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RESUMO 

             Avaliou-se o desempenho de novilhos submetidos a dietas em que se 

substituiu milho por milheto (0%, 33%, 66% e 100%) durante a fase de terminação 

em confinamento. Foram utilizados 89 novilhos mestiços europeu-zebu, não-

castrados, com peso médio inicial de 317,8 Kg e idade média inicial de 21 meses. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualisado, com quatro 

tratamentos e quatro repetições (baias). O consumo dos nutrientes, exceto fibra 

em detergente neutro e carboidratos não fibrosos, não diferiram (P>0,05), 

sugerindo que não há diferença de palatabilidade entre os dois cereais. O ganho 

de peso médio diário e o peso final dos novilhos não foram alterados (P>0,05) 

pelo aumento do milheto em substituição ao milho. A conversão alimentar 

apresentou aumento de 0,0048 Kg de matéria seca/Kg de ganho de peso para 

cada ponto percentual a mais de milheto em substituição ao milho nas dietas. O 

ganho em escore de condição corporal e o escore de condição corporal final não 

foram alterados pelas dietas. As dietas experimentais não alteraram as medidas 

morfométricas dos animais ao final do experimento, exceto a altura da garupa 

final, que aumentou linearmente (P<0,05). Não houve alteração no custo com 

volumoso. O custo com concentrado diminuiu linearmente (P<0,05) a medida que 

se elevou o nível de substituição do milho por milheto, resultado associado ao 

menor custo de aquisição deste cereal. O custo por kg de ganho de peso 

decresceu linearmente (P<0,001) com o aumento do nível de milheto na dieta, 

sendo 2,12; 2,08; 1,85 e 1,81 reais, respectivamente. Os resultados demonstram 

que o milho pode ser substituído totalmente pelo milheto na dieta de novilhos 

terminados em confinamento. 

 
Palavras-Chave: avaliação econômica, conversão alimentar, ganho de peso, 

medidas morfométricas.  
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ABSTRACT 

We evaluated the performance of steers under diets which corn was substituted by 

millet (0%, 33%, 66% and 100%) during the feedlot finishing. Eighty-nine 

European-zebu crossbred  bulls with average initial weight of 317.8 kg and 

average initial age of 21 months were used. The experimental design was the 

completely randomized with four treatments and four replicates (pens). The intake 

of nutrients, except neutral detergent fiber and non-fiber carbohydrates, did not 

differ (P> 0.05), suggesting no difference in palatability between the two cereals. 

The average daily weight gain and final weight were not affected (P> 0.05) by 

increasing millet in substitution to corn. The feed conversion increased by 0.0048 

kg of dry matter/kg weight gain for each percentage point of millet replacing corn in 

diets. The gain in body condition score and final body condition score were 

unaffected by the diets. The experimental diets did not alter the morphometric 

measurements of animals at the end of the experiment, except the height of the 

rump, which increased linearly (P <0.05). There was no change in the cost of 

roughage. The cost of concentrate decreased linearly (P <0.05) as the level of 

substitution of corn by millet raised, result associated with the lowest acquisition 

cost of this cereal. The cost per kg of weight gain  decreased linearly (P<0.001) as 

the level of millet increased, being 2.12, 2.08, 1.85 and 1.81 reais, respectively. 

The results show that corn can be completely replaced by millet in the diet of 

feedlot steers. 

 

Keywords: economic evaluation, feed conversion, morphometric measurements, 

weight gain. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

 

A dieta de bovinos confinados no Brasil contém altas proporções de 

milho, sendo este cereal a fonte energética mais utilizada nas dietas (CLARINDO 

et al., 2008). Com a elevação dos custos de produção e das cotações deste 

produto, a busca de alimentos alternativos, utilizados em substituição ao milho 

faz-se muito importante, para viabilizar a técnica de engorda de animais 

confinados.  

A análise dos resultados bioeconômicos das pesquisas em que se 

substituem o milho por outros alimentos respaldam os técnicos nas formulações 

das dietas, objetivando obter melhores resultados econômicos, sem a perda de 

desempenho dos animais.  

O milheto é um cereal muito importante na alimentação humana na 

Ásia, Oriente Médio e na África, cultivado em cerca de 26 milhões de hectares 

nessas regiões (ANDREWS, D. J.; J. F. RAJEWSKI; K. A. KUMAR,  1993).  

A utilização do milheto na alimentação animal vem sendo estudada há 

décadas nos Estados Unidos da América e mais recentemente no Brasil 

(RIBEIRO et al., 2004; BERGAMASCHINE et al., 2011; PERON, 2012). A 

expansão dessa cultura no Brasil Central vem se destacando nos últimos anos, 

mas com restrições de ordem técnica e prática. Com a atual elevação dos preços 

internacionais das commodities soja e milho, e a dificuldade no armazenamento 

pós-colheita (por falta de armazéns graneleiros para esse produto) e escoamento 

do milheto, os produtores não estão sendo estimulados a aumentarem a produção 

deste grão, concentrando-se apenas na produção de massa vegetal, para 

posterior dessecamento, visando utilização deste como palhada, na técnica de 

plantio direto. 

Neste sentido, fazem-se importantes para a pecuária nacional os 

esforços de técnicos e pesquisadores, no intuito de difundir tecnologias em que o 

milheto possa ser utilizado, como rotação de cultura e que o excedente da 

produção de grãos possa fazer parte da composição das dietas dos bovinos 

confinados de forma mais abrangente, pois mesmo com produtividade menor que 

a do milho, o custo de produção e sua cotação, encontram-se na casa de 20 a 

25% menores.  
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A quantidade de animais terminados em confinamento no Brasil é 

considerada baixa, representando apenas 1,76% do total de animais abatidos 

anualmente (ANUALPEC, 2011) de um rebanho bovino de corte (bois, novilhos e 

vacas) abatido de 43,6 milhões de cabeças (IBGE, 2012), de um rebanho bovino 

total de aproximadamente 205 milhões de cabeças (IBGE, 2012). Um dos 

principais fatores que limitam a expansão da terminação em confinamento é o 

custo da alimentação. Segundo RESTLE et al. (2007) a alimentação (volumoso + 

concentrado) é o componente mais representativo (77,2%) se desconsiderado o 

custo da compra do animal. PACHECO et al. (2006) verificaram que do custo total 

gasto com alimentação foi composto por 23,7% correspondente ao volumoso e 

76,3% ao concentrado. 

Os dois alimentos mais utilizados nas dietas nos confinamentos são o 

milho como fonte energética e o farelo de soja como fonte proteica. Esses dois 

alimentos estão sofrendo constantes aumentos no seu preço no mercado interno 

e externo, o que em determinadas situações inviabiliza a sua utilização na 

terminação de bovinos. A busca por alimentos de menor preço, na forma de grãos 

ou subprodutos da agroindústria é uma alternativa que cria perspectivas para a 

exploração econômica do confinamento. 

O milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke), é uma forrageira anual 

de verão, que pode ser utilizada para pastejo direto, produção de silagem e grãos. 

O milheto é amplamente cultivado na região Centro-Oeste como cobertura 

vegetal, no sistema plantio direto, sendo cultivado após a colheita da cultura da 

soja para produção de palhada. Neste sistema o grão pode ser colhido, com baixo 

custo de produção, pois a prática agrícola generalizada entre os produtores é a de 

que se utiliza a fertilidade residual da cultura da soja, não sendo adubada a 

cultura do milheto. 

Este cereal apresenta boas perspectivas para alimentação de bovinos. 

Embora a quantidade de energia do milheto seja levemente inferior em relação ao 

milho, contém maior nível de proteína. Considerando o conteúdo proteico-

energético do milheto, portanto seu valor biológico, em que na média pode 

apresentar até 40% de PB a mais que o milho e sua satisfatória digestibilidade da 

fibra em detergente neutro (FDN), em adição ao seu menor custo de aquisição, 
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torna-o um alimento com grande potencial para substituição do grão de milho na 

dieta de bovinos confinados.  

BERGAMASCHINI et al. (2011) relataram teores de energia 

metabolizável de 13,32 e 12,0 MJ/kg de matéria seca (MS) e de 9,5 e 14,8% de 

proteína bruta para o milho e milheto, respectivamente. Os mesmos autores, que 

trabalharam com dietas com 35% de concentrado, concluíram que o milheto pode 

substituir o milho e o farelo de algodão sem alterar o ganho de peso, o consumo 

alimentar e a conversão alimentar de novilhos confinados. Em seu estudo com 

novilhos, GONÇALVES et al. (2010) concluíram que o milheto pode substituir 

totalmente o milho em dietas com 40% de volumoso. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a bioeconomicidade da 

substituição do grão de milho pelo grão de milheto em dietas com elevados teores 

de concentrado na terminação de novilhos em confinamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

           

2.1 O confinamento no Brasil 

 

O confinamento de bovinos de corte permite otimizar os fatores de 

produção de carne resultante da estacionalidade de produção das pastagens. 

Esta técnica de terminação de bovinos de corte iniciou-se de forma incipiente no 

Brasil, nos anos 50 a 60, nascendo como uma estratégia para viabilizar a compra 

de animais nos períodos de safra e a sua revenda nos períodos de entressafra, 

sendo aprimorado na década seguinte, ocorrendo seu impulso na década de 80 

em diante (ALMEIDA et al., 2010; PEIXOTO, 2010). Segundo o ANUALPEC 

(2011), o número de cabeças de bovinos de corte confinados no Brasil aumentou 

de 2.039.000, em 2003, para 2.731.311 em 2011, ocorrendo pequenas variações 

para mais ou para menos neste período.  

Embora seja uma técnica viável para terminação de bovinos, a 

expansão do confinamento esbarra nos elevados custos dos alimentos. 

Resultados publicados por RESTLE et al. (2007) mostram que a alimentação 

(volumoso + concentrado) é o componente de custo mais representativo no 

confinamento (77,2%) se desconsiderado o custo da compra do animal. Dos 

alimentos utilizados na terminação em confinamento PACHECO et al. (2006) 

verificaram que do custo total gasto com alimentação, 23,7% correspondeu ao 

volumoso e, 76,3% ao concentrado. Outro aspecto que tem contribuído para a 

fraca expansão do confinamento no país é a falta de uma tendência mais 

constante no preço do boi gordo, gerando incertezas com relação ao resultado 

financeiro. 

 

2.2 Milho e milheto na alimentação de bovinos de corte 

 

TEIXEIRA (2001) afirmou que, devido às suas qualidades nutricionais, 

o milho é um alimento que disponibiliza grande quantidade de energia digestível. 

Em condições de clima favorável, em que são utilizadas tecnologias de cultivo, 
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colheita e armazenamento modernos, em adição ao processamento visando um 

maior aproveitamento dos nutrientes pelos animais, é o cereal que oferece maior 

produção de energia por área, conferindo-lhe grande importância econômica. 

Segundo PAES (2006), as utilizações do milho vão desde a 

alimentação animal até a produção de filmes e embalagens biodegradáveis. 

Conforme DUARTE et al. (2008) 70% da produção mundial do milho é destinado 

à alimentação animal (podendo chegar a 85% nos países mais desenvolvidos). 

Os autores afirmam que de 70 a 80% do milho produzido no Brasil destina-se a 

cadeia produtiva de aves e suínos. Para o consumo humano é destinado por volta 

de 15% da produção mundial. 

Considerando a conjuntura internacional de alta nos preços das 

commodities (milho e soja, principalmente) dos últimos anos; elevação nas 

exportações desses produtos; aumentos anuais constantes dos custos de 

produção; realinhamento da matriz energética dos Estados Unidos (maior 

produtor de milho do mundo) e aumento da população mundial, pesquisas sobre 

alimentos alternativos para ruminantes estão sendo estimuladas. O grão de 

milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) em função do seu conteúdo 

energético e proteico mais balanceado (BERGAMASCHINI et al., 2011) e seu 

preço mais baixo que o do milho (no presente estudo o kg do milheto grão foi 

28,57% mais barato que o kg do milho grão), tornando-o um alimento promissor 

para substituir o milho e o farelo de soja na alimentação de bovinos.  

O milheto surgiu entre 4 mil e 5 mil anos atrás ao Sul do Deserto do 

Saara, de onde foi levado para a Índia a partir do ano 2.000 a.C., sendo 

atualmente uma das plantas mais cultivadas nos países da África Saheliana e 

Sudaniana (GARCIA & DUARTE, 2010). O milheto, embora cultivado em todas as 

regiões do Brasil tanto para pastejo direto como para produção de grãos, 

expandiu-se rapidamente na região Centro-Oeste como cultura utilizada após a 

colheita da soja para cobertura vegetal, no sistema denominado plantio direto. 

Neste sistema, o grão é semeado após a colheita da soja e cultivado praticamente 

sem insumos adicionais, sendo o grão colhido com baixo custo de produção.  
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A qualidade nutricional do grão de milho e de milheto são ilustradas 

nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.  

 

Tabela 1 – Composição bromatológica do grão de milho de acordo com distintas 

pesquisas 

Fonte MS PB FDN NDT Energia 

HILL & HANNA (1990) 87,30 10,70 18,60 - 4,5 kcal EB/g MS 

HILL et al. (1996) 88,00 9,20 - - 4,0 kcal EB/g MS 

ZAMBOM et al. (2001) 88,63 8,87 9,99 - 4,4 Mcal EB/kg MS 

RODRIGUES et al. (2001) 87,86 9,82 14,22 - 3929 kcal EB/kg MS 

TEIXEIRA (2001) 88,00 9,30 - 80,00 2846 kcal EM/kg MS 

PINHEIRO et al. (2003) 87,01 8,49 8,74 - 3312 kcal EM/kg MS 

RIBEIRO et al. (2004) - 8,50 18,30 - - 

EZEQUIEL et al. (2006) 87,80 11,80 9,40 - 3,2 Mcal EM/kg MS 

CLARINDO (2006)  90,43 10,37 - 82,01 - 

FATURI et al. (2006) 85,56 10,60 15,00 - 4,37 Mcal EB/kg MS 

PEREIRA et al. (2007) 92,88 10,19 10,18 88,26 - 

MOSCARDINI et al. (2008) 96,55 9,40 13,29 89,10 - 

MARCONDES et al. (2009) 89,52 8,94 10,49 - - 

BERGAMASCHINE et al. (2011) 90,87 9,50 23,15 - 13,32 MJ EM/kg MS 

PERON (2012) 87,30 9,10 13,90 - - 

MS = matéria seca, %; PB = proteína bruta, %; FDN = fibra detergente neutro, %; NDT 

= nutrientes digestíveis totais, %.  

 

Em sua revisão, ANDREWS & KUMAR (1992) relataram as vantagens 

diferenciais do milheto nas regiões semi-áridas, da África e Índia. A sua 

adaptação aos solos arenosos ou de baixa fertilidade confere-lhe perfeita 

condição, atualmente provada, de se colocar como uma cultura alternativa na 

produção de biomassa e de grãos de alto valor nutritivo na região brasileira dos 

cerrados.  
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Tabela 2 – Composição bromatológica do milheto de acordo com diferentes 

pesquisas 

Fonte 

 

MS PB FDN Energia 

HILL & HANNA (1990) 85,60 14,30 17,00 4,61 kcal 

EB/g MS HILL et al. (1996) 89,90 14,10 - 4,10 kcal 

EB/g MS RODRIGUES et al. (2001) 89,47 12,40 17,58 3966 kcal 

 

 

EB/kg MS 

PINHEIRO et al. (2003) 87,04 11,60 20,75 3040 kcal EM/kg MS 

RIBEIRO et al. (2004) - 15,20 18,70 - 

BERGAMASCHINE et al. (2011) 92,05 14,80 21,55 12,00 MJ EM/kg MS 

PERON (2012) 88,60 12,90 18,90 - 

MS = matéria seca, %; PB = proteína bruta, %; FDN = fibra detergente neutro, %; 

NDT = nutrientes digestíveis totais, %.  

 

2.3 Desempenho de ruminantes alimentados com grão de milheto na dieta 

  

Em trabalhos de pesquisa em que foi avaliado o desempenho animal 

com dietas contendo grão de milheto em substituição ao milho, os resultados 

foram satisfatórios. HILL & HANNA (1990) observaram que comparado com o 

milho, o milheto teve maiores teores de proteína bruta e extrato etéreo, e maiores 

concentrações de todos os aminoácidos essenciais. Embora no estudo do ensaio 

de metabolismo, a dieta com milho tenha apresentado maior teor de nutrientes 

digestíveis totais (NDT) que as dietas formuladas com sorgo e milheto, o 

desempenho dos animais não foi afetado. Em seu estudo HILL et al. (1996) 

avaliaram diversas dietas para gado de corte em terminação confinado e 

concluíram que os animais alimentados com milheto e misturas de milho e milheto 

tiveram desempenho similar àqueles alimentados com dietas tradicionais, em que 

se utilizam milho ou sorgo, ou ambos. 

Trabalhando com novilhos Nelore GONÇALVES et al. (2010) avaliaram 

a substituição do milho pelo milheto em dietas compostas por silagem de milho ou 

silagem de capim-elefante. Os autores concluíram que essa substituição reduziu a 
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concentração ruminal de amônia, mas esta se encontrou em níveis satisfatórios 

no tocante ao adequado crescimento microbiano ruminal. Em trabalho mais 

recente BERGAMASCHINE et al. (2011) avaliaram a substituição do milho grão e 

farelo de algodão pelo milheto no concentrado da dieta de novilhos em 

confinamento. Os autores concluíram que não houve prejuízo na digestibilidade 

dos nutrientes nem no desempenho dos animais; tendo ainda uma expectativa de 

ganho de peso médio diário de 1,1 kg/dia, de bezerros mestiços de origem 

leiteira, confinados por três meses. 

No estudo de RIBEIRO et al. (2004) foi avaliada a substituição do milho 

pelo milheto, em 5 níveis, 0%, 25%, 50%, 75% e 100% na dieta de vacas 

holandesas em lactação, com o objetivo de estudar o consumo de matéria seca 

(MS), a composição do leite e os parâmetros ruminais das vacas. Os autores 

concluíram que o milheto pode substituir total ou parcialmente o milho, sem alterar 

a produção de leite e o consumo dos animais.   

No trabalho de TERRIL et al. (1998), foram avaliados os valores 

proteicos e energéticos do milheto em dietas de cabras adultas. Segundo os 

autores existe potencialidade no uso desse cereal em adição ou em substituição 

ao milho nas dietas, uma vez que o milheto possui 92% da energia metabolizável 

do milho para essa espécie e mesmo que a proteína bruta, ainda que em maiores 

teores, possa ser menos utilizada pelos animais, o incremento na ingestão de 

matéria seca (IMS) e o balanço de N dietético foram similares às dietas 

formuladas com milho. Seguindo essa mesma linha de pesquisa, com cabras em 

crescimento e lactantes, GELAYE et al. (1997) concluíram em seu trabalho, que 

cabras lactantes podem ser alimentadas com dietas contendo 100% de milheto 

em substituição ao milho, o mesmo não ocorrendo com as cabras em 

crescimento, pois nessa fase, a digestão da proteína e a concentração de amônia 

ruminal foram diminuídas. 

FRANÇA et al. (2003) estudaram a produção e as características físico-

químicas do leite de cabras leiteiras alimentadas com dietas formuladas com três 

níveis de substituição do milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS) pelo 

milheto: 0, 33, e 67%, durante 70 dias. Os autores concluíram que o milheto pode 
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ser utilizado em dietas de cabras leiteiras em substituição ao MDPS até o nível de 

67%, sem que haja alteração na produção e na composição do leite. 
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3.   MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Local e época 

 

O trabalho foi desenvolvido entre 14 de agosto a 11 de novembro de 

2010, nas instalações do Setor de Bovinocultura de Corte do Centro Tecnológico 

da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, no 

município de Rio Verde/GO, localizado a 17°46´22´´ de latitude Sul, 51°02´86´´ de 

longitude Oeste e 815 metros de altitude.  

 

3.2 Animais e instalações 

 

Foram utilizados 89 novilhos mestiços europeu-zebu, não-castrados, 

com peso médio inicial de 317,8 kg e idade média inicial de 21 meses. Os animais 

foram confinados em baias coletivas (10 x 7,70 m), equipadas com bebedouros e 

comedouros, sendo o piso a base de cascalho, com declive de 5%. Antecedendo 

o período experimental, os animais foram submetidos ao controle de 

endoparasitas e ectoparasitas utilizando-se produto comercial a base de sulfóxido 

de albendazol e vacinados contra pasteurelose. Após, os animais foram 

distribuídos aleatoriamente nas dietas experimentais, sendo adaptados às 

instalações e dietas por sete dias. No início do experimento e a cada 28 dias os 

animais foram pesados individualmente após jejum de sólidos e líquidos por 14-16 

horas e avaliados quanto ao escore corporal, considerando escala entre um 

(muito magro) e cinco (muito gordo). O período de avaliação totalizou 89 dias. 

 

3.3 Tratamentos 

 

Os tratamentos avaliados constituíram-se de dietas experimentais, por 

níveis de substituição do grão de milho pelo grão de milheto nas quantidades de 

0, 33, 66 e 100%, conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Composição percentual das dietas e custos dos ingredientes 

Ingredientes Grão de milheto em substituição ao grão de milho Custo, 

R$/kg2 
0% 33% 66% 100% 

Silagem de milho 20,00 20,02 20,00 20,02 0,06 

Milho  70,50 48,96 25,06 0,00 0,36 

Milheto  0,00 24,05 49,88 77,47 0,28 

Farelo de soja 8,02 5,49 3,61 1,19 0,61 

Uréia 0,62 0,63 0,60 0,49 1,06 

Núcleo mineral1 0,86 0,85 0,85 0,83 1,12 

Custo, R$/kg2 
0,33 0,31 0,28 0,25 - 

1Níveis de garantia (g/kg): Ca 117,00 – 130,00 g; P – 61,00 g; S – 9,00 g; Na – 

150,00 g; Mg – 694,00 mg; Zn – 5.783,00 mg; Mn – 1.000,00 mg; Cu – 1.880,00 

mg; Co – 160,00 mg; I – 165,00 mg; Se – 25,00 mg; monensina sódica: 2,40 g;  

2referente ao custo/kg da matéria natural. 

 

As dietas foram balanceadas para ganho de peso de 1,5 kg/dia, 

estimando-se o consumo de 2,4% do peso corporal (NRC, 2001). O consumo foi 

registrado diariamente, mantendo-se as sobras em torno de 10%. A alimentação 

foi fornecida em duas refeições diárias (09h00 e 17h00), com a mistura do 

volumoso e do concentrado no comedouro. 

 

3.4 Composição bromatológica dos alimentos e dietas 

 

Para determinação da composição bromatológica dos alimentos e 

dietas foram coletadas amostras dos alimentos semanalmente, as quais foram 

embaladas, identificadas e congeladas a -20oC. Ao final do experimento, as 

amostras foram descongeladas e realizou-se amostragem composta por período, 

as quais foram pré-secas em estufa com ventilação de ar forçado à 55oC por 72 

horas. Após, as amostras foram processadas em moinho tipo Willey com peneira 

de 1 mm e armazenadas em potes plásticos para posteriores análises 

bromatológicas (Tabelas 4 e 5), conforme metodologia descrita por SILVA & 

QUEIROZ (2002).  
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Tabela 4 – Composição bromatológica do volumoso e ingredientes do 

concentrado 

Itens Silagem de milho Milho Milheto Farelo de soja 

Matéria seca, % MN 36,6 87,2 88,63 90,5 

Matéria mineral, % MS 3,94 1,09 1,43 6,47 

Proteína bruta, % MS 7,80 10,44 14,01 46,93 

Extrato etéreo, % MS 3,24 3,55 4,72 2,80 

FDN, % MS 51,20 11,09 20,56 21,85 

FDNcp, % MS 28,27 9,99 15,94 19,67 

FDA, % MS 33,10 2,85 5,04 6,76 

Lignina, % MS 2,16 0,51 1,02 0,33 

NIDN, % do N total 0,09 0,07 0,30 0,04 

NIDA, % do N total 0,02 0,03 0,06 0,02 

CT, % MS 85,02 84,92 79,84 43,80 

CNF, % MS 56,75 74,93 63,90 24,13 

NDT, % MS 70,37 81,84 75,21 74,68 

MN = matéria natural; MS = matéria seca; FDN = fibra em detergente neutro 

(FDN); FDNcp = FDN corrigida para cinzas e proteína; NIDN = nitrogênio insolúvel 

em detergente neutro; NIDA = nitrogênio insolúvel em detergente ácido; CT = 

carboidratos totais; CNF = carboidratos não fibrosos; NDT = nutrientes digestíveis 

totais. 

 

Os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta 

(PB) e extrato etéreo (EE) foram analisados segundo SILVA & QUEIROZ (2002). 

O teor de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e insolúvel em 

detergente ácido (NIDA) foi determinado segundo LICITRA et al. (1996). O teor de 

fibra em detergente neutro (FDN) foi determinado segundo VAN SOEST et al. 

(1991), sendo corrigida para cinzas e proteínas. Os teores de fibra em detergente 

ácido e lignina foram determinados segundo VAN SOEST (1973). Os teores de 

carboidratos totais (CT) e carboidratos não fibrosos (CNF) foram determinados 

segundo o NRC (2001), CT = 100 - (%PB + %FDNcp + %EE + %MM) e CNF = 

100 – (%FDNcp + %PB + %EE + %MM). O teor de nutrientes digestíveis totais 
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(NDT) foi estimado segundo CAPELLE et al. (2001), NDT = 83,79 – (0,4171 * 

FDN). O teor de amido dos alimentos e dietas foi determinado segundo 

metodologia proposta por SILVA & QUEIROZ (2002). 

 
Tabela  5 – Composição bromatológica das dietas 

Itens 
Grão de milheto em substituição ao grão de milho 

0% 33% 66% 100% 

Matéria seca, % MN 66,04 66,22 66,46 66,67 

Matéria mineral, % MS 1,54 1,67 1,54 1,96 

Proteína bruta, % MS 14,19 14,16 14,45 14,18 

Extrato etéreo, % MS 3,36 2,82 5,46 6,64 

FDN, % MS 11,69 12,71 14,98 15,74 

FDNcp, % MS 10,66 10,34 12,13 12,74 

FDA, % MS 2,28 2,33 2,32 2,778 

Lignina, % MS 0,82 0,94 1,08 1,23 

NIDN, % do N total 0,08 0,14 0,21 0,29 

NIDA, % do N total 0,02 0,03 0,05 0,06 

CT, % MS 80,38 80,21 79,69 79,39 

CNF, % MS 70,25 71,01 66,42 64,48 

Amido, % MS 70,76 75,58 59,92 58,69 

NDT, % MS 78,91 78,48 77,54 77,22 

MN = matéria natural; MS = matéria seca; FDN = fibra em detergente neutro 

(FDN); FDNcp = FDN corrigida para cinzas e proteína; NIDN = nitrogênio (N) 

insolúvel em detergente neutro; NIDA = nitrogênio insolúvel em detergente ácido; 

CT = carboidratos totais; CNF = carboidratos não fibrosos; NDT = nutrientes 

digestíveis totais. 

 

3.5 Análise econômica 

 

Na avaliação econômica, foram consideradas as seguintes 

características: custo com volumoso (A); custo com concentrado (B); custo de 

mão-de-obra (C); custo com animal (aquisição + produtos veterinários) (D); custo 
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de depreciação de instalações e equipamentos (E); custo subtotal 1 = A + B + C + 

D + E; custo de oportunidade da terra = [área, em ha, necessária para produção 

da quantidade de volumoso consumida pelo animal * custo por ha/dia * 120 (dias 

para produção e confecção do volumo)] (F); custo de oportunidade do capital 

investido = [(custo subtotal1) * taxa de juros média diária da poupança * (período 

de lavoura + confinamento)] (G); custo subtotal 2 = F + G; custo total = (custo 

subtotal 1 + custo subtotal 2); receita bruta = receita da venda dos animais com 

base no peso de carcaça, considerando rendimento de carcaça de 50%; receita 

líquida = (receita bruta - custo total); lucratividade = (receita líquida/receita bruta * 

100); custo/kg de ganho de peso = custo com alimentação (volumoso + 

concentrado)/ganho de peso médio diário (GMD).  

Além disso, após determinados os custos e receitas, foi determinado o 

ponto de equilíbrio referente ao GMD e preço do boi pronto para abate. Para 

tanto, foi utilizada planilha do Microsoft Excel, na qual foram determinados, por 

livre tentativa em cada repetição (baia), os valores referentes ao GMD e ao custo 

do boi pronto para abate que proporcionassem receita líquida = 0. O ponto de 

equilíbrio referente ao custo do grão de milheto em relação ao custo do grão de 

milho foi obtido pela variação do custo do grão de milheto e, consequentemente 

da fração concentrada, até o ponto em que a receita líquida destas dietas fosse 

igual à receita media da dieta com grão de milho, realizado por livre tentativa em 

planilha do Microsoft Excel. 

Foi considerado o custo da arroba para compra do boi magro em 

agosto de 2010 de R$84,00 e, para venda em meados de novembro de R$108; 

taxa média de juros da poupança = 0,7% em 30 dias; 1 ha = 10 sacos de soja 

(arrendamento), ou seja, R$ 308,1/ha/ano, obtendo-se o custo de R$ 0,84/ha/dia; 

preço médio da saca da soja de R$30,81; US$ = R$1,74; e IGPM – FNP/FGV 

(índice geral de preços de mercado FNP/ Fundação Getúlio Vargas) = valor em 

R$/0,72 (janeiro 1980 = 100), multiplicando-se o valor do IGPM – FNP/FGV obtido 

pelo IGPM- FNP/FGV de qualquer mês e ano desejado para comparação dos 

valores em R$. 

Nos cálculos dos custos, foram considerados os valores reais 

praticados no ano de 2010 para compra de insumos e animais, bem como para a 
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venda dos animais. Para estimativa do custo com mão-de-obra, no entanto, foi 

considerado salário rural de R$ 700,00 mais encargos sociais, sendo necessária 

uma hora/homem/dia para cada um dos tratamentos, correspondente ao tempo 

para fornecimento da alimentação e limpeza das instalações. Os custos de 

depreciação foram estimados considerando a vida útil de instalações e 

equipamentos em horas e a taxa de manutenção de 10%. No cálculo do custo do 

volumoso, foi incluída a produção média de 40 t/ha de matéria verde de silagem, 

introduzida a partir de plantio direto sem aplicação de calcário; os demais custos 

foram incluídos no cálculo de acordo com PACHECO et al. (2006). 

 

3.6 Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, 

com quatro tratamentos (dietas) e quatro repetições (baias). O número de 

observações foi diferente entre os tratamentos 66% e 100%, em que os 

tratamentos 0% e 33% foram compostos por 21 animais; mas o tratamento 66% 

foi composto por 23 animais e o tratamento 100% foi composto por 24 animais.  

Os dados foram submetidos à análise de variância, estimado a 

correlação de Pearson e regressão polinomial, considerando 5% de 

probabilidade. Quando necessário, os dados foram transformados utilizando-se a 

função log2. O peso corporal inicial e o escore de condição corporal foram 

utilizados como co-variáveis e quando não significativos foram retirados do 

modelo.  

O modelo matemático geral utilizado foi:  

 

ijkl = µ + i + j + £k + ijkl 

 

em que; 

 ijkl = variável dependente;  

µ = média geral;  

i = efeito de tratamento;  



16 

 

 

 

j = efeito da co-variável  

j = (peso inicial);  

£k = efeito da co-variável m (escore de condição corporal inicial);  

ijkl = erro experimental residual.  

 

No estudo de regressão, o modelo foi: 

 

ij = 0 + 1Xi + 2 Xi
2 + 3 Xi

3 +j + εij 

 

em que; 

 ij = variáveis dependentes;  

’s = coeficientes de regressão; 

 Xi = variáveis independentes; 

 j = desvios da regressão; e  

εij  = erro aleatório residual. 
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Consumo de nutrientes 

 

O consumo de nutrientes, com exceção da fibra em detergente neutro 

(FDN) e carboidratos não fibrosos (CNF), não foi alterado (P>0,05) pela 

substituição do grão de milho pelo milheto na dieta (Tabela 6), resultados 

corroborando com RIBEIRO et al. (2004) e GONÇALVES et al. (2010). Por outro 

lado, BERGAMASCHINE et al. (2011) verificou diminuição do consumo de 

matéria seca expresso em função do peso corporal (PC) e metabólico (PC0,75) de 

bezerros mestiços de 9-13 meses de idade pelo aumento do grão de milheto na 

dieta, atribuindo esse fato à menor palatabilidade deste em relação ao grão de 

milho, quando fornecido para animais mais jovens. No presente estudo, o similar 

consumo de matéria seca pelos animais alimentados com grão de milho ou grão 

de milheto demonstra que o milheto apresenta semelhante aceitação do milho 

pelos animais, sugerindo que não há diferença de palatabilidade entre ambos, 

concordando com os resultados de GONÇALVES et al. (2010), pois a categoria 

animal avaliada foi semelhante. 

Destaca-se que a maioria dos trabalhos realizados com grão de milheto 

em dietas de bovinos confinados utilizaram baixas proporções de concentrado na 

alimentação (RIBEIRO et al., 2004; GONÇALVES et al., 2010). Em dietas com 

elevadas proporções de concentrado, como é o caso do presente estudo, o 

aumento do grão de milheto em substituição ao grão de milho diminui o teor de 

CNF e de amido das dietas (Tabela 5), o que pode contribuir para a melhoria do 

ambiente ruminal (SANTOS et al., 2001; NUSSIO et al., 2002) e beneficiar a 

digestão ruminal dos nutrientes. Nesse sentido, BERGAMASCHINE et al. (2011) 

verificaram que o aumento da inclusão de grão de milheto na dieta de bovinos 

confinados proporcionou aumento linear da digestibilidade da FDN, demonstrando 

que a manutenção no consumo de matéria seca em função do aumento do teor 

de grão de milheto na dieta, recorrente no presente estudo, pode estar associado 

aos benefícios sobre a digestibilidade ruminal. 
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Tabela 6 – Variáveis referentes ao consumo de nutrientes de bovinos alimentados 

com dietas contendo grão de milheto em substituição ao de milho 

Variáveis Grão de milheto (%) 
CV 

ER 

0 33 66 100 L Q 

CMS, kg/dia 8,94 8,49 9,25 8,73 11,94 0,949 0,934 

CMS, % PC 2,25 2,17 2,30 2,23 6,92 0,953 0,925 

CPB, kg/dia 1,26 1,17 1,34 1,26 11,94 0,877 0,819 

CPB, % PC 0,32 0,31 0,33 0,31 7,19 0,926 0,500 

CFDN, kg/dia1 0,96 1.05 1,39 1,40 14,99 0,008 0,455 

CFDN, % PC2 0,24 0,27 0,35 0,36 10,11 <0,000 0,308 

CCNF, kg/dia 6,26 5,89 6,19 5,74 11,81 0,230 0,702 

CCNF, % PC3 1,58 1,54 1,53 1,44 7,06 0,037 0,516 

CNDT, kg/dia 7,03 6,67 7,17 6,74 11,92 0,809 0,954 

CNDT, % PC 1,78 1,71 1,79 1,73 6,92 0,563 0,927 

CMS = consumo de matéria seca; CPB = consumo de proteína bruta; CFDN1 = 

consumo de fibra em detergente neutro (Y = 0,97 + 0,046x, R2 = 0,55); CFDN, % 

PC2 = (Y = 0,246 + 0,0012x, R2 = 0,71); CCNF = consumo de carboidratos não 

fibrosos, % PC3  =  (Y = 1,59 – 0,0015x, R2 = 0,30); CNDT = consumo de 

nutrientes digestíveis totais; CV = coeficiente de variação; ER = equações de 

regressão; L = linear; Q = quadrática; PC = peso corporal. 

 

O fato mencionado anteriormente ficou evidente neste estudo, pois 

embora tenha ocorrido aumento linear na ingestão de FDN e diminuição na 

ingestão de CNF pelo aumento do grão de milheto na dieta, como resultado da 

concentração destas frações alimentares no grão de milheto e grão de milho 

(Tabela 4), não ocorreu diferença significativa para o consumo de matéria seca, 

consumo de nutrientes digestíveis totais (Tabela 6) e eficiência na conversão de 

energia consumida em ganho de peso (Tabela 7). 

É importante evidenciar que nos estudos que utilizaram baixas 

proporções de concentrado a digestibilidade da matéria seca, bem como da FDN 

não foram alteradas pelo aumento da quantidade de grão de milheto na dieta 

(RIBEIRO et al., 2004; GONÇALVES et al., 2010). Por outro lado, GONÇALVES 
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et al. (2010) verificaram que a substituição do grão de milho pelo de milheto 

aumentou digestibilidade do amido, fato atribuído à sua maior digestão no 

intestino delgado. Estes autores verificaram ainda que o grão de milheto melhora 

a digestibilidade do extrato etéreo, apesar de os resultados apresentados na 

literatura não serem conclusivos sobre o tema (HILL & HANNA, 1990; HILL et al., 

1996).  

Outro aspecto importante que pode estar relacionado com a ingestão 

de alimento é o teor de nitrogênio amoniacal. Nesse sentido, RIBEIRO et al. 

(2004) verificaram redução do teor de amônia ruminal pela substituição do grão 

de milho pelo grão de milheto, fato associado a proporção de nitrogênio 

complexado com a parede celular do grão de milheto em relação ao de milho. No 

entanto, segundo GONÇALVES et al. (2010) apesar do teor de amônia ruminal 

reduzir com a substituição do grão de milho pelo grão de milheto, sua 

concentração encontra-se dentro de níveis satisfatórios para o adequado 

crescimento dos microrganismos ruminais, onde o teor de amônia ruminal 

permaneceu acima de 10 mg/100 mL para a maioria dos tratamentos testados e 

tempos de avaliação (0, 2, 4, 6, 8 10 horas). Segundo SATTER & SLYTER (1974) 

o teor mínimo recomendado de amônia ruminal para manter as funções normais 

do rúmen é de 5 mg/100 mL, sendo o valor considerado adequado para máxima 

fermentação ruminal de 10 mg/100 mL (VAN SOEST, 1994). Vale lembrar, que o 

nível ótimo de N-amoniacal não deve ser considerado como um número fixo, visto 

que a capacidade com que as bactérias do rúmen sintetizam proteína e utilizam 

amônia depende da taxa de fermentação dos carboidratos e sua sincronização 

com a degradação de proteínas (VAN SOEST, 1994). 

 

4.2 Desempenho animal 

 

Em virtude da semelhança no consumo de matéria seca entre as 

dietas, o ganho de peso médio diário e o ganho de peso total dos novilhos não 

foram alterados (P>0,05) pelo aumento do nível de inclusão de grão de milheto 

em substituição ao grão de milho na dieta (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Variáveis referentes ao desempenho de bovinos alimentados com 

dietas contendo grão de milheto em substituição ao grão de milho 

Variáveis Grão de milheto (%) 
CV 

ER 

0 33 66 100 L Q 

PI, kg 317,25 324,00 324,00 323,50 4,69 - - 

ECCI, pontos 2,84 2,99 2,92 2,87 6,87 - - 

PF, kg 472,75 465,00 480,00 462,75 7,28 0,836 0,777 

GMD, kg 1,75 1,58 1,75 1,56 15,18 0,487 0,932 

GPT, kg 155,50 141,00 156,00 139,25 15,18 0,501 0,920 

ECCF, pontos 3,78 3,70 3,69 3,66 2,42 0,085 0,601 

GEC, pontos 0,94 0,71 0,77 0,79 17,74 0,245 0,079 

CA, kg MS/kg ganho 5,11 5,38 5,31 5,66 5,41 0,029 0,774 

EE, kg NDT/kg ganho 4,02 4,22 4,10 4,32 5,34 0,098 0,758 

PI = peso inicial; ECCI = escore de condição corporal inicial; PF = peso final; GMD 

= ganho de peso médio diário; GPT = ganho de peso total; ECCF = escore de 

condição corporal final; GECC = ganho de escore de condição corporal; CA = 

conversão alimentar (Y = 3,031 + 0,0048x; R2 = 0,50); EE = eficiência energética 

(kg de NDT/kg de ganho de peso); CV = coeficiente de variação;  ER = equações 

de regressão (L = linear e Q = quadrática).  

 

Os resultados referentes ao desempenho animal verificados no 

presente estudo foram similares aos apresentados na literatura (RIBEIRO et al., 

2004; GONÇALVES et al., 2010; BERGAMASCHINE et al., 2011). HILL et al. 

(1996) avaliaram diversas dietas para gado de corte em confinamento e 

concluíram que o que se espera é que os animais alimentados com milheto e 

misturas de milho e milheto tenham desempenho similar àqueles alimentados 

com dietas tradicionais, em que se utilizam milho ou sorgo, ou ambos.  

TERRIL et al. (1998) avaliaram os valores proteicos e energéticos do 

milheto na dieta de cabras adultas. Segundo os autores existe potencialidade no 

uso desse cereal em adição ou em substituição ao milho nas dietas, uma vez que 

o milheto possui 92% da energia metabolizável do milho. Seguindo essa mesma 
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linha de pesquisa, com cabras em crescimento e lactantes, GELAYE et al. (1997), 

concluíram em seu trabalho, que cabras lactantes podem ser alimentadas com 

dietas contendo 100% de milheto em substituição ao milho, o mesmo não 

ocorrendo com as cabras em crescimento, pois nessa fase, a digestão da 

proteína e a concentração de amônia ruminal foram diminuídas (P < 0,10). Da 

mesma forma FRANÇA et al. (2003) estudaram a produção e as características 

físico-químicas do leite de cabras leiteiras alimentadas com dietas formuladas 

com três níveis de substituição do milho desintegrado com palha e sabugo 

(MDPS) pelo milheto: 0, 33, e 67%, durante 70 dias. Os autores concluíram que o 

milheto pode ser utilizado nas dietas de cabras leiteiras em substituição ao MDPS 

até o nível de 67%, sem que haja alteração na produção e na composição do 

leite. 

Em função na semelhança de ganho de peso médio diário entre as 

dietas experimentais, o peso corporal final, bem como o ganho em escore de 

condição corporal (GEC) e o escore de condição corporal final (ECCF) não foram 

alterados pelo aumento do teor de grão de milheto em substituição ao grão de 

milho da dieta (Tabela 5). Deve-se destacar que o ECCF é um indicativo do 

acabamento dos animais, onde o GEC em um determinado genótipo está 

principalmente associado ao ganho de peso e a composição do ganho de peso, 

em que maiores taxas de crescimento determinam maiores taxas de deposição de 

gordura (NRC, 1996) e, assim maior acabamento. No presente estudo verificou-se 

que o ECCF e o GEC foram significativamente correlacionados com o GMD (r= 

0,77 e 0,76, respectivamente), corroborando com o exposto anterior.  

A conversão alimentar (CA) apresentou ajuste à equação de regressão 

linear, aumentando em média 0,0048 kg de matéria seca/kg de ganho de peso 

para cada ponto percentual a mais de grão de milheto em substituição ao grão de 

milho na dieta (Tabela 7). Estes resultados indicam que a manutenção do ganho 

de peso esteve associada ao aumento no consumo de alimento pelos animais, 

embora tal fato não tenha sido manifestado de forma significativa pelo CMS 

(Tabela 6) e pela eficiência energética (Tabela 7). Em hipótese, os resultados 

obtidos podem ser reflexos de duas situações. De certa forma, o aumento da CA 

pode estar associado ao aumento no consumo de matéria seca como resultado 
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do aumento da digestibilidade ruminal (OBA & ALLEN, 1999), devido às 

condições favoráveis do ambiente ruminal pela redução dos teores de CNF e 

amido na dieta. Por outro lado, o aumento da CA pode estar associado ao 

aumento no tempo de ingestão de alimento pelos animais a fim de atender sua 

demanda por energia, conforme proposto por HODGSON (1990). Deve-se 

destacar, no entanto, que esses aspectos não ficaram totalmente esclarecidos a 

partir deste estudo. 

É importante salientar que os valores referentes à conversão alimentar 

foram condizentes com a categoria animal utilizada, em que o valor médio foi de 

5,36. BERGAMASCHINE et al. (2011) avaliando a substituição do grão de milho 

pelo grão de milheto não verificaram alteração na conversão alimentar de novilhos 

castrados Guzerá, sendo a conversão alimentar média obtida (9,55) superior ao 

do presente estudo, o que pode ser atribuída a categoria animal utilizada (machos 

castrados). De outra maneira, deve-se destacar o reduzido número de estudos 

com grão de milheto nas dietas de bovinos de corte confinados, fato que dificulta 

a comparação de resultados. 

 

4.3 Medidas morfométricas 

 

A substituição do grão de milho por grão de milheto não alterou as 

medidas morfométricas dos animais ao final do experimento (Tabela 8), com 

exceção da altura de garupa final, a qual aumentou linearmente (P<0,05) com o 

aumento do grão de milheto na dieta, fato que pode estar associado a variações 

na sua medida inicial. Da mesma maneira, o ganho referente às demais medidas 

morfométricas não foram alteradas pelas dietas experimentais, o que se deve 

principalmente à similaridade no desenvolvimento corporal dos animais 

proporcionado pelas dietas experimentais.  

Deve-se destacar que as avaliações visuais de animais em terminação 

são importantes ferramentas tanto do ponto de vista do diagnóstico do 

acabamento e conformação dos animais a serem abatidos, bem como para a 

avaliação do desenvolvimento corporal de acordo com o nível nutricional. 
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Tabela 8 – Variáveis referentes às medidas morfométricas de bovinos 

alimentados com dietas contendo grão de milheto em substituição 

ao do milho  

Variáveis 

(cm) 

Grão de milheto (%) 
CV 

ER 

0 33 66 100 L Q 

Inicial 

AC, cm 129,51 129,88 129,75 130,78 3,09 - - 

AG, cm 133,00 132,91 133,37 129,22 2,13 - - 

PT, cm  163,61 165,88 164,72 165,15 4,22 - - 

CT, cm 121,17 116,45 120,18 117,25 4,50 - - 

Final 

AC, cm 133,12 135,06 135,44 136,07 1,12 0,114 0,381 

AG, cm1 137,35 139,43 140,45 141,52 1,25 0,003 0,548 

PT, cm  186,89 187,74 188,65 187,60 2,81 0,788 0,712 

CT, cm 123,09 121,98 124,60 123,25 2,77 0,683 0,935 

Ganho 

AC, cm 3,61 5,18 5,69 5,29 14,69 0,134 0,610 

AG, cm 4,35 6,52 7,08 12,30 18,27 0,199 0,304 

PT, cm  23,28 21,86 23,93 22,45 14,35 0,362 0,252 

CT, cm 1,92 5,53 4,42 6,00 37,33 0,098 0,974 

AC = altura de cernelha; AG = altura de garupa (1Y = 137,68 + 0,041x; R2 = 0,50); 

PT = período torácico; CT = comprimento do animal; CV = coeficiente de variação; 

ER = equações de regressão (L = linear e Q = quadrática).  

 

4.4 Avaliação econômica 

 

Em função da semelhante quantidade de volumoso utilizado, não 

ocorreu influência do nível de substituição do grão de milho pelo de milheto sobre 

esta fração da dieta (Tabela 9), bem como o custo de oportunidade da terra, uma 

vez que a área requerida para produzir silagem foi similar entre os tratamentos. 

Vale destacar que alterações do custo do volumoso, bem como do custo de 
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oportunidade da terra são normalmente verificados em situações em que as 

dietas testadas apresentam diferentes proporções de concentrado, tal como 

verificado por MISSIO et al. (2009). 

 

Tabela 9 – Análise econômica da terminação de bovinos alimentados com dietas 

contendo grão de milheto em substituição ao do milho  

Itens 

(R$/animal) 

Grão de milheto (%) 
CV 

ER 

0 33 66 100 L Q 

C. depreciações1 195,80 195,80 195,80 195,80 - - - 

C. mão-de-obra1 118,37 118,37 118,37 118,37 - - - 

C. animais1 900,45 919,35 919,35 917,95 4,69 0,564 0,625 

C. volumoso1 25,79 24,51 26,70 25,21 11,44 0,945 0,934 

C. oport. da terra1 4,33 4,12 4,49 4,23 11,11 0,950 0,934 

C. concentrado1 341,76 288,75 275,19 222,68 11,56 0,001 0,969 

C. capital investido1 7,03 6,94 6,92 6,74 4,32 0,208 0,776 

Custo total1 1555,6 1536,2 1531,1 1490,9 4,32 0,207 0,775 

Receita bruta1 1701,9 1674,0 1728,0 1665,9 6,90 0,836 0,777 

Receita líquida1 146,3 137,8 196,9 174,9 43,49 0,264 0,803 

Lucratividade2 8,52 8,16 11,25 10,27 37,02 0,199 0,802 

Custo/kg ganho3 2,12 2,08 1,85 1,81 5,17 0,001 0,924 

GMD de equilíbrio4 1,29 1,15 1,14 1,02 6,78 0,001 0,809 

Preço boi equilíbrio5 98,82 99,23 95,84 96,90 2,89 0,168 0,815 

C. milheto equilíbrio6 100,0a 64,18b 101,2a 86,9a 35,20 - - 

C = custo; 1R$/animal; 2%; 3R$/kg de ganho de peso; 4ganho de peso mínimo para 

receita líquida=0, mantendo-se os custos e a receita bruta constante; 5preço da 

arroba do boi pronto para abate para que se obtenha receita líquida=0, mantendo-

se os custos e a receita bruta constante; 6custo relativo do grão de milheto em 

relação ao grão de milho para que se obtenha recita líquida=0, mantendo se os 

demais custos e a receita bruta constante; Custo com concentrado = 3,792 - 

0,0125x; R2 = 0,68; Custo/kg de ganho de peso = 2,142 - 0,00357x, R2= 0,68; 

GMD de equilíbrio = 1,274 - 0,0025x, R2 = 0,64; Médias seguidas de letras 

distintas na linha diferem entre si pelo teste Qui quadrado (P<0,05). 
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O custo com concentrado diminuiu linearmente (P<0,05) com o 

aumento do nível de substituição do grão de milho pelo grão de milheto na dieta 

(Tabela 9). Estes resultados estão associados ao menor custo do grão de milheto 

em relação ao grão de milho (Tabela 3). Apesar da diminuição do custo com 

concentrado, não ocorreu alteração do custo de oportunidade do capital investido 

e do custo total pelo aumento da quantidade de grão de milheto em substituição 

ao grão de milho da dieta. 

A receita bruta não foi alterada (P>0,05) pelas dietas experimentais, 

fato associado ao semelhante desempenho animal ocorrido durante experimento, 

o que proporcionou semelhante peso corporal. Em função da semelhante receita 

bruta e do similar custo de produção obtido entre as dietas experimentais, não 

ocorreu diferença significativa para a receita líquida e lucratividade pela imposição 

dos tratamentos. Por outro lado, em função da diminuição do custo com 

concentrado, o custo/kg de ganho de peso diminuiu linearmente (P<0,05) em 

função do aumento do nível de substituição do grão de milho pelo grão de milheto 

na dieta. 

Quando avaliados os pontos de equilíbrio, verificou-se que a 

diminuição do custo com alimentação, via diminuição no custo com concentrado, 

possibilitou maior segurança no período de terminação, já que o ganho de peso 

necessário para cobrir o investimento durante o confinamento diminuiu à medida 

que aumentou a quantidade de milheto em substituição ao milho da dieta, 

considerando-se os demais custos e receitas constantes. Por outro lado, o custo 

mínimo da arroba do boi pronto para o abate de forma a cobrir os custos em 

confinamento não diferiu entre as dietas experimentais. Vale destacar, no entanto, 

que a cotação do boi para abate, bem como o custo do concentrado são os 

principais fatores que alteram a lucratividade do sistema de terminação em 

confinamento, tal como demonstrado por MISSIO et al. (2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perspectivas para a utilização do milheto na ração animal, 

principalmente de ruminantes, são boas, pois como mostram os resultados do 

presente estudo o grão de milheto tem potencial bioeconômico de ser utilizado 

como substituto ao milho nas dietas de novilhos terminados em confinamento. 
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