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POTENCIAL PRODUTIVO DE GENÓTIPOS DE MILHETO PARA O SEMIÁRIDO 

EM DIFERENTES IDADES DE CORTE  

 

FERREIRA, M. S. POTENCIAL PRODUTIVO DE GENÓTIPOS DE MILHETO PARA O 

SEMIÁRIDO EM DIFERENTES IDADES DE CORTE, 2021. 48f. Dissertação (Mestrado em 

Produção Animal: Forragicultura e pastagens) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2021. 

 

Resumo: Partindo do pressuposto que o milheto tem potencial forrageiro tanto quantitativo, 

como qualitativo para sua produção nas regiões semiáridas em regime de sequeiro, objetivou-

se avaliar o potencial produtivo pelas variáveis de rendimento forrageiro de quatro genótipos 

de milheto (BRS 1501, IPA BULK 1, ADR 500 e ADRf 6010), e sua melhor idade de corte, 

seguida de indicação de uso em quatro idades distintas (35, 42, 49 e 56 dias), em função de 

características morfofisiológicas em diferentes estádios fenológicos de desenvolvimento, 

avaliando as características agronômicas e composição química durante o estabelecimento e 

desenvolvimento na região Semiárida do Brasil. As variáveis estudadas foram: Produção de 

massa verde (MV), Massa seca (MS), Percentual de massa seca (PMS), Altura de Planta (AP), 

Diâmetro do Colmo (DC) e Número de Folhas (NF), e a Composição química com as vaiáveis, 

Matéria Mineral (MM), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Lignina (LIG), Celulose 

(CEL), Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA), Hemicelulose 

(HEM), Carboidratos Totais (CHOT), Carboidratos Não Fibrosos (CNF) e Nutrientes 

Digestíveis Totais (NDT). Os genótipos ADR 500 e IPA Bulk-1 se destacaram nas variáveis de 

produtividade de MV em todas as idades de corte, alcançando produtividade acima de 50 T ha-

1, já para MS, os genótipos ADR 500 e IPA Bulk-1 foram superiores aos 35 dias, não diferindo 

do ADRf 6010 aos 42 dias, e não diferindo dos demais aos 49 dias onde alcançaram uma 

produtividade entre 8 e 9 T, já o genótipo BRS 1501 se destacou nas variáveis PB, FDN, FDA 

não apresentando um declínio acentuado até os 49 dias. Embora a qualidade da forragem entre 

em declínio com relação a idade do corte, a cultura do milheto se mostra bastante promissora 

para o cultivo no bioma Semiárido, uma vez que atende em termos quantitativos e qualitativos 

a maioria dos parâmetros de nutrição animal. Conclui-se que os genótipos ADR 500 e IPA 

BULK, apresentaram os melhores potenciais produtivos, podendo ser utilizado para pastejo aos 

35 dias, utilizados como capineira aos 49 dias onde atingem sua melhor relação 

produtividade/qualidade da forragem, e podem ser utilizados para a ensilagem aos 56 dias 

apresentando sua maior produtividade aliado ao estádio de maturação das suas panículas. 

 

Palavras chave: Composição química, Pennisetum glaucum, Produtividade.



 

 

PRODUCTIVE POTENTIAL OF MILLET GENOTYPES FOR THE SEMI-ARID IN 

DIFFERENT HARVESTING AGES 

 

FERREIRA, M. S. PRODUCTIVE POTENTIAL OF MILLET GENOTYPES FOR THE 

SEMI-ARID IN DIFFERENT HARVESTING AGES, 2021. 48f. Dissertação (Mestrado em 

Produção Animal: Forragicultura e pastagens) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2021. 

 

Abstract: Assuming that millet has both quantitative and qualitative forage potential for its 

production in semiarid regions under rainfed conditions, this study aimed to evaluate the 

productive characters by forage yield variables of four millet genotypes (BRS 1501, IPA BULK 

1, ADR 500 and ADRf 6010), and its best cutting age, followed by indication for use at four 

different ages (35, 42, 49 and 56 days), as a function of morphophysiological characteristics at 

different phenological stages of development, evaluating the agronomic characteristics and 

chemical composition. The variables studied were: Green mass production (MV), Dry mass 

(DM), Percentage of dry mass (PMS), Plant Height (AP), Stem Diameter (DC) and Number of 

Leaves (NF), and the Chemical composition with the variables, Mineral Matter (MM), Crude 

Protein (PB), Ethereal Extract (EE), Lignin (LIG), Cellulose (CEL), Fiber in Neutral Detergent 

(FDN) and Fiber in Acid Detergent (FDA), Hemicellulose (HEM), Total Carbohydrates 

(CHOT), Non-Fibrous Carbohydrates (CNF) and Total Digestible Nutrients (NDT). The means 

were submitted to analysis of variance and regression using the computer software R version 

4.0.3. The ADR 500 and IPA Bulk-1 genotypes stood out in the VM productivity variables at 

all cutting ages, reaching productivity above 50 T ha-1, whereas for DM, the ADR 500 and IPA 

Bulk-1 genotypes were superior to the genotypes 35 days, not differing from ADRf 6010 at 42 

days, and not differing from the others at 49 days, where they reached a productivity between 

8 and 9 T, while the BRS 1501 genotype stood out in the variables PB, FDN, FDA, not showing 

a sharp decline until the 49 days. Although forage quality is in decline in relation to cutting age, 

the millet crop is very promising for cultivation in the Northeast region, since it meets, in 

quantitative and qualitative terms, most animal nutrition parameters. Based on the response 

achieved with the averages presented, it is concluded that the ADR 500 and IPA BULK 

genotypes reached the best production rates and can be used for grazing at 35 days, used as 

grass at 49 days, where they reach their best yield x ratio forage quality, and can be used for 

silage at 56 days, presenting its highest production index combined with the maturity stage of 

its panicles. 

 

 

Key words:  Chemical composition, Pennisetum glaucum, Productivity.
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1- REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Caracterização do Bioma Semiárido Brasileiro 

O semiárido brasileiro, localizado no Nordeste do Brasil, estende-se por 1,03 milhão de 

km² apresentando condições climáticas caracterizadas por períodos secos e precipitações 

pluviométricas inferiores a 800 mm ao ano (MDR, 2018). A insolação média é de 

aproximadamente 2.800 horas ao ano, as temperaturas médias anuais variam de 23ºC a 27 ºC, 

evaporação de 2.000 mm ao ano-1 e 50% de umidade relativa do ar, com ocorrência de grande 

irregularidade na distribuição das chuvas (MOURA et al., 2007). 

A vegetação predominante na região semiárida do Brasil é a Caatinga e, cobre a maior 

parte da área com clima semiárido do país e, é um bioma exclusivamente brasileiro (ALMEIDA 

& SANTOS, 2018). 

A região é marcada pela imprevisibilidade da estação chuvosa, tanto de forma temporal 

como espacial. Assim, a quantidade e a intensidade da precipitação variam ano a ano, sendo os 

principais gargalos impostos ao produtor, tornando-se difícil a tomada de decisão sobre o uso 

da caatinga e o início das atividades agrícolas. Dado o exposto, explorar as potencialidades do 

semiárido brasileiro de forma sustentável e economicamente viável exige a compreensão da 

dinâmica da natureza, e esta tem de ser conhecida e respeitada (ANDRADE et al., 2010). 

As atividades agropecuárias desenvolvidas no semiárido brasileiro possuem grande 

importância econômica, mas a produção animal por um longo período de tempo teve como 

sustentáculo da alimentação do rebanho a vegetação nativa da caatinga. Entretanto, nas últimas 

décadas tem-se observado um esforço para se produzir a alimentação do rebanho por meio dos 

cultivos de plantas forrageiras (MOREIRA et al., 2007). 

 

1.1- Caracterização da agropecuária no semiárido brasileiro  

O bioma semiárido brasileiro está limitado pelas latitudes 3º e 18º sul e longitudes 35º 

e 46º oeste de Greenwich, abrangendo parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Norte Setentrional de Minas Gerais, 

totalizando uma área de 969.589 km2 (EMBRAPA, 2020).  

O clima que predomina na região é do tipo BSh, com precipitação anual total média 

compreendida entre 380 e 760 mm. Segundo Melo (2018), o Nordeste brasileiro é dividido em 

três zonas: Meio Norte, Zona da Mata, Sertão e Agreste. Estas duas últimas formam, 

essencialmente, as regiões árida e semiárida, abrangendo 70% da área nordestina e corresponde 
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a 13% da área do Brasil. A área de domínio da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, 

compreende cerca de 800.000 km2, ou seja, 55,60% da região Nordeste.  

A pecuária tem constituído como uma atividade básica das populações rurais nordestina, 

onde a exploração da caprinocultura, ovinocultura e da bovinocultura e seus produtos como 

carne, leite e derivados, contribuem para a melhoria da dieta alimentar e para o desenvolvimento 

de atividades econômicas que geram lucros e aumentam a renda dos produtores locais 

(ARAÚJO NETO, 2019). 

A região nordestina possui um rebanho caprino que se aproxima a 9,5 milhões de 

cabeças, o rebanho de ovino com 8,01 milhões de animais e o rebanho bovino com 28,6 milhões 

de cabeças (IBGE, 2020). Segundo Pereira Filho et al. (2013), citaram que a criação de 

ruminantes de pequeno e grande porte é uma das mais importantes atividades econômica e 

social do semiárido nordestino. 

Uma das grandes variantes para a produção animal é a sazonalidade no cultivo de 

forrageiras ao longo do ano, levando a períodos de grande produção durante a estação chuvosa 

que pode ir de dezembro a março, seguida da estação seca com escassez de chuvas e 

consequentemente de pasto. Visto que é um fator determinante na produção agrícola, o que 

implica em gastos financeiros, por isso é importante compreender o comportamento das 

forrageiras em condições de sequeiro, de modo a promover a produção de feno e silagem de 

forma eficiente, para garantir alimentação aos animais durante todo o ano (VITAL; SANTOS; 

SANTOS; 2015). 

Na época das chuvas, a disponibilidade de forragens na Caatinga, é satisfatória, todavia, 

nas épocas críticas do ano, além da escassez de forragem, o valor nutritivo das mesmas se 

apresenta em níveis baixos, o que acarreta queda na produtividade dos animais (PAULA; 

FERREIRA; VÉRAS, 2020).  

Um dos principais impedimentos à viabilização de sistemas pecuários no Nordeste é a 

pequena disponibilidade de volumosos de qualidade e o manejo inadequado dos recursos 

forrageiros existentes. A combinação desses recursos, associados as práticas de fenação e 

silagem, representam uma sólida base para edificar os sistemas de produção no semiárido 

(AGUILAR et al., 2015).  

Armazenar forragens de boa qualidade para utilização no período seco, significa ir de 

encontro a um dos principais problemas da exploração pecuária regional, que é a extrema 

estacionalidade na produção forrageira. Como ponto de partida para a estruturação dos sistemas 

produtivos no bioma semiárido, deve-se almejar o planejamento para produção e conservação 

de forragens, bem como adaptadas às condições locais e que possam ser destinadas à 
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alimentação animal, evitando-se ou amenizando os efeitos negativos da falta de alimentos 

volumosos na época da seca (OLIVEIRA et al., 2017).  

  

1.2-  A importância do cultivo em regiões áridas e semiáridas  

 

A vegetação que mais predomina no bioma semiárido nordestino é a Caatinga, 

dispondo de uma abundante diversidade de espécies vegetais e animais, com vasta área para 

ser explorada. Entretanto, a produção agrícola se caracteriza pela agricultura de sequeiro e pela 

pecuária extensiva, condições pelas quais dificultam o progresso da região (ALVES et al., 

2014). 

Visto que essa região é caracterizada por problemas relacionados à insuficiente 

disponibilidade de água e, principalmente, por uma distribuição pluviométrica irregular, que 

impõem severas restrições ao desenvolvimento da atividade agropecuária. De maneira geral, as 

culturas forrageiras tradicionais, como o milheto, sofrem instabilidade de cultivo, ocasionada, 

principalmente, por essa condicionante climática, assim como pela insuficiência de variedades 

adaptadas que possam reduzir os riscos durante as safras (COSTA et al., 2011). 

Esses aspectos reforçam a necessidade do uso estratégico de forrageiras adaptadas as 

condições climáticas das regiões áridas e semiáridas, objetivando melhorar os índices de 

produtividade e, consequentemente, tornar a atividade agropecuária, uma fonte de renda 

lucrativa para os produtores desse setor (GORGEN et al., 2016).  

Apesar de os sistemas de criação ser baseado sobretudo nas pastagens nativas, 

demonstram limitações tanto de forma quantitativa como qualitativa, estando totalmente ligado 

ao período de escassez de águas, deste modo, se faz necessário a inserção de plantas forrageiras 

exóticas para a formação de pastagens cultivadas (HAVILAH, 2017). 

Desta forma, o milheto se torna uma possibilidade para a produção de forragens no 

semiárido, por ser uma gramínea de origem tropical, com instalação e manejo simplificados, 

ciclo curto, alto valor nutritivo com adaptação a diferentes condições de clima e solo, com 

ótima capacidade de rebrota, e como já foi mencionado anteriormente, apresenta persistência 

a altas temperaturas e períodos de déficit hídrico (PINHO et al., 2013). 

Para Santos Junior et al. (2015), o fato do milheto ser uma gramínea de origem africana 

com predisposição à desertificação, possui elevada eficiência no aproveitamento e uso de água 

(dispondo de mecanismos de resistência/tolerância à seca), utilizando 70% da água consumida 
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pelo milho para produzir a mesma quantidade de matéria seca, correspondendo a 85% do seu 

valor energético.  

O sucesso da adaptação do milheto no Brasil, dentre todas as suas qualidades, se deu de 

fato pela sua elevada resistência à seca, qualidade também apreciada pelas regiões áridas e 

semiáridas do Nordeste, além de ser excelente forrageira, apresentando-se como alternativa 

valiosa na integração lavoura-pecuária, sendo palatável, e com bom valor nutricional 

(MOREIRA et al., 2015). 

De acordo com Santos et al. (2001), a região nordeste do Brasil é capaz de ser um nicho 

de grande importância para o milheto, haja vista que mais de 60% da sua área é concentrada 

nas regiões áridas e semiárida, que visa à produção de grãos e forragens. 

O milheto pode colaborar de fato para propiciar a sustentabilidade dos cultivos em 

condições de semiárido nordestino, e tem como vantagem o duplo propósito, grãos e palhada, 

e ainda, do corte da forragem na produção de sementes de forrageiras, assegurar a vantagem da 

utilização da matéria seca que se produziu para alimentação dos animais (MACHADO, 2014). 

 

1.3- Características gerais do milheto  

 

O milheto possui mais de 140 espécies, e é pertence à família das Poaceaes (Gramineae), 

subfamília Panicoideae, tribo Paniceae, subtribo Panicenae, gênero Pennisetum (BRUNKEN, 

1977). O Pennisetum glaucum (L.) R. Br. é uma das espécies da família de maior importância 

econômica, devido as características agronômicas, apresentando a alta produção de massa seca, 

favorecendo a sua utilização como cobertura do solo ou adubação verde e a possibilidade do 

uso da planta inteira para os animais, como também os seus grãos que podem ser utilizados na 

alimentação dos animais e do homem (PACHECO et al., 2014). 

A origem do P. glaucum se deu na zona do Sahel, no Oeste da África, onde apresenta 

maior número de espécies selvagens, sendo cultivadas entre 4 a 5 mil anos. As variedades 

utilizadas na África Ocidental possuem espiguetas densamente pilosas, diferentemente das 

variedades da África Oriental e da Índia, que são glabras ou possuem pequena pilosidade 

(SILVA; FRATONI; SCUDELETTI, 2015).  

A Índia é considerada o centro de origem secundário do milheto. A domesticação 

envolveu a mudança de poucos genes e ocorreu possivelmente, há 5.000 anos na Savana, sul 

do Saara, espalhando-se pelo leste e sul da África e chegando ao subcontinente Indiano há 3000 

anos. Após essa domesticação nesse segundo centro de origem, o milheto teve sua expansão 

para outros continentes, tendo histórico de chegada nos EUA em 1850, e relatos da Europa, que 
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chegou na Bélgica apenas em 1966 com sementes de plantas matrizes coletadas e na Índia 

(SINGH et al., 2017).  

Os grãos geralmente são utilizados para consumo humano, principalmente na África e 

na Índia, enquanto a planta inteira pode ser utilizada como alimento para gado, como forrageira, 

pois produz grande quantidade de folhagem tenra, nutritiva, palatável e atóxica. Por apresentar 

grãos ricos em amido, essa espécie é considerada o sexto cereal mais importante do mundo, 

depois do trigo, arroz, milho, cevada e sorgo (GHATAK et al., 2016). 

Os primeiros relatos da planta de milheto no Brasil, se deram no estado do Rio Grande 

do Sul por volta do ano de 1929, na estação Zootécnica de Montenegro, onde foi utilizada no 

pastoreio de gado nas formas de grãos para silagem, forrageira conservada na pecuária de corte 

e leite e, ainda para revestimento do solo em sistema de plantio direto (GORGEN et al., 2016). 

A exploração de plantas adaptadas aos fatores limitantes das condições climáticas do 

semiárido é imprescindível para a obtenção de bons resultados econômicos. Deste modo, o 

milheto pode ser a alternativa para reduzir os efeitos da falta de água, já que apresenta tolerância 

ao déficit hídrico e alta capacidade de extração de nutrientes em função do seu sistema radicular 

profundo, possibilitando ser cultivado com diversas finalidades nos sistemas de produção 

(MOREIRA et al., 2015). 

Estudos apontam ainda que o milheto possui diversas funções nutricionais e medicinais, 

sendo a maior fonte de energia e proteína para milhões de pessoas, sobretudo das populações 

de países subdesenvolvidos. Aliada a escolha das culturas adaptadas às condições 

edafoclimáticas locais e com potencialidades forrageiras, sobretudo em períodos de estiagens, 

além de possibilitar o enriquecimento do solo com matéria orgânica nos agroecossistemas 

familiares e para a melhoria da fertilidade do solo (HAVILAH, 2017). 

 

1.5 Aspectos botânicos  

 

 

O milheto possui ciclo vegetativo anual, porte alto e ereto, podendo atingir de 1 a 3 m 

de altura. O ciclo vegetativo é curto, variando de 60 a 90 dias para variedades precoces (ENA-

1 e ADR 300), de 100 a 150 dias para as tardias (ADR 500 e BN-2), com temperatura ótima de 

28 a 30 ºC (LANDAU; PEREIRA FILHO, 2010). 

As folhas são longas, medindo de 20 a 100 cm de comprimento e de 5 a 10 cm de largura. 

A inflorescência é uma panícula densa ou contraída com 10 a 50 cm de comprimento e 0,5 a 

4,0 cm de diâmetro, são lisas ou com pilosidades em superfície, possuindo lígulas pilosas. Os 

estômatos são encontrados em ambos os lados da superfície foliar, em números iguais de 50 a 
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80 por mm quadrados. E o perfilhamento poderá ser do tipo primário, secundário e nodal 

(EMBRAPA, 2019).  

O milheto possui colmos lisos de aproximadamente 1 a 2 cm de diâmetro e raramente 

apresenta ramificações secundárias e terciárias a partir das gemas laterais dos nós 

(ALCÂNTARA; BUFARAH, 1988).  

Geralmente o milheto tende a produzir em torno de 500 a 1500 Kg/ha de sementes, 

porém, para uma eficiente germinação das sementes, é necessário que a temperatura média do 

solo seja superior a 20 °C, além de haver umidade suficiente para a emergência das plântulas, 

porém, seu crescimento é limitado em temperaturas inferior a 18 ºC, o frio é um fator limitante 

para o milheto que não possui grande resistência a geadas, bem como ao excesso de água 

(ULLAH et al., 2017).  

A grande tolerância dessa cultura à seca deve-se ao seu sistema radicular agressivo, 

mesmo em camadas compactadas, podendo alcançar 3,6 m de profundidade, e sua eficiência na 

transformação de água em matéria seca, pois necessita de cerca de 300 a 400 g de água para 

produzir 1 g de matéria seca. Possui alta capacidade de absorção de nutrientes, essas são as 

principais características que essa espécie se destaque em relação às outras plantas forrageiras. 

Além da elevada produção de fitomassa (HERRADA; LEANDRO; FERREIRA, 2017).  

 

1.6 Potencial forrageiro e o valor nutricional  

 

O milheto tem potencial forrageiro devido à alta produção de biomassa, teores de 

proteína bruta moderados e a capacidade de sobreviver a uma vasta gama de condições 

ambientais, incluindo solos de baixa fertilidade e deficiência hídrica (TIECHER, 2016). Bashir 

et al. (2014), no Sudão, observaram produtividade média de 5,1 t/MS/ha para 225 acessos de 

milheto oriundos do programa de melhoramento genético do Instituto Internacional de Pesquisa 

de Culturas para o Trópico semiárido (ICRISAT). No México, Morales et al. (2011), avaliaram 

a produtividade de milheto no primeiro corte e na rebrota, em quatro estádios de maturação, e 

observaram produtividades de matéria seca 5,2 t/ha para os estádios de florescimento e grão 

leitoso e 5,0 t/ha para o farináceo. Esses autores observaram ainda que o milheto cortado ao 

florescimento produziu 30% do observado ao primeiro corte, mas com redução drástica de 

produção para os tratamentos com estádios mais avançados. 

No Brasil, estudos foram realizados nos mais diversos biomas, com objetivos variados, 

a fim de avaliar a potencialidade desta forrageira. Rostamza et al. (2013), observaram que o 

milheto é mais eficiente quanto ao uso da água que o sorgo, uma vez que produziu 3,9 g de MS 
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de raiz/kg/água, enquanto o sorgo produziu 3,0 g de MS de raiz/kg/água. Em pesquisa realizada 

anteriormente, Rostamza et al. (2011), verificaram que o milheto submetido a diferentes doses 

de nitrogênio apresentou eficiência no uso da água que variou de 290,6 a 352,2 kg água/kg MS. 

A eficiência do uso da água também está ligada à produção de outro componente 

importantíssimo para o desenvolvimento das plantas forrageiras que é a raiz. 

Guimarães Júnior et al. (2009), avaliaram a produtividade de três genótipos de milheto 

no Sudeste brasileiro, em cinco idades de corte, e observaram produtividades que variaram de 

6,0 a 7,5 t/MS/ha, com as plantas cortadas aos 82 dias. Ressalta-se que nesse estudo a rebrota 

correspondeu a apenas 12% da produtividade observada ao primeiro corte, o que possivelmente 

esteve relacionada à deficiência hídrica ao final do experimento.  

A produtividade do milheto cultivado na região semiárida brasileira é semelhante à 

observada nas outras regiões do país, como foi observado por Aguiar et al. (2006), quando 

relataram produtividade de 5,6 t/MS/ha para a variedade IPA BULK1-BF cultivada no Rio 

Grande do Norte. Resultado semelhante foi observado por Silva et al. (2000), quando avaliaram 

o IPA BULK1-BF no semiárido, em solo com características de baixa fertilidade, e relataram 

produtividade média de 5,0 t/MS/ha. No entanto, em regiões semiáridas a produtividade está 

intrinsicamente relacionada com a eficiência de utilização de água e nesse aspecto o milheto 

apresentou-se superior as culturas tradicionalmente utilizadas para produção de volumoso para 

animais, como o milho e o sorgo.  

Variações na aceitabilidade, produtividade, composição química, e valor nutritivo das 

diversas variedades de milheto foram relatados na literatura. Estas variações dependem de 

fatores climáticos, como temperatura, umidade, precipitação e intensidade luminosa, assim 

como da variedade e também de práticas de manejo (MUNAWWAR et al., 2014).  

A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos para Bovinos fornece uma visão geral 

sobre as características nutricionais da silagem de milheto e mostra que a mesma possui, em 

média, 26,2% de MS, 8,0% de proteína bruta (PB), 73,0% de 26 fibra insolúvel em detergente 

neutro (FDN), 38,2% de fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), 4,3% de lignina e 60,2% 

de nutrientes digestíveis totais (NDT) (SANTOS, 2016). No entanto, os estudos ao redor do 

mundo apresentam uma ampla variação em relação à bromatologia da planta do milheto. As 

principais razões para essa ampla variação estão relacionadas com a variedade, tempo de 

colheita e conservação (VITAL; SANTOS; SANTOS, 2016).  

Ward et al. (2001), ao realizarem um ensaio onde foi avaliado o híbrido “Pennleaf” in 

natura ou conservado na forma de silagem, o material apresentou diferenças significativas na 

pré e pós-ensilagem, principalmente em relação aos teores de carboidratos solúveis (9,8% antes 
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da ensilagem e 1,9% pós-ensilagem) e frações fibrosas, onde na pré-ensilagem a FDN e FDA 

apresentaram 63,6 e 38,0%, respectivamente, enquanto após a ensilagem os valores foram de 

58,7 e 34,9%, para FDN e FDA respectivamente. Já Hassanat et al. (2006), estudando o valor 

nutritivo da forragem fresca oriunda de genótipo Brown Midrib (BMR) obtiveram os seguintes 

valores: 29,6% de MS; 8,3% de PB; 64,0% de FDN; 32,70% de FDA; 17,8% de carboidratos 

solúveis (CHO) e 9,0% de amido. Após a ensilagem esses autores observaram alterações nos 

valores para: 24,1% de MS; 8,3% de PB; 66,0% de FDN; 34,6% de FDA; 3,8% de CHO e 

11,0% de amido.  

No Brasil também foi observada ampla variação na composição bromatológica da 

silagem de milheto. Costa et al. (2011b), avaliaram silagens de cinco genótipos de milheto 

(ADR 500, ADR 7010, LAB 0730, LAB 0731 e LAB 0732) cortados aos 60 dias, no estádio 

leitoso farináceo, e obtiveram valores de 28,6 até 30,1% para os teores de MS. Esses mesmos 

autores observaram que estas silagens apresentaram uma razoável variação quanto ao teor de 

proteína bruta, variando de 10 a 13% da MS, enquanto a FDN variou de 51,7 a 61,3% e o NDT 

variou de 54,0 a 64,1%. No entanto Amaral et al. (2008) analisaram silagens de três genótipos 

de milheto feitas com plantas colhidas aos 90 dias após plantio, e encontraram os seguintes 

valores: 27,7% de MS; 7,1% de PB e 41,5% FDA.  

O teor de extrato etéreo das silagens de milheto não apresenta ampla variação, estando 

sempre na faixa entre 1,4 e 2,0 % da MS, em decorrência da variedade e do manejo utilizado 

(SILVA et al., 2012). 

A variedade pode influenciar no teor de energia encontrado na silagem de milheto, uma 

vez que as variedades conhecidas como “High WSC” (ricos em carboidratos solúveis em água) 

diferem significativamente das variedades comuns, onde as variedades HWSC apresentam 

energia líquida entre 5,7 e 6,8 MJ/Kg de MS, enquanto as comuns apenas 4,2 MJ/Kg de MS 

(AMER et al., 2012).  

A digestibilidade da matéria seca das silagens de milheto pode variar bastante em 

decorrência da variedade, estádio fenológico e fatores edafoclimáticos, podendo variar de 70% 

nas melhores condições até 40% em circunstâncias desfavoráveis (JUNG et al., 2012). A 

correlação entre a redução da digestibilidade da MS com o aumento da maturidade foi 

observada por Morales et al. (2011), quando apresentaram valores de 68,3; 66,2, 64,0 e 58,7%, 

respectivamente, para a digestibilidade da MS nas épocas de corte de 53, 66, 85 e 102 dias após 

o plantio, em silagens de milheto da variedade de duplo propósito ICMV 221.  
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1.7 A importância da produção de silagem feita a partir do milheto  

 

O milheto tem sido utilizado, em várias regiões áridas e semiáridas do mundo, como um 

recurso forrageiro importante utilizado na complementação de dietas para ruminantes. O pastejo 

de áreas estrategicamente reservadas para serem utilizadas no período mais crítico do ano, tem 

sido a sua principal forma de utilização (SILVA et al., 2012).  

A conservação de forragem é de fundamental importância para produção de ruminantes 

nas diversas regiões do mundo. Dentre os métodos mais utilizados para a conservação de 

volumoso, pode citar os métodos de ensilagem e fenação. Segundo Neumann et al. (2010), a 

ensilagem é um método de produção da silagem que se baseia na conservação de forragem para 

alimentação animal, baseado na fermentação láctica da matéria vegetal, por meio da propagação 

de bactérias produtoras de ácido lático, em meio anaeróbico, com base de substratos como 

açúcares solúveis, ácidos orgânicos e compostos nitrogenados solúveis.  

No decorrer da fermentação, acontece a diminuição do pH, em virtude da produção de 

ácidos orgânicos, como o lático, o acético, o butírico e o propiônico. No Brasil, a silagem do 

milheto ainda é pouco estudada, entretanto as pesquisas já demonstram que é possível produzir 

forragem em quantidade e qualidade satisfatórias quando a cultura é cultivada e manejada 

adequadamente (SANTOS, 2016).  

A silagem a partir do milheto tem sido utilizada como alternativa às silagens de milho e 

sorgo no período de seca, com bons ganhos em produtividade. A silagem de milheto é bem 

consumida por ruminantes, não apresentando fatores antinutricionais que prejudiquem o 

desempenho do animal. Apesar de o conteúdo energético ser inferior às silagens de milho e 

sorgo, a elevada qualidade e teor proteico da silagem de milheto tem sido um diferencial 

(RESENDE, 2019). Portanto, o milheto pode ser indicado como uma opção de volumoso para 

ruminantes produtores de leite, carne e lã. Assim, como a silagem produzida a partir de capins, 

o maior limitante para produção de silagem do milheto é o teor de matéria seca no material a 

ser ensilado (BENATTI et al., 2012).  

O teor de matéria seca (MS) do material ensilado no momento do corte para a ensilagem 

tem sido um dos fatores que mais modificam a qualidade e o valor nutritivo da silagem. 

Materiais com teores acima de 40% de (MS), dificultam compactação, impedindo a eliminação 

do ar, proporcionando condições para o aquecimento e o crescimento de microrganismos 

aeróbios e anaeróbios facultativos (COSTA et al., 2011a). 

Segundo Almeida (2011), em relação a composição bromatológica da silagem de 

milheto relatou-se valores de proteína bruta (PB) de 11,43 a 7,80%, matéria seca (MS) entre 
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12,16 a 33,21% e fibra em detergente neutro variando de 69,10 a 59,06%, nos cortes feitos entre 

50 a 106 dias, em seu estudo concluiu que o intervalo de 85 a 99 dias após a semeadura é o 

momento ideal para ensilar o milheto (cultivar ADR 7010). Porém, a composição química da 

silagem de milheto é variável, sendo de grande significância a época de corte da planta a ser 

ensilada e a cultivar avaliada. 

Segundo Fontaneli et al. (2005), quando avaliaram o desempenho de vacas da raça 

Holandesa em lactação em pasto de milheto, e, relataram consumo de 10,9 kgMS/dia e a 

produção média de leite de 25,1 kg/dia.  

Rude et al. (2003), também estudaram bovinos pastejando milheto, e observaram que 

novilhos com peso médio de 214 kg consumiram 2,6% do peso vivo/dia e apresentaram ganho 

de peso de 770 g/dia, valores considerados aceitáveis pelos autores, uma vez que o milheto era 

volumoso exclusivo. No entanto, não foi observada diferença na digestibilidade aparente da MS 

entre as espécies avaliadas. De maneira geral a silagem de milheto é utilizada como alternativa 

às culturas tradicionalmente utilizadas para produção de silagem.  

De acordo com Amer; Mustafa (2010), a silagem de milheto pode substituir à silagem 

de milho, em dietas para vacas em lactação, com relação volumoso: concentrado de 53:47, e 

não observaram diferenças no consumo de MS (24,1 kgMS/dia para silagem de milheto e 23,6 

kgMS/dia para silagem de milho) e nem para produção de leite (38,9 Kg/dia para silagem de 

milheto e 37 kg/dia para silagem de milho), concluindo que a silagem de milheto demonstrou 

potencial para ser utilizado como volumoso e pode ser fornecido as vacas em lactação, por não 

interferir no desempenho dos animais. Na alimentação de ovinos Khan et al. (2011), observaram 

similaridade no consumo da silagem de milheto (1,0 kg/dia) em comparação com silagens de 

milho e sorgo (1,1 e 1,2 kg/dia, respectivamente), para machos da raça Sipli com peso médio 

de 30 kg. No entanto esses autores reportaram diferença entre o ganho de peso dos animais 

alimentados com silagem de milheto (120 g/dia) e as silagens de milho e sorgo (145 e 132 g/dia, 

respectivamente), o que os autores atribuíram a menor digestibilidade da MS, PB e FDN da 

silagem de milheto, assim como do balanço de nitrogênio mais favorável para as silagens de 

milho e sorgo.  

No Brasil, Pinto et al. (1999), avaliaram silagem de milheto em comparação às silagens 

de milho, teosinto e capim sudão e observaram que apesar do consumo da silagem de milheto 

ser menor (23,1 g/UTM/dia) do que as silagens de milho, teosinto e capim sudão (67,6, 54,1 e 

57,7, respectivamente), não foram observadas diferenças na digestibilidade aparente da MS, 

PB, FDN e FDA, e concluíram que a silagem de milheto quando comparada às espécies 

testadas, principalmente o milho, apresenta bom potencial para a alimentação dos ruminantes. 
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O milheto pode ainda ser utilizado na forma de feno, como reserva alimentar estratégica 

para períodos de escassez de alimentos. O feno feito a partir de milheto pode ser utilizado na 

alimentação de caprinos segundo Aguiar et al. (2006), esses autores observaram que o consumo 

de MS apresentado pelos animais alimentados com feno de milheto (485,7 kg/dia) foi superior 

aos consumos apresentados por cabritos alimentados por capim elefante, sorgo sudanense e 

sorgo forrageiro.  

A utilização de ingredientes alternativos ao milho nas rações, é uma oportunidade de 

encontrar outras fontes energéticas que substituam sem correr prejuízos no desempenho animal. 

Nos últimos anos, o milheto (P. glaucum) vem sendo testado como uma fonte alternativa, tendo 

em vista o crescimento das áreas de plantio desta cultura no Brasil, principalmente na região 

Nordeste (COSTA et al., 2011a).  

Dentre as pesquisas que utilizaram dietas formuladas com grãos de milheto para 

monogástricos e ruminantes, podem-se citar: desempenho de peixes (BOSCOLO et al., 2010); 

desempenho 7 de suínos (ABREU et al., 2014); desempenho de codornas, (MOGYCA et al., 

1999), poedeiras comerciais (GARCIA et al., 2010) e frangos de corte (MURAKAMI et al.; 

2009); desempenho de cabras leiteiras (FRANÇA et al., 1997); desempenho de bovinos 

(BENATTI, et al., 2012).  

De acordo com os trabalhos apresentados, eles demostraram que o milheto pode ser 

utilizado na produção animal, com grande êxito nutricional e alta viabilidade econômica para 

os produtores (COSTA et al., 2010). 
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2 INTRODUÇÃO 
 

As regiões semiáridas têm por característica chuvas irregulares e elevadas taxas de 

evapotranspiração, causando um acentuado desequilíbrio hídrico nos períodos de estiagem. A 

precipitação pluvial média anual no bioma Semiárido brasileiro é de 750 mm, porém, em alguns 

anos de seca, algumas regiões chegam a apresentar média em torno de 400 mm anuais, com 

evapotranspiração potencial média de 2500 mm.ano-1, gerando escassez de água e déficit 

hídrico que chegam a 2100 mm, limitando os cultivos agrícolas nestes locais (Montenegro & 

Montenegro, 2012).  

Devido à enorme dificuldade de produção de alimento forrageiro para os rebanhos, 

principalmente o rebanho bovino da região Nordeste, nos últimos anos devido a estiagem 

prolongada, os índices produtivos pecuários do Nordeste apresentaram uma queda bastante 

acentuada, com uma redução de 28,6%, 24,2% e 18,1% no rebanho de corte e 30,41%, 28,1% 

e 17,2% no rebanho de leite, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

respectivamente (IBGE, 2013). 

O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. BR.) é uma gramínea de origem tropical, anual 

de verão, de fácil implantação e manejo, que se destaca por sua adaptação a uma grande 

diversidade de ambientes e diferentes condições de clima e solo, caracterizando-se por sua 

precocidade, seu alto potencial de produção e sua qualidade nutritiva (MARCANTE et al., 

2011).  

As plantas desta espécie utilizam até 70% menos água que a cultura do milho, para 

produzir a mesma quantidade de matéria seca. Esta planta pode ser cultivada em regiões com 

precipitações pluviais médias anuais entre 400 e 600 mm, porém, desenvolve-se em áreas com 

150 a 200 mm anuais (TABOSA et al., 1999). Devido a essa característica adaptativa, o milheto 

se torna uma alternativa com um grande potencial para o bioma semiárido mesmo em anos de 

precipitações anuais desproporcionais e ainda mais irregulares do que o comum. 

A cultura do milheto pode ser utilizada como alternativa de pastagem cultivada (CRUZ 

JÚNIOR et al., 2018), com alto valor nutritivo, possuindo boa capacidade de rebrota, além 

destas características, o milheto é uma alternativa de baixo custo de produção, comparada com 

outros tipos de forragens na alimentação do rebanho durante o período de estiagens. Além de 

produzir grãos que possuem valor nutritivo inferior somente em 10% ao milho, podendo ser 

utilizado na produção de silagem devido ao teor de amido presente nos grãos que auxiliam na 

fermentação e produção de ácido lático (Ribeiro et al., 2004; Gonçalves et al., 2010), como 
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outra forma de conservação o milheto pode ser utilizado na forma de feno, atingindo uma boa 

qualidade (Aguiar, 2006). 

Partindo do pressuposto que o milheto tem potencial forrageiro tanto quantitativo, como 

qualitativo para sua produção nas regiões semiáridas em regime de sequeiro, objetivou-se 

avaliar o potencial produtivo pelas variáveis de rendimento forrageiro de quatro genótipos de 

milheto (BRS 1501, IPA BULK 1, ADR 500 e ADRf 6010), e sua melhor idade de corte, 

seguida de indicação de uso em quatro idades distintas (35, 42, 49 e 56 dias), , avaliando as 

características agronômicas e composição química durante o estabelecimento e 

desenvolvimento na região Semiárida do Brasil. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área e delineamento experimental: 

 

O experimento foi realizado no campo experimental de Forragicultura da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, localizada na Escola agrícola de Jundiaí, 

pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Macaíba-RN, 5°89’25” 

S, 35°36’56” W, altitude de 15 m, situado na mesorregião leste do estado. A região de Macaíba 

de acordo com a classificação de Koppen, é caracterizado pela transição entre os tipos As e 

BSw, com temperaturas elevadas ao longo de todo o ano (média anual de 27°C, máxima de 

32°C e mínima de 21°C) (IDEMA, 2013), no decorrer do cultivo, foi registrada precipitação 

acumulada de 443 mm (EMPARN, 2019).  

A semeadura foi realizada em sulcos previamente realizados na área, utilizando 60 

sementes por metro linear. O espaçamento adotado foi de 0,5 m entre linhas. A correção da 

acidez do solo e adubação foi realizada mediante avaliação da análise do solo (Tabela 1). Para 

a correção foi utilizada a dose de 0,7 T ha-1, e a adubação foi feita seguindo a recomendação de 

Cavalcanti et al. (2008), seguindo a dosagem de 60 N, 120 P, 80 K. 

 

Tabela 1 – Resultado da análise química do solo referente ao campo experimental. 

pH V Ca Mg  Al H + Al  P  K  Na  

  % (cmolc dm-3) (mg dm-3) 

4,7 43 0,64 0,3 0,1 1,48 2 46 13 
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Cada parcela foi composta das seguintes dimensões 5m x 3m (15 m2), sendo constituída 

de 10 linhas de plantio, para determinação da área útil, foram dispensadas 2 linhas em cada 

extremidade, e as 6 linhas centrais, foi delimitada como área útil.  

3.2 Variáveis analisadas 

 

As variáveis estudadas foram: Produção de Massa seca (PMS), Taxa de acúmulo de 

forragem, Composição química, nas seguintes etapas do ciclo de desenvolvimento da cultura: 

pré-floração (35 dias), início do florescimento (42 dias), pleno florescimento (49 dias) e 

Maturação fisiológica (56 dias), a amostragem foi realizada colhendo as plantas dispostas em 1 

metro linear para avaliação, após os cortes ainda foram avaliados a porcentagem de rebrota de 

cada genótipo. 

Para determinação da produção da massa verde, as plantas amostradas da parcela útil, 

foram cortadas uniformemente rente ao solo e pesadas em balança digital, o peso anotado em 

planilhas de campo, obtendo o peso fresco ou de massa verde por parcela. Após este 

procedimento as amostras foram levadas ao Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal da 

UFRN, onde foram picadas com auxílio de uma tesoura, e uma alíquota de 500 gramas do 

material foi acondicionado separadamente por parcelas em sacos de papel e identificadas com 

a amostra correspondente, com isto, o material foi levado para secagem em estufa de circulação 

forçada a 65 °C até atingir peso constante, afim de se obter a matéria parcialmente seca (MS) e 

o percentual de massa seca (PMS). 

As variáveis morfológicas: Altura de planta (AP), diâmetro de colmo (DC) e número de 

folhas vivas (NFV), foram obtidos por amostragem de 10 plantas por tratamento, com auxílio 

de uma régua graduada em mm, o diâmetro do colmo com auxílio de um paquímetro. O número 

de folhas foi obtido por quantificação direta. 

As análises químicas foram realizadas conforme metodologia descrita por Silva & 

Queiroz (2002). Sendo determinados porcentagem de MS, Matéria Mineral (MM), Proteína 

Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Lignina (LIG) e Celulose (CEL). As determinações dos teores 

de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram realizadas de 

acordo com o método descrito por Van Soest et al. (1991). Os valores de hemicelulose (HEM) 

foram calculados pela diferença entre os valores de FDN e FDA obtidos. O teor de carboidratos 

totais (CHOT) foi estimado pela equação: CHOT (%) = 100 – [PB (%) + EE (%) + MM (%)] e 
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os carboidratos não fibrosos segundo (Sniffen et al. 1992). Os valores dos nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram calculados de acordo com as equações formuladas pelo NRC (2001). 

NDT= PB + 2,25 x EE + FDN + CNF – 7 

 

3.3 Análise estatística: 

Os valores obtidos foram submetidos a análise de variância e regressão em função da 

idade, seguidos por teste de comparação das médias pelo teste Tukey a 5% de significância 

utilizando o programa R Core Team (2020), com auxílio do pacote ExpDes. Para a avaliação 

de cada genótipo ao longo das idades de corte foi utilizada análise de regressão, sendo que 

foram testadas equações lineares e quadráticas e apresentada a que melhor se ajustou aos dados, 

de acordo com seu nível de significância, significado biológico e valor do coeficiente de 

determinação (R²). 

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado arranjados em esquema fatorial 

4x4. Utilizando como fatores os genótipos e as idades de corte, totalizando 16 parcelas de 

genótipos e amostragem em quatro idades de corte. Os genótipos estudados foram as cultivares: 

IPA BULK 1, BRS 1501, ADR 500, além do híbrido ADRf 6010 nas idades de 35, 42, 49 e 56 

dias. O modelo estatístico utilizado foi: 

Yijk = µ + gi + cj + gcij + eijk 

 

Em que: 

Yijk - valor referente à observação do genótipo “i”, na idade “j”;  

µ - média geral; 

gi - efeito do genótipo i; 

cj - efeito da idade de corte j; 

gcij  - efeito da interação do genótipo “i” com o corte “j”;  

eijk - erro aleatório associado à observação 

 

4 RESULTADOS  

 

A interação entre genótipos e idades foi significativa (P<0,05) para todas as variáveis 

analisadas. Visto que a massa de forragem dos genótipos IPA BULK e ADR 500 nas idades de 

35 e 42 dias foi maior que dos demais genótipos, não diferindo aos 49 dias e aos 56 para o 

genótipo ADRf 6010 (Tabela 2).  
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A massa de forragem no genótipo ADR 500 se sobressaiu em relação ao BRS 1501 aos 

35 dias, já no período de 42 dias, o IPA BULK foi superior em relação ao ADRf 6010 e BRS 

1501, aos 56 dias os genótipos BRS 1501 e ADRf 6010 demonstraram um crescimento 

relevante, apresentando médias superiores aos demais genótipos avaliados (Tabela 2).  

Todos os genótipos apresentaram um padrão de crescimento linear dentro do intervalo de 

tempo observado, tendo durante esse período um ajuste adequado de crescimento através do 

seu coeficiente de determinação (r2). 

 

Tabela 2- Massa de forragem e Taxa de acúmulo de forragem de genótipos de milheto cortados 

em diferentes idades. 

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão R² P- valor* 
35 42 49 56 

Massa de forragem (T ha-1 de MS) 

BRS 1501 1,8b 4,6c 8,4a 9,6b y= 0,38x – 11,44 0,95 <0,0001 

IPA BULK 3,8a 7,2a 9,5a 12,6a y=0,43x-11,56  0,98 <0,0001 

ADR 500 4,4a 6,2ab 8,9a 13,1a y= 0,41x – 10,47 0,98 <0,020 

ADRf 6010 2,0b 5,4bc 9,2a 11,8a y = 0,46x - 14 ,15 0,89 <0,20  

Taxa de acúmulo de forragem (kg ha dia-1) 

BRS 1501 53,2b 110,6c 172,8a 170,8b y=−0,30x² +33,94x −762,57 0,99 <0,0001 

IPA BULK 93,1a 171,9a 194,7a 225,0a y = -0,24x2 + 28,47x -597,41 0,97 0,0008 

ADR 500 112,8a 148,1a 182,7a 234,1a y = 5,69x – 89,68 0,98 <0,0001 

ADRf 6010 59,4b 130,0b 188,5a 212,2a y =-0,23x2 + 29,15x – 668,99 0,98 0,0004 

R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

Os genótipos IPA BULK e ADR 500, apresentaram taxa de acúmulo superior aos demais 

nas idades de 35 e 42 dias, não diferindo entre genótipos aos 49 dias, aos 56 dias apenas o 

genótipo BRS 1501 apresentou médias significativamente inferiores aos demais. Observando o 

fator idade de corte, os genótipos BRS 1501, IPA BULK e ADRf 6010 apresentaram padrão de 

crescimento quadrático, já o genótipo ADR 500, apresentou padrão linear. 

Para os valores preditos em função da equação de regressão, os genótipos apresentariam 

seu máximo produtivo em função da taxa de acúmulo aos 57, 59 e 63 dias respectivamente para 

os genótipos BRS 1501, IPA BULK e ADRf 6010, com valores em 197,31; 246,88 e 254,59 

respectivamente. 

Quando avaliou-se a altura da planta, observou-se que o genótipo BRS 1501 foi inferior 

aos IPA BULK-1 e ADR 500, o ADRf 6010 apresentou crescimento intermediário e não 

diferindo dos demais genótipos aos 35 dias. A partir dos 49 dias houve uma estabilização no 
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crescimento entre os genótipos em relação à altura das plantas, a partir dessa idade o IPA 

BULK-1, ADR 500 e ADRf 6010 não diferiram entre si para essa variável. Enquanto o genótipo 

BRS 1501 apresentou diferença significativa entre os tratamentos para a variável altura de 

plantas, apresentando desempenho superior em relação aos demais tratamentos avaliados 

(Tabela 3). 

Observando o comportamento de crescimento, foi ajustado o modelo quadrático para a 

variável altura de planta em função da idade de corte, observando os valores preditos pela 

equação, os genótipos BRS 1501, IPA BULK, ADR 500 e ADRf atingem sua maior altura nos 

dias 58, 55, 60 e 68 com médias preditas 151,59; 201,06; 199,88 e 220,88 respectivamente. 

 

Tabela 3- Características estruturais dos genótipos de milheto em diferentes idades de corte. 

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão R²  P valor 
35 42 49 56 

Altura de plantas (cm)  

BRS 1501 69,6b 113,6c 129,0b 143,0b y= -0,15x² +17,29x -346,63 0,98 0,0048 

IPA BULK 96,0a 153,5a 178,3a 185,6a y= -0,25x2 +27,41x –550,24 0,99 <0,0001 

ADR 500 92,2a 143,2a 169,0a 188,0a y= -0,16x² +19,32x –383,32 0,99 0,0049 

ADRf 6010  87,0ab 129,7b 169,5a 187,7a y= -0,12x2 +16,26x –329,92 0,99 0,0019 

Número de folhas vivas  

BRS 1501 4,0a 5,32b 5,3b 6,2a y= 0,09x +0,70 0,89 <0,0001 

IPA BULK 5,0a 6,65a 7,3a 7,0a y= 0,09x +2,16 0,69 <0,0001 

ADR 500 5,5a 6,25ab 6,5ab 7,0a y= 0,09x +1,60 0,98 0,005 

ADRf 6010 5,0a 5,75b 6,5ab 6,3a y= 0,06x +2,95 0,77 <0,0001 

Diâmetro do Colmo (mm)  

BRS 1501 5,3b 6,2b 6,9a 6,9a y= 0,10x +2,06 0,83 0,0004 

IPA BULK 6,6a 7,6a 7,6a 7,3a Y= 7,3 - 0,29 

ADR 500 6,2a 7,0a 7,3a 7,3a Y= 6,9 - 0,61 

ADRf 6010 6,2a 6,9a 7,1a 7,1a Y= 6,8 - 0,83 

R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

 

Para a variável número de folhas (Tabela 3), os genótipos se diferiram entre si apenas nas 

idades de 42 e 49 dias, onde o genótipo IPA BULK foi significativamente superior ao genótipo 

BRS 1501, apresentando aproximadamente uma folha a mais, já aos 49 dias, essa diferença se 

mostrou ainda maior quando o genótipo IPA BULK apresentava uma média de duas folhas a 

mais. Em função da idade de corte, todos os genótipos expressaram comportamento linear, visto 

que aos 42 dias os genótipos IPA BULK, ADR 500 e ADRf 6010 expressavam uma média de 
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emissão de folhas em cerca de uma folha nova a cada semana, enquanto o genótipo BRS 1501 

expressou esse comportamento médio aos 49 dias.  

Para o diâmetro do colmo (Tabela 3), os genótipos IPA BULK, ADR 500 e ADRf 6010 

apresentaram médias superiores ao genótipo BRS 1501 aos 35, 42 e 49 dias, aos 56 dias não 

houve diferença significativa entre os genótipos avaliados. 

 Para a avaliação dos genótipos em função da idade de corte, não foi observada diferença 

significativa (P>0,05) em relação ao alargamento do colmo nos genótipos IPA BULK, ADR 

500, ADRf 6010 em todos os períodos avaliados, com exceção do BRS 1501 apresentou 

crescimento linear para essa variável, fato que deve ser melhor avaliado para uma melhor 

observação se a característica é intrínseca do genótipo, ou se houve interferência de algum fator 

abiótico no alargamento do diâmetro do colmo dos demais genótipos. 

Ao avaliar a matéria seca dos genótipos de milheto (Tabela 4), foi observado que o 

genótipo ADR 500 se sobressaiu em relação ao BRS 1501 aos 35 dias, já para os 42 dias, o 

genótipo IPA BULK se sobressaiu em relação ao ADRf 6010 e BRS 1501, os genótipos BRS 

1501 e ADRf 6010 demonstraram um crescimento muito relevante ao longo dos dias, chegando 

aos 56 dias apresentando médias superiores aos demais. 

Verificou-se diferença significativa, (Tabela 4), para a idade de corte em função do tempo 

foi observado um aumento linear do teor de MS em função da idade do milheto, conforme a 

planta foi avançando em seu estádio reprodutivo. 

Para a variável matéria mineral (Tabela 4), o genótipo ADR 500 apresentou média 

superior em relação ao genótipo ADRf 6010 aos 35 dias, não demostrando diferença para as 

outras idades de corte. 

Em relação ao fator idades de corte, os genótipos não apresentaram diferença significativa entre 

as variáveis (p>0,05). 

 

Tabela 4- Teores de matéria seca, matéria mineral e extrato etéreo dos genótipos de milheto em 

diferentes idades de corte. 

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão R² P valor 
35 42 49 56 

Matéria seca (%)  

BRS 1501 17,3b 18,6c 26,4a 28,7a y=4,49x+11,3 0,93 <0,0001 

IPA BULK 18,4ab 23,4a 23,2ab 25,9b y = 2,22x + 17,21 0,83 <0,0001 

ADR 500 19,7a 21,7ab 21,5b 24,5b y =1,43x +18,32 0,85 <0,0001 

ADRf 6010 19,4ab 20,4bc 25,6a 29,3a y = 3,37x + 14,99 0,93 <0,0001 

Matéria mineral (%)  
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BRS 1501 8,7ab 7,8a 9,7a 8,4a Y= 8,6 - 0,86 

IPA BULK 8,7ab 9,1a 8,0a 8,0a Y= 8,4 - 0,19 

ADR 500 9,7a 8,8a 7,5a 7,5a Y= 8,3 - 0,73 

ADRf 6010 7,3b 9,3a 7,0a 7,2a Y= 7,7 - 0,27 

Extrato Etéreo (%)  

BRS 1501 3,2bc 2,7b 2,3a 2,3a y-=-0,071x+5,79 0,99 <0,0001 

IPA BULK 2,7c 2,9ab 2,6a 2,5a y = -0,004x2 + 0,35x - 4,64 0,98 0,0002 

ADR 500 3,5ab 2,3c 2,5a 2,6a y = 0,003x2 - 0,33x + 10,61 0,77 0,003 

ADRf 6010 4,0a 3,1a 2,9a 2,6a y = 0,06x + 6,16 0,87 <0,0001 

R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

 

Aos 35 dias o genótipo ADRf 6010 apresentou médias significativamente superior as 

médias dos genótipos BRS 1501 e IPA BULK, não diferindo, entretanto, do genótipo ADR 500, 

já aos 42 dias o genótipo não diferiu do IPA BULK, mantendo superioridade em relação aos 

demais genótipos. Foi observado comportamento linear para os genótipos BRS 1501 e ADRf 

6010 e quadrático para os genótipos IPA BULK e ADR 500, onde através dos valores preditos 

pela equação o genótipo IPA BULK atinge seu maior teor de extrato etéreo aos 44 dias e o 

genótipo ADR 500 aos 35 dias com médias em 3,01 e 2,75 respectivamente  

Avaliando os teores de FDN (Tabela 5), foi observado que os genótipos não diferiram aos 

35 dias, aos 42 dias o genótipo BRS 1501 apresentou médias superiores ao genótipo ADRf 

6010, sendo invertido o comportamento aos 49 dias, aos 56 dias os genótipos não diferiram 

estatisticamente entre si. Para o fator idade de corte os genótipos apresentaram crescimento 

linear, em todos eles houve um aumento significativo dos teores de FDN em função da idade 

de corte 

 

Tabela 5- Teores de Fibra em Detergente Neutro, Fibra em Detergente Ácido e lignina dos 

genótipos de milheto em diferentes idades de corte.  

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão R² 
P- 

valor* 
35 42 49 56 

Fibra em Detergente Neutro (% da MS) 

BRS 1501 56,8a 67,3a 66,5b 71,4a y = 0,65x + 34,88 0,91 <0,0001 

IPA BULK 61,4a 66,0ab 69,2ab 74,1a y = 0,58x + 40,29 0,99 <0,0001 

ADR 500 60,6a 64,3ab 68,5ab 72,5a y = 0,53x + 40,53 0,99 <0,0001 

ADRf 6010 60,3a 61,6b 72,0a 72,6a y =0,67x + 36,04 0,68 <0,0001 

Fibra em Detergente Ácido (% da MS) 

BRS 1501 30,1c 32,9b 33,9b 45,0b y = 0,61x + 5,87 0,80 <0,0001 

IPA BULK 33,1a 34,5b 36,7a 48,4a y = 0,80x + 7,09 0,79 <0,0001 



37  

ADR 500 32,9ab 37,7a 37,9a 47,3ab y = 0,61x + 10,96 0,86 <0,0001 

ADRf 6010 30,4bc 32,2b 36,8a 48,1ab y = 0,82x – 0,56 0,87 <0,0001 

R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

Para os teores de FDA (Tabela 5), o genótipo IPA BULK apresentou médias superiores 

aos genótipos ADRf 6010 e BRS 1501 aos 35 dias, aos 42 dias o genótipo ADR 500 foi 

significativamente superior aos demais, aos 49 não diferiu estatisticamente do genótipo IPA 

BULK e ADRf 6010, e aos 56 dias apresentou teores de FDA superior ao genótipo BRS 1501, 

sendo que os outros genótipos apresentaram médias intermediárias. Para o fator idade de corte, 

todos os genótipos apresentaram comportamento linear. 

Os teores de PB (Tabela 6), mostram que os genótipos começam a se diferenciar entre si 

a partir dos 42 dias, onde os genótipos BRS 1501 e ADRf 6010 foram significativamente 

superiores ao IPA BULK, aos 49 e 56 dias o genótipo BRS 1501 foi superior em relação aos 

demais genótipos. Em função da idade de corte, todos os genótipos indicaram comportamento 

quadrático, de acordo com a equação de regressão e os valores preditos, as idades de corte com 

os maiores teores de PB são: 43, 35, 37 e 38 dias para os genótipos BRS 1501, IPA BULK, 

ADR 500 e ADRf 6010 respectivamente, apresentando teores preditos de 16,43; 15,53; 15,44 

e 16,17. 

 

Tabela 6- Teores de Proteína Bruta (PB) e Nutrientes Digestíveis Totais, Carboidratos Totais e 

Carboidratos não fibrosos dos genótipos de milheto em diferentes idades de corte. 

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão R²  
P- 

valor* 35 42 49 56 

Proteína Bruta (%) 

BRS 1501 14,6a 16,4a 15,2a 10,4a y = -0,0337x2 + 2,8671x - 44,53 0,99 <0,0001 

IPA BULK 15,5a 14,6b 11,9b 8,0b y= -0,0153x2 +1,032x -1,87 0,99 0,006 

ADR 500 15,1a 15,7ab 11,6b 8,2b y= -0,0204x2 +1,502x -12,23  0,96 0,005 

ADRf 6010 15,5a 16,9a 12,0b 8,3b y= -0,026x2 + 1,983x -21,87 0,93 <0,0001 

Nutrientes Digestíveis Totais (%) 

BRS 1501 53,8a 53,8a 55,0a 46,3a y=-0,044x2 +3,77x -23,96 0,87 0,0013 

IPA BULK 47,0b 55,3a 54,3a 46,5a y=-0,08x2 +7,44x -112,83 0,99 <0,0001 

ADR 500 46,4b 53,6a 51,8a 45,2a y=-0,07x2 +6,30x -88,05 0,98 <0,0001 

ADRf 6010 54,9a 58,8a 55,8a 44,6a y=-0,07x2 +6,61x -78,91 0,93 <0,0001 

Carboidratos Totais (%) 

BRS 1501 73,4a 70,3a 71,5a 79,2b y= 0,03x2 -3,29x +140,04 0,93 <0,0001 

IPA BULK 74,2a 74,0a 73,2a 81,8ab y= 0,017x2 -1,21x +93,83 0,99 <0,0001 

ADR 500 72,0a 73,0a 72,5a 83,3a y= 0,05x2 -4,75x +169,23 0,81 <0,0001 
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ADRf 6010 72,7a 71,1a 70,2b 83,5a y= 0,04x2 -3,53x +141,07 0,97 <0,0001 

Carboidratos Não Fibrosos (%) 

BRS 1501 14,2a 7,8b 8,1a 8,1a y= 0,03x2 -3,17x +85,41 0,91 0,003 

IPA BULK 10,4ab 7,5b 8,0a 9,0a y= 0,01x2 -1,82x +50,36 0,92 0,02 

ADR 500 10,3b 10,6a 10,3a 9,6a Y= 10,2 - 0,44 

ADRf 6010 11,4ab 8,1b 6,5b 6,5b y= 0,03x2 -3,55x +88,94 0,94 <0,0001 

R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

 

Para a variável NDT (Tabela 6), em relação aos genótipos houve dieferença estatística 

apenas na idade de 35 dias, onde os genótipos BRS 1501 e ADRf 6010 foram superiores aos 

genótipos IPA BULK e ADR 500. Foi observado comportamento quadrático, com um 

decréscimo muito acentuado aos 56 dias, para o fator idade de corte, seguindo os valores 

preditos pela equação de regressão, as idades de corte com o maior teor de NDT pra os genótipos 

BRS 1501, IPA BULK, ADR 500 e ADRf 6010 são: 43, 46, 45 e 44 respectivamente, 

apresentando médias de 56,7; 60,1; 53,7 e 58,8. 

Nos teores de Carboidratos Totais (Tabela 6), foi verificado diferença estatística entre 

genótipos a partir dos 49 dias, onde os genótipos BRS 1501, IPA BULK e ADR 500 foram 

estatisticamente superiores ao genótipo ADRf 6010, já aos 56 dias devido a um crescimento 

considerável no teor de Carboidratos totais, os genótipos ADR 500 e ADRf 6010 se mostraram 

superiores ao genótipo BRS 1501. Avaliando o fator idade de corte, foi verificado um 

comportamento de crescimento quadrático dos teores de carboidratos totais, sendo verificado 

de acordo com a equação da regressão o maior teor aos 56 dias, onde os genótipos BRS 1501, 

IPA BULK, ADR 500 e ADRf 6010 apresentariam médias de 79,08; 81,78; 82,06 e 83,90. 

Ao avaliar os Carboidratos Não fibrosos (Tabela 6), o genótipo BRS 1501 apresentou 

média superior ao ADR 500 aos 35 dias, aos 42 o genótipo ADR 500 apresentou médias 

estatisticamente mais altas do que os demais genótipos, aos 49 e 56 dias, junto dos genótipos 

BRS 1501 e IPA BULK apresentaram médias significativamente superiores a média do 

genótipo ADRf 6010. Em relação ao fator idade de corte, os genótipos BRS 1501, IPA BULK 

e ADRf 6010 apresentaram significância (p<0,05) em função do tempo, apresentando padrão 

de crescimento quadrático, já o genótipo ADR 500, não apresentou significância (p>0,05), para 

o padrão de comportamento quadrático, os pontos de maior teor de CNF encontrados através 

da equação de regressão foram aos 35 dias, onde para os genótipos BRS 1501, IPA BULK e 

ADRf 6010 foram observadas médias preditas nos valores: 13,71; 10,16 e 11,56 

respectivamente. 

 Avaliando as médias referentes ao teor de celulose (Tabela 7), não foi observada 
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significância (p>0,05), para a diferença entre genótipos, para a avaliação do fator idade de corte, 

foi observado comportamento quadrático, avaliando o comportamento em função do tempo, 

ficou evidenciado através da equação de regressão que no intervalo estudado o ponto de maior 

teor da celulose foi o de 56 dias, através dos valores preditos pela regressão, apresentou médias 

de 34,60; 38,06; 36,15 e 38,80 para os genótipos BRS 1501, IPA BULK, ADR 500 e ADRf 

6010. 

Tabela 7- Teores de Celulose, Hemicelulose e Lignina dos genótipos de milheto em diferentes 

idades de corte. 

Genótipos 
Idade de corte (dias) 

Equação de regressão 
R²  

P- valor* 
35 42 49 56 (%)  

Fibra em Detergente Neutro (% da MS) 

BRS 1501 26,11 28,2 27,82 35,12 y =0,02x2 - 2,01x + 64,85 0,89 0,007 

IPA BULK 27,93 29,79 28,06 38,49 y = 0,03x2 - 2,35x + 72,72 0,95 0,007 

ADR 500 28,86 30,28 29,72 36,62 y =0,02x2 - 2,22x + 72,87 0,88 0,008 

ADRf 6010 26,33 28,17 30,74 37,08 y = 0,03x2 - 2,44x + 71,36 0,99 <0,0001 

Hemicelulose 

BRS 1501 26,97a 31,48a 32,74ab 25,65a y = -0,05x2 + 4,59x -69,44 0,92 <0,0001 

IPA BULK 28,24a 30,99a 33,06ab 24,31a y = -0,05x2 + 5,19x - 82,36 0,88 <0,0001 

ADR 500 27,68a 29,41a 30,61b 25,25a y = -0,03x2 + 3,20x - 40,46 0,88 0,001 

ADRf 6010 29,95a 29,52a 35,19a 24,55a y = -0,05x2 + 4,58x - 67,97 0,55 <0,0001 

Lignina em detergente Ácido (% da MS) 

BRS 1501 4,5a 6,3a 6,6ab 10,7a y= 0,019x2 -1,50x +33,61 0,98 <0,01 

IPA BULK 5,2a 5,3ab 7,1ab 11,3a y= 0,02x2 -1,63x +36,59 0,82 <0,0001 

ADR 500 5,3a 7,4a 8,1a 10,6a y= 0,23x -2,79 0,95 <0,0001 

ADRf 6010 4,1a 4,0b 5,9b 6311,1a y= 0,02x2 -2,12x +44,44 0,99 <0,0001 

 R²: Coeficiente de determinação. * P valor da equação. Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo 

teste de tukey a 5% de significância. 

 

Avaliando os teores de Hemicelulose (Tabela 7), foi observado que os genótipos se 

diferenciaram estatisticamente apenas aos 49 dias, onde o genótipo ADRf 6010 doi superior ao 

genótipo ADR 500, e os demais genótipos apresentaram médias intermediárias. Para o fator 

idade de corte, os genótipos apresentaram comportamento quadrático, emm função dos valores 

preditos pela equação de regressão, foi possível avaliar que as melhores idades para o corte do 

milheto em função da variável hemicelulose seria aos 45, 46 e 43 dias para os genótipos RS 

1501, IPA BULK, ADR 500 e ADRf 6010, com médias de 32,80, 31,58, 30,51 e 33,62 

respectivamente. 
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Para a variável Lignina (Tabela 7), os genótipos apresentaram diferença significativa 

para as idades de 42 e 49 dias, onde o genótipo ADR 500 e BRS 1501 foram significativamente 

superiores aos 42 dias, e o genótipo ADR 500 foi superior ao genótipo ADRf 6010 aos 49 dias, 

com os demais genótipos apresentando médias intermediárias. Para o fator idade de corte, foi 

observado um crescimento linear em função do tempo, acumulando altas concentrações de 

lignina.  

 

5 DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos no período de floração (42 dias), constatou-se resultados 

próximos dos encontrados em experimentos em outras regiões do país, tal como os resultados 

encontrados por Costa et, al (2005) avaliando o cultivo do milheto no estado do Rio de Janeiro 

no período chuvoso, onde o mesmo apresenta para a cultivar BRS 1501, produtividade média 

em torno de 4,5 T ha-1. Esses resultados mais produtivos podem ser relacionados ao fato das 

condições ótimas de desenvolvimento da cultura durante o ciclo produtivo, uma vez que o 

fotoperíodo alongado, aliado ao período chuvoso, favorece a atividade fotossistética e 

consequentemente o crescimento e aumento da produtividade de massa seca (Burger, 1984; 

Coimbra & Nakagawa, 2006). 

Se compararmos com o Sorgo, que é apontado como uma das melhores cultivares de 

forragem para a região Nordeste produzindo em sistema de sequeiro, o milheto se mostra muito 

promissor, uma vez que é mais precoce e atinge produtividades próximas ao Sorgo, levando em 

conta a produtividade máxima atingida aos 56 dias pelo genótipo ADR 500 (13,11 T ha-1) e do 

genótipo IPA BULK (12,6 T ha-1). Perazzo et al, (2013), avaliando cultivares de sorgo no 

semiárido paraibano, apresentaram produtividades médias em torno de 12,07 T ha-1 para a 

cultivar Pontanegra e 14,8 T ha-1 para cultivare de sorgo IPA 1011 em 98 dias de cultivo, isso 

demonstra todo o potencial produtivo do milheto, aliado a sua precocidade, permitindo alcançar 

dois ciclos de cultivo em uma janela de quadra chuvosa. 

Albuquerque et al. (2010), avaliando o genótipo BRS 1501, encontraram altura média de 

plantas superior ao presente estudo no estádio de maturação de grãos (60 dias), apresentando 

2,96 m em contraste com 1,43 apresentado aos 56 dias para o mesmo genótipo. 

Pires et al. (2006), observaram do genótipo ADR 500, apresentaram massas de forragens 

muito ao presente trabalho variando entre 3,52 a 9,35 t ha-1 nos períodos 36, 45 e 52 dias, já na 

idade de 59 dias, apresentou produtividade de 19,29 t ha-1. 
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Cruz (2013), avaliando diferentes genótipos de milheto, apresentou médias inferiores para 

a cultivar BRS 1501 aos 51 e 60 dias (5,04 e 7,40 t ha-1), já no presente trabalho aos 49 e 56 

dias a mesma cultivar apresentou médias variando em torno de 8,46 e 9,65 T ha-1 

respectivamente. 

É importante ressaltar que para obter os caracteres agronômicos ideiais e os maiores 

rendimentos na cultura do milheto depende de vários fatores: como o material genético, 

qualidade das sementes, época ideal de plantio, arranjo estratégico e acertivo na população de 

plantas, preparo, correção e adubação do solo, controle de plantas daninhas, pragas e doenças e 

disponibilidade de água (FARINELLI et al., 2012).  

Entretanto, além de todo o manejo utilizado na cultura, as cultivares avaliadas no presente 

estudo: IPA BULK e ADR 500 (Tabela 2) apresentaram material genético mais adaptados as 

condições semiáridas, o que demonstram suas eficiências no uso de água e nutrientes. 

Conferindo a esses genótipos a capacidade de produzir plantas mais vigorosas, proporcionando 

a emissão de folhas e perfilhos e cessando o crescimento vertical (fenômeno ocorrido no 

presente trabalho). Estratégia importante para a composição da área foliar em sistemas com 

precipitações irregulares, proporcionando a formação e o desenvolvimento das folhas que são 

fundamentais para o crescimento vegetal e consequentemente favorecerá a maior produção de 

matéria seca no período chuvoso, aumentando assim a eficiência de pastejo (CORRÊA et al., 

2017).   

Nóbrega (2010), avaliando genótipos de milheto em função de doses de adubação 

nitrogenada, apresenta médias inferiores para o genótipo ADR 500 aos 35 dias, com média de 

14,55 % para o genótipo e no presente trabalho o mesmo genótipo apresentou teor de MS de 

19,76 %, entretanto para o genótipo BRS 1501 as médias foram similares as obtidas no presente 

trabalho (17,33%). tal fato pode ser explicado pois o manejo da adubação realizada de forma 

correta, aliada aos fatores genéticos e climáticos devido a captura de luz por unidade de 

fotoassimilados (MARAÑON; GRUBB, 1993), proporcionando a eficiência no processo 

fotossintético por unidade de área foliar e a interceptação da radiação solar, as quais são 

influenciadas pela formação das folhas e pela dimensão do sistema fotoassimilador (FAVARIN 

et al., 2002), essa variável é importante tanto para o crescimento da planta, como também 

envolve os caracteres nutricionais, uma vez que existe uma maior alocação de nutrientes devido 

ao processo de intensificação da adubação, com ênfase ao nitrogênio, elemento essencial na 

fase vegetativa, haja vista que ele atua na maior parte dos processos fisiológicos que são 

responsáveis pela multiplicação de novas células (COSTA et al., 2011). 
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Houve um aumento linear do teor de MS em função da idade do milheto, conforme a 

planta foi avançando em seu estádio reprodutivo, há um aumento da quantidade de colmo em 

relação as folhas e com a realocação de água e nutrientes para o enchimento de grãos (ASSIS 

et al. 2011), consequentemente, ocorre redução da umidade e aumento nos teores de MS 

acompanhado por um aumento nos teores de fibra (Tabela 6). Todos os genótipos apresentaram 

comportamentos crescentes do teor de MS, característica comum uma vez que as plantas 

tendem a aumentar o percentual de matéria seca em detrimento da idade por conta da 

lignificação da parede celular (Tabela 10), fator esse que deve ser levado em conta para definir 

a utilização do milheto, porém não inviabilizando a sua utilização. Como também direcionam 

para a fase produtiva, apresentando um aumento na quantidade de colmo em relação as folhas 

e a realocação de água e nutrientes para o enchimento de grãos (ASSIS et al., 2011). 

Características estas que comprovam o potencial dos genótipos devido à alta produção de MS. 

Segundo Pedroso et al. (2009), o maior dreno fisiológico da planta anual para formação 

de raízes e colmos com o avanço do ciclo de crescimento também pode ser explicado por essa 

hipótese, uma vez que o milheto é uma planta bastante precoce na iniciação do alongamento 

dos entrenós. 

Já no aumento da produção, ocorre devido as mudanças em relação a fonte dreno das 

plantas, pois, à medida que o aporte dos nutrientes vai sendo fornecidos, principalmente a fonte 

de nitrogênio, ocorre a estabilização no crescimento vertical das plantas, havendo novamente a 

priorização pela produção de folhas por ser um material fotossintético ativo necessário para 

produção de fotoassimilados, responsáveis pelo crescimento e manutenção dos constituintes 

agronômicos da planta como altura, número de folhas, dentre outras (TAIZ; ZAIGER, 2017).  

Gorgen et al. (2016), avaliando o milheto em três idades de corte (47, 57 e 67 dias), 

observaram o mesmo comportamento decrescente dos teores de matéria mineral, entretanto, 

apresentaram valores altos mesmo em idades mais avançadas, com médias de 12,1; 11,4 e 10,6 

respectivamente.  

É importante ressaltar que os genótipos BRS 1501 e ADR 500 apresentaram material 

mineral elevado no presente trabalho (Tabela 4), esse comportamento está atribuído as 

condições climáticas, os genótipos estudados e o manejo da cultura adotada, só confirmando 

que os genótipos são ideais para a região semiárida, o que proporcionará materiais de alto 

potencial para a alimentação animal. 

Tal comportamento pode ser explicado por Minutti (2018), quando afirmou que é um 

indicativo de que as plantas mais jovens tendem a ter um enriquecimento maior de minerais na 

forragem, e esse teor vai decrescendo de acordo com a idade da planta, porém nem sempre essa 
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redução no teor da matéria seca não prejudica na qualidade do material vegetal. O teor de 

matéria mineral representa as frações de macro e micro minerais presentes na forragem (FICK, 

1986), o que se torna de muita importância na alimentação devido sua participação em vários 

processos metabólicos em ruminantes (BERCHIELLI et al., 2006). 

Analisando o extrato etéreo na matéria seca da forragem no presente trabalho (Tabela 4), 

pode-se afirmar que para essa variável não houve influência dos fatores ambientais e genéticos, 

pois todas as cultivares apresentaram médias dentro dos padrões descritos por Van Soest (1994), 

onde o mesmo indica que as dietas não devem exceder o teor de 7% de extrato etéreo na matéria 

seca da forragem, por mais que a gordura tenha maior capacidade energética, sendo maior em 

2,25 vezes a capacidade de produção energética dos carboidratos, alimentos com maior teor de 

gordura, podem inibir a fermentação e o crescimento microbiano ruminal, sendo prejudicial aos 

processos digestivos dos ruminantes (LANA et al., 2015). 

Comportamento semelhante foi observado por Kollet et al. (2006), apresentando as 

mesmas idades de corte 42, 49 e 56 e valores de FDN bem próximos ao presente trabalho: 

53,03%; 55,78% e 63,95% respectivamente. Frizzo et al. (2004), ressaltaram que esse aumento 

é em virtude do processo de maturação fisiológica das gramíneas e seu processo de lignificação 

(COSTA et al., 2007).  

Frizzo et al. (2004), ressaltam que esse aumento é em virtude do processo de maturação 

fisiológica das gramíneas e seu processo de lignificação (COSTA et al., 2007). Van Soest 

(1994), indica um teor ideal de até 60% de FDN, para que não ocorra enchimento do rumén, 

embora as fibras representem um papel de extrema importância no fornecimento energético de 

ruminantes, alimentos com alto teor de FDN aumentam o tempo de ruminação e reduz o 

consumo de alimento (KOZLOSKI et al. 2006; SILVA, 2012). 

Frota et al. (2014), observaram que aos 60 dias, o resultado do FDA foi semelhante ao 

genótipo ADR 500, e superior para o BRS 1501 quando comparados aos resultados em 49 dias, 

os autores observaram médias de 38,21% e 40,67% respectivamente, médias acima das 

recomendadas por Mertens (1994), que indica um teor máximo é de 30%, as culturas forrageiras 

com um teor de FDA acima de da faixa indicada, tendem a reduzir o ganho de peso do animal, 

uma vez que aumenta a taxa de passagem e reduz o aproveitamento da forragem no trato 

gastrointestinal, tal fato pode ser explicado pelo alargamento do colmo, onde se encontram o 

maior teor dos componentes fibrosos. 

Queiróz et al. (2012), verificaram que o genótipo BRS 1501, apresentou média de PB 

em torno de 16,64% aos 42 dias, corroborando com os resultados apresentados no presente 

trabalho. Frizzo Filho (2004), observou teores de PB de 16,08; 14,90 e 11,67% para as idades 
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de corte aos 40, 50 e 60 dias de cultivo, comprovando o comportamento decrescente para a 

respectiva variável.  

O comportamento fisiológico apresentado na produção da PB dos genótipos ocorrido 

na presente pesquisa se dá através da translocação de nutrientes dos colmos e folhas para o 

enchimento de grãos da panícula, justamente no período produtivo que há uma maior demanda 

desse nutriente (ASSIS et al., 2011). 

No presente trabalho os genótipos apresentaram uma produção NDT 

independentemente da idade de corte, com exceção dos genótipos IPA BULK e ADR 500 

(Tabela 5) que tiveram uma baixa produção somente 35 dias de corte, contrastando com a 

pesquisa realizada por Assis et al. (2010), onde ocorreu um decréscimo na produção de NDT 

de acordo com a idade de corte. Pode-se afirmar que os dois genótipos descritos acima 

apresentaram teores baixos de nutrientes digestíveis totais aos 35 dias de corte, tal fato pode ter 

ocorrido por diversos fatores, como algum estresse desfavorável aos dois genótipos, ou uma 

alta exigência de nutrientes para esses genótipos no período inicial, uma vez que a adubação 

nitrogenada foi parcelada e aplicada uma segunda parcelada aos 30 dias. Entretanto, o milheto 

se mostra adequado aos níveis satisfatórios de NDT até os 49 dias, com a recomendação mínima 

citada por Van Soest (1994), onde o mesmo indica um teor acima de 50%, para forragens 

tropicais. 

Para os teores de Carboidratos totais, Frota et al, (2014) observou valores semelhantes 

para os genótipos BRS 1501 e ADR 500, 72,16 e 69,17 respectivamente. Embora a cultura 

apresente um decréscimo no teor de Carboidratos Totais, em todas as idades de corte se 

encontram dentro dos padrões aceitáveis, acima de 70%, descritos por Berchielli et al., (2006). 

OS carboidratos totais são compostos principalmente pelo teor de celulose e hemicelulose, uma 

vez que o comportamento crescente tende ao fato do aumento do teor dessas partículas em 

função do estádio reprodutivo da planta. 

Frota et al. (2014), avaliando genótipos de milheto aos 60 dias, apresentaram valores de 

CNFs distintos quando comparados os genótipos BRS 1501 ao ADR 500, 12,62 e 11,44 

respectivamente.  

No presente trabalho, apenas os genótipos IPA BULK e ADR 500 (Tabela 5) 

apresentaram um aumento na produção de CNF aos 56 dias de corte, diferenciando dos demais 

avaliados. Vale ressaltar que esses genótipos tem um potencial promissor para o manejo 

alimentar dos ruminanetes, pois são carboidratos de fácil e rápida digestão, representados por 

ácidos orgânicos, mono e oligossacarídeos, frutanas, amido, pectina, dentre outros (VAN 

SOEST, 1993; HALL 2003). 
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Muller 2006, avaliando o comportamento do milheto plantado em sistema hidropônico 

também apresenta valores abaixo, variando de 19 a 24%, essa diferença pode ter se dado pelo 

sistema produtivo utilizado no sistema hidropônico, onde a influência da alta umidade 

empregada podem ter influenciado em uma formação com o maior teor de fibras estruturais a 

partir da celulose presente na FDA. Segundo Silva e Queiroz (2002), os teores de hemicelulose 

são importantes para a digestão dos ruminantes que tem por base alimentar as forragens, uma 

vez que a hemicelulose é composta por polissacarídeos amorfos de polimerização inferior aos 

da celulose e, portanto, conseguem transformar esses polissacarídeos na flora ruminal em ácidos 

graxos de cadeia curta, principalmente acético, propiônico e butírico, representando assim uma 

fonte energética maior. 

Para as médias de celulose (Tabela 7), o efeito de progressão quadrático, foi 

demonstrado pelas alterações causadas na parede celular em razão do aumento gradual da idade 

das forrageiras tropicais. Segundo Van Soest (1994), isso ocorre por conta do aumento da 

relação entre a parede celular para o conteúdo intracelular, esse aumento da parede celular 

também é acompanhado por uma alteração química da fibra formadora, uma vez que a 

lignificação da parede e sua ligação com a celulose, torna uma parte desse carboidrato 

indigestível para os ruminantes (HOBSON e STEWART, 1997). 

Avaliando os teores de Lignina em relação a idade de corte, os valores das idades de 35, 

42 e 49 dias estão de acordo com a faixa indicada por Sniffen et al., (1992), onde o mesmo 

aponta valores menores que 10%. Segundo Van Soest (1994), os teores de lignina estão 

diretamente ligados na digestibilidade da MS da forragem, uma vez que essa fração é 

indigestível e inibe a digestibilidade em algumas outras frações encontradas na MS.  

Nos sistemas produtivos de animais, a alimentação através de um bom volumoso são as 

formas mais práticas e econômicas de alimentação, e constituem a base de sustentação da 

pecuária do Brasil. Ao considerar a precocidade do milheto nas regiões tropicais, com o seu  

elevado potencial produtivo, torna-se uma alternativa para a alimentação de animais no 

semiárido do Brasil, uma vez que pode contornar a condição de déficit alimentar nos períodos 

mais críticos do ano, tendo a suplementação volumosa no cocho e o cultivo de gramíneas mais 

resistentes à seca (BRÂNCIO et al., 2013).  

Esses aspectos reforçam a necessidade do uso estratégico de alternativas forrageiras, 

objetivando melhorar os índices de produtividade e, consequentemente, a renda familiar dos 

produtores desse setor. Estudos orientados neste sentido podem demonstrar que o uso planejado 

e diversificado de opções forrageiras, nativas ou introduzidas, pode ser eficientes em relação 

ao uso da água, aumentando as chances de sucesso dos sistemas de produção pecuária em 
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regiões semiáridas (CARVALHO et al., 2017).  

Embora a qualidade da forragem entre em declínio com relação a idade do corte, a 

cultura do milheto se mostra bastante promissora para o cultivo na região Nordeste, uma vez 

que atende em termos quantitativos e qualitativos a maioria dos parâmetros de nutrição animal, 

podendo ser indicado tanto para o consumo in natura nas idades iniciais, como também sua 

utilização em processos de conservação, tais como a ensilagem que se torna o processo mais 

viável por ser demandar menos mão de obra para sua produção e mais facilidade no 

armazenamento, como também o processo de fenação triturada. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Os genótipos ADR 500 e IPA BULK, atingiram os melhores índices produtivos no 

semiárido brasileiro, apresentam características adequadas ao pastejo aos 35 dias, para capineira 

com corte aos 49 dias em que atingem sua melhor relação produtividade x qualidade da 

forragem, e como silagem com corte aos 56 dias pelo seu maior índice produtivo aliado ao 

estádio de maturação das suas panículas. 
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