a inclusão de 61,43% de milheto 

em substituição ao sorgo. 
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TABELA 5. Média de mínimos quadrados, coeficiente de variação, efeitos de 

ordem linear (L) e quadrático e falta de ajustamento (FA) do peso corporal 
inicial (PCI), peso corporal final (PCF), ganho de peso médio diário (GMD) e 
eficiência alimentar de bovinos recebendo diferentes níveis de substituição do 
sorgo por milheto 

Variáveis 
Níveis de substituição 

CV(%) 
Efeito (Valor P) 

0 33 66 100 L Q FA 

PCI (kg) 261,71 261,08 264,71 263,62 2,63 - - - 

PCF (kg) 356,29 366,04 370,50 363,92 1,46 0,0487 0,01281 0,6565 

GMD 
(kg/dia) 

1,26 1,50 1,51 1,43 7,07 0,0480 0,01212 0,5350 

EA 0,19 0,23 0,25 0,23 9,83 0,0486 0,01693 0,7143 
1y= -0,0037x2 + 0,451 + 356,01 (r2=0,98); 2y= -0,00007x2 + 0,0086x + 1,2699 
(r2=0,97); 3y= -0,000015x2 + 0,0018 + 0,1940 (r2=0,99) 
 
 

 

FIGURA 5. Regressão entre ganho médio diário (GMD) e os níveis de inclusão 
do milheto em substituição ao sorgo 
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como também a motilidade ruminal e o pH ruminal, fatores estes que 

predispõem distúrbios ruminais como a acidose (MERTENS, 2001).  

BERGAMASHINE et al. (2011) não verificaram diferenças (P>0,05) 

no GMD e na conversão alimentar (CA) com o aumento do milheto nas dietas, 

sendo possível fazer a substituição parcial ou total do milho e do farelo de 

algodão por milheto no concentrado para bovinos de corte confinados sem 

prejudicar a digestibilidade dos nutrientes nem o desempenho animal.  

Avaliando as medidas corporais dos animais e suas correlações com 

o ganho de peso médio diário (GMD), não foram observadas diferenças entre 

os tratamentos para as medidas corporais estudadas (P>0,05) (Tabela 6).  

 

TABELA 6 - Médias de evolução de medidas corporais de bovinos de corte 
Nelore submetidos a dietas com diferentes proporções de milheto em 
substituição ao sorgo 

Variáveis 
T0 T33 T66 T100 

Valor de P CV% 
Médias e erros padrões das médias 

AGF 141,2 ± 0,85 142,5 ± 1,19 142,5 ± 0,64 142,2 ± 1,03 0,3686 0,77 

AGG 4,36 ± 0,45 4,96 ± 0,55 5,41 ± 0,75 4,70 ± 0,79 0,6696 25,00 

ACF 132,0 ± 0,70 134,0 ± 1,08 133,2 ± 1,11 133,0 ± 1,58 0,2615 0,90 

ACG 3,22 ± 0,93 5,08 ± 1,21 4,62 ± 0,60 4,39 ± 0,72 0,2989 30,70 

COMPF 134,0 ± 1,78 133,5 ± 1,32 134,2 ± 1,89 134,2 ± 2,92 0,9749 2,00 

COMPG 7,17 ± 1,52 4,83 ± 0,99 7,58 ± 1,09 7,16 ± 1,32 0,4266 36,90 

PROFF 62,54 ± 0,32 62,91 ± 1,09 63,29 ± 0,72 62,66 ± 1,02 0,9136 2,550 

PROFG 3,37 ± 0,58 3,16 ± 0,92 4,79 ± 1,31 3,52 ± 0,68 0,4287 39,20 

LGF 42,17 ± 0,26 42,29 ± 0,40 42,50 ± 0,45 42,41 ± 0,59 0,6482 0,91 

LGG 2,72 ± 0,35 3,20 ± 0,85 3,67 ± 0,84 3,00 ± 0,59 0,4730 26,50 

PTF 170,7 ± 1,11 171,0 ± 1,68 172,0 ± 1,08 171,0 ± 1,87 0,6758 0,89 

PTG 17,86 ± 0,97 18,33 ± 0,60 18,08 ± 0,40 17,17 ± 0,85 0,6954 7,98 

PEF 29,62 ± 0,22 29,16 ± 0,20 29,70 ± 0,43 29,00 ± 0,89 0,7104 3,42 

PEG 3,57 ± 0,10 4,25 ± 0,26 4,41 ± 0,35 4,02 ± 0,31 0,2052 13,23 

AGF - Altura da garupa final; AGG - Ganho em altura da garupa; ACF - altura da 
cernelha final; ACG - Ganho em altura da cernelha; COMPF - Comprimento final; 
COMPG - Ganho em comprimento; PROFF - Profundidade final; PROFG – Ganho em 
profundidade; LGF - Largura de garupa final; LGG – Ganho em largura de garupa; PTF 
- Perímetro torácico final; PTG - Ganho em perímetro torácico; PEF - Perímetro 
escrotal final; PEG - Ganho em perímetro escrotal. EP - Erro padrão; CV - Coeficiente 
de variação 
 

O grupo de animais alimentados com dietas com inclusão de milheto 

(T33; T66 e T100) tiveram desenvolvimento morfológico semelhante àqueles 

alimentados com a dieta de 0% de milheto (T0). Segundo VIEIRA et al. (2004), 

inúmeras condições fisiológicas e patológicas, assim como diferentes 
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condições ambientais, de manejo e alimentação podem influenciar o peso dos 

animais, enquanto que as medidas biométricas tendem a sofrer menores 

variações. 

Correlações positivas (P<0,05 – Tabela 7) foram encontradas entre 

comprimento e profundidade (r = 0,62), largura de garupa e peso corporal final 

(r = 0,89), largura de garupa e ganho médio diário (r = 0,50), perímetro torácico 

e ganho médio diário (r = 0,52), entre ganho médio diário e perímetro escrotal 

(r = 0,56) e entre ganho médio diário e peso corporal final  (r= 0,50). As demais 

variáveis não apresentaram correlações significativas (P>0,05).  

 

TABELA 7. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de 
medidas corporais e de GMD de bovinos de corte Nelore submetidos a dietas 
com diferentes proporções de milheto em substituição ao sorgo 

Variáveis AG AC COMP PROF LG PT PE PCF GMD 

AG - 0,31 -0,58 -0,27 0,01 0,12 0,08 0,15 0,10 

AC P>0,25 - 0,10 0,40 -0,06 -0,09 0,27 -0,11 0,20 

COMP P>0,83 P>0,71 - 0,62 0,16 0,18 0,01 0,23 -0,10 

PROF P>0,32 P>0,29 P<0,05 - 0,10 0,07 0,33 -0,09 0,10 

LG P>0,96 P>0,82 P>0,56 P>0,72 - 0,31 -0,01 0,89 0,50 

PT P>0,64 P>0,73 P>0,51 P>0,79 P>0,24 - 0,08 0,48 0,50 

PE P>0,77 P>0,32 P>0,98 P>0,21 P>0,97 P>0,7 - -0,12 0,60 

PCF P>0,57 P>0,68 P>0,40 P>0,74 P<0,001 P>0,06 P>0,6 - 0,50 

GMD P>0,60 P>0,40 P>0,84 P>0,71 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 - 

AG - Altura da garupa; AC - Altura da cernelha; COMP - Comprimento; PROF – 
Profundidade; LG – Largura de garupa; PT - Perímetro torácico; PE - Perímetro 
escrotal; PCF – Peso corporal final; GMD – Ganho médio diário 

 

Largura de garupa foi a variável que apresentou maior correlação 

com peso corporal final, sugerindo a possibilidade do uso dessa medida como 

estimativa do peso corporal desses animais e provavelmente os animais que 

possuírem maior largura de garupa terão maior capacidade para ganho médio 

diário.  
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4.2 Temperamento animal  

 

O temperamento animal agressivo pode influenciar negativamente o 

consumo de matéria seca, o ganho médio diário, rendimento de carcaça, 

qualidade de carne, dentre outras características produtivas de bovinos 

(CURLEY et al., 2006). Porém, não foram encontradas diferenças (P>0,05) 

entre a reatividade dos animais e os tratamentos e entre o tempo de fuga e os 

tratamentos (Tabela 8). 

 

TABELA 8. Valores médios de velocidade de fuga, em metros/segundos, e do 

escore de reatividade de bovinos Nelore confinados recebendo diferentes 
dietas com níveis de inclusão de milheto 
 

  Velocidade de Fuga m/s   

Período 
Tratamentos 

Valor de P 
T0 T33 T66 T100 

Inicial 2,15 ± 0,12 2,06 ± 0,20 1,99 ± 0,08 2,06 ± 0,18 0,4294 

Final 1,70 ± 0,43 1,56 ± 0,26 1,70 ± 0,12 1,54 ± 0,23 0,3745 

Médio 1,92 ± 0,26 1,81 ± 0,19 1,85 ± 0,09 1,80 ± 0,20 0,3813 

  Reatividade   

Período 
Tratamentos 

Valor de P 
T0 T33 T66 T100 

Inicial 2,67 ± 0,10 2,60 ± 0,10 2,40 ± 0,20 2,56 ± 0,10 0,5534 

Final 2,04 ± 0,20 1,83 ± 0,10 1,88 ± 0,20 1,98 ± 0,20 0,4823 

Médio 2,38 ± 0,10 2,24 ± 0,10 2,16 ± 0,10 2,30 ± 0,10  0,5165 

 

Alguns trabalhos (FERGUSON et al. 2006; BURDICK et al., 2011) 

apresentam resultados que demonstram que bovinos com tempos maiores de 

fuga e maiores pontuações de temperamento são menos produtivos e que o 

baixo consumo de  alguns bovinos confinados pode ser justificado pelo seu 

mau temperamento.  

A velocidade de fuga (m/s) dos animais não correlacionou (P > 0,05) 

com as variáveis CMS e GMD, demonstrando que não houve influência do 

temperamento animal sobre o desempenho (Tabela 9).  
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TABELA 9. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis consumo 

de matéria seca, ganho médio diário e velocidade de fuga de bovinos de corte 
Nelore submetidos a dietas com diferentes proporções de milheto em 
substituição ao sorgo 

Variáveis 1CMS (kg/dia) 2GMD(kg/dia) 3VF (m/s) 

CMS (kg/dia) - 0,0392 0,0526 

GMD (kg/dia) P>0,8853 - 0,0624 

VF (m/s) P>0,8466 P>0,8186 - 
1CMS – consumo de matéria seca; 2GMD – ganho médio diário; 3VF – velocidade de 
fuga 
 
 

4.3 Análise econômica 

 

Na Tabela 10 pode-se observar o custo diário por animal dos 

alimentos, de acordo com os diferentes níveis de inclusão de milheto. 

Foram encontradas diferenças (P<0,05) entre os tratamentos para 

as vaiáveis avaliadas; rendimento marginal (RM), custo total das dietas (CT), 

relação benefício/custo (B/C) e custo da arroba (C@) (Tabela 10). 

 
TABELA 10. Custo diário por animal das dietas com níveis crescentes de 
milheto em substituição ao sorgo em quilogramas 

Níveis de milheto  
Preço dos ingredientes (R$/kg) CD CT 

BIN Sorgo Milheto CA Ureia Sal mineral (R$/kg) (R$) 

0% 0,01 0,19 0,00 0,13 0,05 0,03 3,34 253,87 

33% 0,01 0,12 0,05 0,14 0,04 0,03 3,17 244,29 

66% 0,01 0,07 0,09 0,14 0,03 0,03 2,99 222,34 

100% 0,01 0,00 0,15 0,13 0,02 0,03 2,80 206,67 

BIN – bagaço de cana in natura; CA - caroço de algodão; CD – custo diário da 
dieta/animal baseado no consumo de matéria original; CT – custo total da dieta/animal 
no período de 70 dias 

 
Os tratamentos T33 e T66 de inclusão do milheto apresentaram um 

rendimento marginal maior (P<0,05), ou seja, o rendimento destes tratamentos 

foi superior para cada arroba a mais produzida (Tabela 11). 

Quando comparados os tratamentos T0 e T100, observou-se que a  

dieta com 100% de milheto apresentou custo 18,6% menor que a dieta sem 

milheto. 
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TABELA 11. Valores médios e erro padrão das médias do rendimento marginal 

(RM), custo total das dietas (CT), relação benefício/custo (B/C) e custo da 
arroba (C@) de bovinos Nelore submetidos a níveis crescentes de milheto em 
substituição ao sorgo durante o período experimental (70 dias) 

Itens 

Níveis de substituição 

P 
CV
% 0 33 66 100 

1RM 352,62b±20,7 418,95a±12,2 421,74a±16,2 400,10ab±6,3 0,0240 7,07 

CT 253,87a±4,9 244,29a±4,2 222,34b±6,1 206,67c±9,9 <0,0001 2,83 

2B/C 1,44c±0,08 1,73b±0,05 1,99ab±0,08 2,15a±0,03 0,0001 6,81 

3*C@ 63,64a±3,91 50,44b±1,48 47,36b±1,88 46,57b±0,73 0,0014 8,56 

RM = {(GMD x RG x 70)/15} x 95,00 
B/C = RM/ Custo total da dieta 
CA = {Custo da dieta/dia/(GMD x RG)} x 15 
*Custo da arroba produzida é subestimado, pois não foi considerado os gastos com 
custos fixos, custos variáveis e mão-de-obra 

 

A relação benefício/custo foi favorável com a substituição do sorgo 

pelo milheto, principalmente para o tratamento T100 (2,15), sendo que este 

tratamento também possibilitou o menor custo da arroba produzida. 

PERON (2011) trabalhando com trinta e dois cordeiros sem raça 

definida (SRD) e quatro dietas de milheto em substituição ao milho (25, 50, 75 

e 100% de milheto) observou que a substituição total do milho pelo milheto 

reduziu em 32% o custo da dieta e promoveu um aumento de 19% da receita. 

LEÃO (2002) verificou relação benefício/custo favorável com a 

substituição do milho pelo milheto, observando-se quocientes de 1,56 e 1,53 

para as dietas com 96,3 e 80,0% milheto, contra 1,29 para a dieta 0% de 

milheto.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Na alimentação de bovinos de corte confinados recebendo dietas 

com elevado teor de concentrado, o grão de milheto mostra-se um substituto 

parcial ao sorgo, proporcionando aos animais um bom desempenho. 

A substituição parcial ou total do sorgo por milheto no concentrado 

para bovinos possibilita desenvolvimento morfológico semelhante aos animais 

alimentados com dieta contendo 100% de sorgo. 

O desempenho dos animais confinados não foi influenciado pelo 

temperamento. 

A substituição total do sorgo pelo milheto possibilitou custo da dieta 

18,6% menor, reduzindo o custo de produção da arroba produzida. 

 

 

.  
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