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RESUMO 

O milheto forrageiro é utilizado durante determinada época do ano 
caracterizando-se como cultura anual de entre safra de fácil implantação e bom 
valor nutricional, portanto há necessidade de estudar a resposta da rebrota da 
cultura baseado em parâmetros de manejo mais refinados que possam nortear a 
tomada de decisões práticas em relação a alturas de entrada e saída. Objetivou-
se avaliar a rebrota do milheto em quatro alturas de corte residual (ACR) 
associadas a duas interceptações luminosas (IL) 80 e 90% e recomendar qual a 
melhor ACR e a IL em milheto forrageiro, a partir dos resultados de variáveis 
agronômicas, morfológicas e bromatológicas nas condições de Goiás. O 
experimento de campo foi conduzido na Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos da UFG. O período experimental referente a parte de campo foi 
realizado entre dezembro de 2012 à abril de 2013. Foram avaliadas quatro alturas 
de corte com duas interceptações luminosas. O experimento foi realizado com 
fatorial 4x2 (alturas de corte x interceptação luminosa) em blocos casualizados 
com oito tratamentos e quatro repetições totalizando 32 unidades experimentais. 
Os cortes foram realizados à medida que o dossel forrageiro interceptou 80 e 90% 
de radiação nas respectivas ACR’s. As variáveis respostas relacionadas às 
avaliações agronômicas foram: produção total de matéria seca (PTMS) em kg.ha-

1; percentual de massa seca - MS da planta inteira e dos componentes (lâmina 
foliar, colmo, material senescente e panícula); alturas de entrada; contagem de 
perfilhos e intervalos de corte. As variáveis morfológicas estudadas foram: 
proporção dos componentes morfológicos, relação folha/colmo (F/C), índice de 
área foliar direto e indireto (IAFD e IAFI). A partir do material coletado foram 
determinados separadamente os seguintes composições bromatológicas da 
planta inteira e dos componentes morfológicos: matéria seca (MS), matéria 
mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente ácido 
(FDA), fibra em detergente neutro (FDN), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), 
lignina (LIG), carboidratos não fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais 
(NDT). Houve diferença na produção média acumulada da rebrota do milheto 
entre as IL’s 80 e 90%. A produção média acumulada da rebrota com IL de 80% 
foi de 2,44 T de MS.ha-1 e com a IL de 90% foi de 4,51 T de MS.ha-1. O intervalo 
de corte com IL de 90% apresentou diferença média superior de 11 dias em 
relação a IL de 80%. Em relação a composição morfológica, a média geral e o 
erro padrão médio das IL’s com 80 e 90%, para a variável relação F/C foram 
respectivamente de 0,90 ±0,04 e 0,61 ±0,03. Quanto à composição 
bromatológica, o percentual médio de MS da planta inteira nas IL’s de 80 e 90% 
foi de 14,13 e 17% respectivamente. O componente da planta que possui maior 
percentual médio de MS é a panícula. Chegou a 32% de MS na ACR de 10 cm 
com IL de 90%. Houve diferença (p<0,05) para o percentual de PB entre as 
médias das IL’s 80 e 90%, com 19,11% e 16,28%, respectivamente. A altura de 
entrada e resíduo recomendada como parâmetro prático de manejo para a 
utilização da rebrota para pastejo são de 80 e 30 cm respectivamente, tomando 
como base os fatores ACR x IL. 
 
 
Palavras – chave : alturas de manejo, composição nutricional, forragem, 
ruminantes 
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ABSTRACT   

 
The forage millet is used during certain time of the year is characterized as annual 
crop from harvest of easy implementation and good nutritional value, so no need 
to study the response of the regrowth of the culture parameters based on more 
refined handling that may guide decision practices in relation to heights of entry 
and exit decisions. Therefore, the aim of this study was to evaluate the regrowth of 
millet in four residual height of cutting (RHC) associated with two light interception 
(LI) 80 and 90% and recommend how best RHC and LI in forage millet, from 
results of agronomic, morphological and qualitative conditions of Goiás. Variables 
the field experiment was conducted at the School of Agronomy and Food 
Engineering of UFG. The experimental period regarding fieldwork was conducted 
between December 2012 and April 2013. Four cutting heights with two light traps 
were evaluated. The experiment was performed with 4x2 factorial (cutting heights 
x light interception) in a randomized block design with eight treatments and four 
replicates totaling 32 experimental units. The cuts were made as the sward hunt 
80 and 90% of radiation in their RHC's. Outcome variables related to agronomic 
evaluations were total dry matter production (TDMP) in kg ha-1; DM percentage of 
the whole plant and components (leaf blade, stem, panicle and senescent 
materials); heights of entry; count tillers and cutting intervals. The morphological 
variables were the proportion of morphological components, leaf/stem ratio (L/S), 
direct and indirect index of leaf area (DILA and IILA). From the material collected 
separately determined the following bromatological compositions of the whole 
plant and morphological components: dry matter (DM), mineral matter (MM), crude 
protein (CP), ether extract (EE), acid detergent fiber (ADF ), neutral detergent fiber 
(NDF), cellulose (CEL), hemicellulose (HEM), lignin (LIG), non-fiber carbohydrates 
(NFC) and total digestible nutrients (TDN). Was no difference in cumulative 
average production of millet regrowth between IL's 80 and 90%. The cumulative 
average production of LI regrowth of 80% was 2.44 T DM.ha-1 and LI 90% was 
4.51 T DM.ha-1. The cutting interval with IL showed a 90% average difference 
exceeding 11 days compared to 80% LI. In relation to morphological composition, 
the overall average and the average standard error of the IL's with 80 and 90% for 
the variable ratio L/S were respectively 0.90 ± 0.04 and 0.61 ± 0.03. Regarding the 
chemical composition, the average percentage of the whole plant in MS IL's 80 
and 90 was 14.13% and 17% respectively. The component of the plant that has 
the highest average percentage of DM is the panicle. Reached 32% of DM in the 
ACR of 10 cm with 90% LI. Difference (p <0.05) for the percentage of CP between 
the mean LI's 80 and 90%, with 19.11% and 16.28% respectively. The entry height 
and recommended as a practical parameter management for the use of regrowth 
for grazing residue are 80 and 30 cm respectively, based on the RHC x LI factors. 
 
 
Keywords : height management, nutritional composition, forage, ruminants 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária brasileira está estreitamente ligada à exploração de 

pastagens no qual a alta produtividade das gramíneas forrageiras se torna um dos 

principais fatores responsáveis pelo sucesso desta atividade. O pasto é a fonte 

mais econômica para alimentação de ruminantes, uma vez que nesses sistemas o 

próprio animal colhe a forragem e não há dependência de grãos na dieta como 

em sistemas confinados (LASCANO et al., 2002). Gramíneas anuais de estação 

quente, como o milheto (Pennisetum americanum), têm função assegurada em 

sistemas de pastejo que visem alta produtividade de forragem e animal por área 

(MARTINS et al., 2005).  

 O sucesso da adaptação do milheto no Brasil foi devido à sua alta 

resistência à seca, adaptabilidade a solos de baixa fertilidade, capacidade de 

produção, excelente valor nutricional, além de ser cultura de fácil estabelecimento 

e bom desenvolvimento. Apresenta-se como alternativa valiosa na integração 

agricultura-pecuária, pois é palatável, possui capacidade de rebrota e bom valor 

nutricional (SCALÉA, 1999).  

 O milheto é uma gramínea que apresenta potencial forrageiro, pelo 

seu valor nutritivo e sua versatilidade de utilização (GUIMARÃES Jr et al. 2005). 

MORAES FILHO, et al. (2007), trabalharam com milheto cv ADR-300, visando a 

produção de palhada, sob doses de nitrogênio em sucessivos cortes e obtiveram 

produção de massa seca de 6.237,28 a 13.020 kg.ha-1. Em condições favoráveis, 

em trabalho realizado por HERINGER & MOOJEN, (2002), os autores obtiveram 

produções totais médias que variaram de 8.862 a 17.403 kg.ha-1 de MS, para os 

níveis 0 e 450 kg.ha-1 de adubação nitrogenada, respectivamente.  

A elevada produção de massa seca exige manejo adequado da 

pastagem de milheto, evitando, com isso, o acúmulo de material velho na planta, 

além de favorecer a emissão constante de novos perfilhos (QUADROS et al., 

2003). 

O estudo da relação entre as características produtivas e morfológicas 

da planta de milheto é bastante importante para melhoria do manejo e utilização 

para pastejo. Isso porque, a arquitetura da planta e a distribuição dos seus 

componentes no dossel determinam a qualidade da forragem ao longo do seu 
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perfil, assim como a produção da pastagem nos distintos estratos poderá indicar a 

sua facilidade de apreensão. Pastos densos e com alta proporção de folhas são 

melhores consumidas pelos ruminantes e determinam maior eficiência de colheita 

e produção animal (STOBBS, 1973). Por outro lado, pastos com alto conteúdo de 

colmos e material morto parecem dificultar o pastejo e limitar o tamanho do 

bocado (BARTHRAM, 1981). 

Os animais concentram a atividade de pastejo nas camadas do pasto 

que possuem principalmente folhas, sendo o aumento na profundidade de pastejo 

com o aumento da altura desta é concomitante com a maior participação de 

folhas no dossel da forragem (HODGSON, 1990). A altura da forragem e 

distribuição dos nutrientes incidem sobre o consumo, já que estão relacionados à 

acessibilidade da forragem em oferta (CARRILO, 1986). 

O hábito de crescimento ereto, associado ao elevado alongamento dos 

entrenós, confere à pastagem características estruturais indesejáveis, que 

dificultam o adequado manejo de desfolha (PEDROSO et al. 2009). Devido a 

essas características, que devem ser avaliadas pelos aspectos práticos para o 

manejo do milheto, com relação à altura de entrada e saída (resíduo) baseado em 

parâmetros estruturais, bromatológicos e fisiológicos da planta. 

Informações sobre a arquitetura do dossel são, portanto, essenciais 

para a compreensão dos processos relacionados com a interceptação luminosa, 

tais como, produtividade (WELLES; NORMAN, 1991). O processo produtivo 

continua limitado pela impossibilidade prática de otimizar a interceptação e a 

conversão de energia solar em produção primária simultaneamente com a 

máxima eficiência de colheita (PARSONS et al., 1983). 

Há alta correlação entre IL (interceptação luminosa) e altura do dossel, 

tornando a altura de plantas um parâmetro de alta confiabilidade e de caráter 

prático no manejo do pastejo. Além disso, CARNEVALLI et al., (2006), sugeriram 

que a estratégia de colheita da forragem seja baseada em parâmetros que 

exerçam influência sobre a estrutura do dossel (por ex. IL) para que, assim, 

possam ser manipulados conforme a necessidade do sistema de produção de 

forma objetiva, correlacionando quantidade e qualidade de forragem. Contudo 

acredita-se que rebrota do milheto pode ser manejada para pastejo visando aliar 

quantidade e qualidade, desde que, se conheça uma altura ideal entrada e saída 
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da planta. Portanto objetivou-se avaliar a resposta da rebrota do milheto forrageiro 

em função de alturas de corte residual (ACR) associadas a duas interceptações 

luminosas (80 e 90%). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O milheto ( Pennisetum glaucum (L.) R. BR.) e sua utilização  
 

No Brasil, o milheto ou pasto italiano é o “Pearl Millet” (plantas do 

gênero Pennisetum). Este tipo de milheto, que também é o mais importante em 

termos de área colhida e produção no mundo, se constitui na maior fonte de 

alimento de populações pobres que vivem, principalmente, em regiões com 

severos déficits hídricos na Ásia e África. Os primeiros relatos da presença da 

planta de milheto no Brasil vêm do Rio Grande do Sul, datados do ano de 1929 

(RESENDE et al., 2011). Mas a cultura passou a ter destaque nos cerrados no 

início dos anos 90, quando começou a ser utilizada no sistema de plantio direto, e 

pode-se considerar que, a partir dessa associação, o sistema conseguiu se 

estender às demais regiões (MARTINS NETTO & DURÃES, 2005). 

De modo geral, o milheto assume papel de extrema importância no 

agronegócio nacional devido à sua versatilidade, ou seja, atualmente a cultura 

vem sendo utilizada para vários propósitos como: palhada para plantio direto, 

produção de forragem para pastejo, implantação e recuperação de pastagens e 

para produção de silagem e grãos (RIBEIRO JUNIOR. et al., 2009), para o uso 

como forrageira na pecuária de corte ou de leite. Para ambas as finalidades, há 

necessidade de um manejo cultural diferenciado e adequado (RESENDE et al., 

2011). Portanto, é importante que se faça o manejo adequado da cultura 

observando os aspectos relacionados com a IL e ACR, e o que isso possa estar 

interferindo nas características estruturais, agronômicas e bromatológicas do 

milheto.  

Dentre outras vantagens o milheto possui boas características para ser 

cultivada em variadas condições edafoclimáticas. As exigências térmicas e 

hídricas ideais para a planta de milheto são de temperaturas noturnas médias (15 

- 28°C) sendo que as temperaturas ideais seriam em torno de 31° a 34°C e um 

mínimo de 30 mm de água para germinação (RESENDE et al. 2011). A empresa 

que produz a semente da cultivar ADR-500, não recomenda em suas 

especificações técnicas, temperaturas menores que 15°C, pois, abaixo disso as 

plantas param com o seu desenvolvimento.  
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2.2 Interceptação luminosa (IL) e alturas de corte residual (ACR) como 

parâmetro de manejo em pastagens de milheto 

 

Tem-se como conceito de interceptação luminosa (IL), a captura de 

radiação solar pelas plantas cuja utilização para produção de matéria seca 

depende da fração incidente de radiação fotossinteticamente ativa 

(Photosynthetically Active Radiation - PAR), que é interceptada. A radiação 

interceptada ou IL é estimada pela diferença entre a quantidade da radiação 

incidente e o que é transmitido através da copa para o solo (BLACK & ONG, 

2000). 

As condições de crescimento da cultura podem ser monitoradas 

através da medição do espectro visível refletido pela copa das culturas que está 

entre (VIS, λ = 400-700 nm) e próximo ao infravermelho (NIR, λ = 700-1300 nm) 

que são regiões do espectro eletromagnético (ROYO & VILLEGAS, 2011). Tendo 

em conta que a quantidade de área verde do dossel determina a absorção da 

radiação fotossintética ativa por órgãos fotossintetizantes. Medidas de reflectância 

pode fornecer avaliação quantitativa instantânea da capacidade da cultura de 

interceptar radiação para fotossíntese (MA et al., 1996).  

Portanto, a absorção através da cobertura da cultura de comprimentos 

de onda muito específicos de radiação electromagnética está associada a certos 

atributos morfológicos e fisiológicos das culturas relacionadas e com o 

desenvolvimento do total da área fotossintética da copa (ROYO & VILLEGAS, 

2011). No entanto, devem ser levadas em consideração que, parte da IL não está 

sendo interceptada por tecidos fotossínteticamente competentes e a IL pode ser 

grandemente superestimada, especialmente para copa que possui senescência 

ou contêm inúmeros elementos estruturais que não realizam fotossíntese. 

Correções para esses erros têm sido muitas vezes ignorados ao estimar a IL e a 

eficiência fotossintética (BLACK & ONG, 2000). 

Outro parâmetro que possui relação direta com a IL na planta é a 

altura. Provavelmente, é a característica mais determinante na habilidade 

competitiva das plantas pela luz. Mínimas variações na altura média do dossel 

podem representar grandes efeitos na competição de luz, tendo em vista que uma 
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pequena variação é o suficiente para uma folha sobrepor outras folhas situadas 

na porção mais abaixo verticalmente do perfil do dossel (HAYNES, 1980).  

A altura da pastagem é uma característica agronômica muito utilizada 

em condições práticas a partir de avaliações feitas para manejo das pastagens. 

Foi convencionalmente definida por HODGSON (1990), como a altura média das 

lâminas foliares superiores em cobertura. Com base neste principio, a altura pode 

ser guia para o correto ajuste da carga animal, nos mais diferentes sistemas de 

pastejo (HODGSON, 1990). Para esta característica, foi apresentado em 

trabalhos sob pastejo contínuo que a melhor altura de manejo do resíduo para o 

milheto, está próxima a 30 cm de altura em relação ao nível do solo (CASTRO, 

2002). 

Há algumas recomendações, que a altura ideal residual para milheto, 

seja entre 6 a 10 cm; no entanto, essa altura tem como desvantagem a 

eliminação da maior parte das gemas basais. Outros autores recomendam o corte 

a 20 cm, argumentando que a preservação desses pontos meristemáticos permite 

rebrota mais intensa e, consequentemente, maior produção de massa verde 

(BONAMIGO, 1997). 

 

2.3 Influência da IL e ACR nas características agro nômicas em pastagem de 

milheto  

 

Diversos fatores climáticos, como temperatura, radiação solar e 

precipitação, afetam a taxa de crescimento e desenvolvimento das plantas, 

influenciando nas atividades fisiológicas e interferindo diretamente na produção 

de grãos e matéria seca do milheto. A luz também determina a taxa de 

crescimento destas, principalmente em alguns estádios de desenvolvimento, 

quando este será reduzido se houver pouca luz. Após a emergência das 

plântulas, temperatura e luz influenciam no rendimento, sendo a produção de 

matéria seca quase proporcional à radiação interceptada durante o crescimento 

vegetativo (RESENDE et al., 2011). 

Durante a fase vegetativa da planta, estratégias de manejo afetam as 

características estruturais da planta forrageira e a utilização da interceptação 

luminosa como referência de acompanhamento do processo de rebrota permite 
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que a forragem seja colhida, por corte ou pastejo, sempre numa mesma condição 

fisiológica (PEDREIRA et al., 2007). A utilização de métodos tradicionais de 

pastejo baseados em períodos fixos e predeterminados para rebrota de 

gramíneas tropicais são inflexíveis e generalistas. Estudos com base no uso da 

interceptação de luz como forma de monitorar o processo de colheita da 

pastagem, têm demonstrado resultados promissores, pois sugerem que essa 

técnica pode contribuir para a otimização da produtividade em sistemas de 

produção animal à pasto (CARNEVALLI et al., 2006; VOLTOLINI et al., 2010). 

Para que se obtenha bom controle do pastejo em milheto, segundo 

KICHEL et al., (1999), é necessário que se mantenha uma lotação capaz de 

consumir o crescimento da forragem e mantê-la numa altura de resíduo entre 20 -

30 cm, que permita disponibilidade de matéria seca de 2000 kg.ha-1 ao longo de 

toda estação de pastejo. No caso de pastejo rotativo, a pastagem deverá ser 

pastejada sempre que atingir 50 – 70 cm de altura, retirando os animais quando 

houver rebaixamento para 20 a 30 cm do solo. Deve-se dar um período de 

descanso de 18 a 24 dias. 

O efeito de diferentes alturas de pastejo em milheto (50, 40, 38, 32 e 27 

cm) quando utilizada por ovinos, sobre a variabilidade da massa de forragem, 

massa de lâmina de folhas verdes, percentagem de lâminas de folhas verdes, 

oferta de forragem e oferta de lâminas de folhas verdes, foram estudados por 

SCHWARTZ et al. (2003) e concluíram que quanto maior a altura da pastagem, 

maior será a massa de forragem, oferta de matéria seca, disponibilidade de 

lâminas de folhas verdes, oferta de lâminas de folhas verdes e heterogeneidade 

do pasto. O aumento da altura de corte em milheto proporciona a rebrota a partir 

das gemas apicais tornando-as mais vigorosas, enquanto o perfilhamento axilar e 

basilar permanece constante (BEATY et al. 1965;  CLAPP & CHAMBLE, 1970).  

Segundo COIMBRA & NAKAGAWA (2010), a quantidade de cortes, 

também exercem influência no número de perfilhos emitidos pela planta, 

independente do estádio vegetativo em que se encontram as plantas e afetam 

também a produção de fitomassa e grãos de milheto. O ciclo de desenvolvimento 

das plantas de milheto aumenta em função do regime de cortes, ou seja, quanto 

maior a quantidade de cortes, maior será o ciclo de milheto. 
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2.4 Conceitos morfológicos em pastagens com milheto  

 

O entendimento da dinâmica de produção de forragem e suas relações 

dentro de sistemas de produção animal em pastagens dependem do estudo das 

características morfofisiológicas e estruturais das plantas forrageiras (PEDREIRA 

et al. 2007). 

Em uma pastagem, a arquitetura do dossel pode ser expressa, em 

parte, pelo seu índice de área foliar (IAF), que foi definido por WATSON (1947), 

como a relação entre a área foliar e a área do solo que essas folhas ocupam, 

possibilitando melhor entendimento das relações entre a interceptação luminosa e 

o acúmulo de matéria seca das plantas. O acúmulo e as modificações na 

composição da massa de forragem em função das alturas de manejo provocam 

alterações estruturais nas características morfológicas das plantas (CASTRO, 

2002). 

A presença de altas porcentagens de folhas na forragem disponível, 

alta relação folha-colmo, e a densidade de matéria seca de folhas por unidade de 

volume, estão associadas às características morfológicas da planta (STOBBS, 

1973a). Essas características são determinadas, também pelo período de 

descanso adotado nas pastagens. 

Períodos menores de descanso poderiam gerar características 

estruturais mais favoráveis sob o ponto de vista forrageiro, como: a) a indução de 

maior perfilhamento, proveniente, sobretudo, da menor competição por luz, 

resultando numa maior densidade de lâminas verdes; b) menor número de folhas 

senescentes pela maior interceptação de luz ao longo do dossel; c) melhor 

relação folha/colmo e, por conseguinte, melhor qualidade da forragem disponível, 

em função do menor alongamento dos entrenós (PEDROSO, 2008) e menor 

proporção de panículas considerando que a planta poderia levar mais tempo para 

alcançar o estádio reprodutivo. 

Em termos gerais, em relação às características morfológicas, o 

milheto é uma gramínea anual, com altura entre 1,5 a 3 m, podendo chegar a 

mais de 5 m dependendo da cultivar e do propósito de produção. Os 

componentes botânicos da planta de milheto consistem em colmos, folhas, raízes, 

panículas entre 1 a 2 cm de diâmetro; algumas vezes apresentam ramificações 
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secundárias e terciárias a partir de gemas laterais dos nós. Os colmos são 

densamente lisos abaixo da panícula e normalmente entre 1-2 cm de diâmetro e 

em alguns casos apresentam ramificações secundárias e terciárias a partir de 

gemas laterais dos nós. A planta perfilha frequentemente, produzindo abundante 

folhagem, inflorescências e grãos. Os perfilhamentos podem ser do tipo primário, 

basal, secundário e nodal (RESENDE et al. 2011). 

 

2.5 Composição bromatológica do milheto 
 

A composição químico-bromatológica da forragem e à sua 

digestibilidade estão associadas ao valor nutritivo da forrageira (VAN SOEST, 

1994). As mudanças que ocorrem no valor nutritivo das forrageiras são 

decorrentes da maturação. À medida que a planta avança em seu estádio de 

desenvolvimento, observa-se que a quantidade e a composição da forragem 

sofrem alterações gradativas. 

O reduzido teor de proteína e de minerais e o alto teor de fibras 

ocorrem geralmente em forrageiras em avançado estádio de maturidade ou que 

não foram manejadas adequadamente. As frações fibrosas e proteicas são as 

mais comumente analisadas (BUENO, 2003), podendo ser afetadas por diversos 

fatores, como espécie ou cultivar, fertilidade do solo, altura de corte e idade da 

planta. 

Segundo KICHEL & MIRANDA (2000) o milheto possui excelente valor 

nutritivo, boa digestibilidade, desenvolvimento uniforme e bom perfilhamento, 

podendo ser utilizado para pastejo, produção de grãos, silagem e feno, ainda com 

a vantagem de proporcionar consideráveis produções de forragem provenientes 

da rebrota. AMARAL (2003), trabalhando com várias idades de corte encontrou 

quantidade crescente de massa seca em milheto. Verificou-se ainda que a massa 

seca atingiu um ponto máximo até o segundo corte com 90 dias e depois 

decresceu nos cortes seguintes.  

Trabalhando com três idades de cortes em três cultivares de milheto, 

KOLLET et al. (2006) observaram que à medida, que aumenta a idade de corte 

aumenta também a produção de massa seca com comportamento linear.  
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Pensando em produção de silagem a partir de capins, o maior limitante 

para produção é o teor de MS do material ensilado, sendo que, o momento 

adequado de colheita do milheto para confecção de silagem se dá quando os 

grãos encontram-se em estádio pastoso-farináceo, no entanto, nesse momento, a 

planta encontra-se com teor de matéria seca baixo, entre 20 e 23% (JACOVETTI, 

2012). Entretanto, a incorporação de substâncias que absorvem umidade dentro 

do silo, é uma solução. 

O teor mínimo de proteína requerida pelos ruminantes, preconizada por 

MERTENS (1987), necessária para estimular o consumo voluntário de forragem, 

proporcionar adequada fermentação, conferindo-lhe melhores condições para que 

ocorra maior aproveitamento da forragem através da digestão é de 7%. O milheto 

quando manejado sob pastejo, segundo KICHEL & MIRANDA (2000), pode atingir 

até 24% de proteína bruta (PB), com digestibilidade variando entre 60 a 78%, 

sendo livre de substâncias tóxicas e sendo bem aceito pelos animais em todas as 

fases do seu ciclo vegetativo. 

A fibra não é uma fração uniforme ou um composto puro de 

composição química definida, e deve ser determinada por método analítico. Ela é 

formada pelos componentes da parede celular e estimada pela análise da fibra 

em detergente neutro (FDN) e pela fibra em detergente ácido (FDA) (RADIS, 

2010). O FDA está associado à lignina que forma uma barreira que impede a 

aderência microbiana e a hidrólise enzimática da celulose e hemicelulose, 

indisponibilizando os carboidratos estruturais potencialmente degradáveis, 

diminuindo a digestibilidade da fibra, a qualidade e o aproveitamento da forragem 

(RODRIGUES et al., 2004). Os teores de FDA estão diretamente relacionados 

com a digestibilidade da forrageira, sendo esta maior quanto menor for o teor de 

FDA.   

Segundo AMARAL, (2003) e KOLLET et al. (2006), avaliando o 

aumento da idade de corte da planta de milheto, os teores de proteína bruta em 

cultivares de milheto diminuíram à medida que aumentou a idade de corte da 

planta. Já os teores de FDN e FDA aumentaram devido ao aumento da parede 

celular redução de lâminas foliares e aumento das hastes, elevando os 

componentes fibrosos da planta de milheto, reduzindo a qualidade da forrageira 

ao longo do período à medida que aumentou a idade de corte da planta. 
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Os teores de NDT das forrageiras são de aproximadamente 55%, 

podendo ser alterados de acordo com as condições climáticas, solo e a idade de 

corte das plantas (VAN SOEST, 1994).  A estimativa do percentual de NDT do 

alimento que representa a disponibilidade de energia é importante para animais 

de grande produção, principalmente para vacas de leite, que requerem grande 

quantidade de energia (CAPPELLE et al. 2001). Em trabalho realizado por ASSIS 

et al. (2011), avaliando duas cultivares de milheto (ADR – 500 e BN 2) em três 

estágios fenológicos, o percentual de NDT foi respectivamente de 56,93 e 

56,92%. Valores superiores de NDT foram encontrados por LEÃO et al. (2012), 

para a cultivar ADR-500 de 59,87%. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo gerall 

 

Avaliar a resposta da rebrota do milheto forrageiro em função de 

alturas de corte residual (ACR) associadas a duas interceptações luminosas (80 e 

90%).  

 

3.2 Objetivo específico 

 

Avaliar o efeito de quatro ACR’s (10, 20, 30, 40 cm) e duas IL’s (80 e 

90%) sobre as variáveis agronômicas, morfológicas e bromatológicas na rebrota 

do milheto forrageiro cv. ADR 500. 

Recomendar qual a melhor ACR associada a IL a partir do estudo das 

variáveis agronômicas, morfológicas e bromatológicas mensuradas na rebrota do 

milheto forrageiro. 

Recomendar qual a melhor altura de entrada e resíduo como um 

parâmetro prático de manejo da rebrota do milheto a partir da resposta de todas 

as variáveis estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Local do experimento 

 

A parte de campo do experimento foi conduzida na Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG. O processo de preparo das 

amostras incluindo a pré-secagem e moagem das amostras foi realizado nas 

dependências da Embrapa – Arroz e Feijão. Parte das análises bromatológicas foi 

feita no Laboratório de Nutrição Animal – LANA da Escola de Veterinária a 

Zootecnia da UFG, e a outra parte foi realizada no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Zootecnia da PUC Goiás, em Goiânia – GO. O período 

experimental referente à parte de campo foi realizado entre dezembro de 2012 à 

abril de 2013. A localização geográfica da área experimental é: Latitude: 16° 41 ' 

Sul; Longitude: 49° 16 ' W. Grw; Altitude: 741,48 m. 

 

4.1.2 Clima 

 

O clima da região é classificado de acordo KÖPPEN (1948), como Aw 

(quente e semiúmido, com estações bem definidas, a seca, dos meses de maio a 

outubro e as águas, entre novembro e abril), com temperatura e precipitação 

pluviométrica média anual dos últimos dez anos de 23,6 °C e 1645,6 mm 

respectivamente. 

Os dados climáticos referentes ao período experimental foram obtidos 

na estação evaporimétrica de Goiânia, localizada na Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/EA-UFG) 

distante cerca de 500 m da área experimental (Figura 1). 
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FIGURA 1 - Distribuição média mensal da precipitação pluviométrica (PR) e 
temperaturas máximas (T máx.) e mínimas (T min.) durante o 
período experimental 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Estação Evaporimétrica de Goiânia – GO, 
localizada na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 

 

 

4.1.3 Caracterização e preparo do solo da área experimental 

 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

Distroférrico (EMBRAPA, 2013), com relevo plano e bem drenado.  

A amostragem e análise de solo da área experimental foram realizadas 

dois meses antes do preparo do solo na profundidade de 0 a 20 cm. Foram 

realizadas cinco amostragens compostas na área em seguida enviada ao 

laboratório. O resultado da análise de solo realizada antes do estabelecimento 

das parcelas experimentais encontra-se na tabela 1. 

No local onde foi implantado o experimento havia a presença das 

forrageiras Brachiaria decumbens, Brizantha e invasoras como a “tiririca”. Para 

controle dessas plantas foi aplicado manualmente um herbicida dessecante. 

Posteriormente o preparo do solo foi realizada uma gradagem pesada á 20 cm de 

profundidade para incorporação da palhada e o calcário, seguido de duas 

gradagens para nivelar o terreno. 
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TABELA 1. Resultados médios das análises química e granulométrica do solo da 
área experimental, de amostras coletadas na camada de 0 a 20 cm 
de profundidade 

pH 
CaCl2  

MO P Mehlich H + Al K Ca Mg SB  CTC V 

 (%) mg.dm-3 -------------------(cmolc.dm-3)-------------------- (%) 
4,8 2,35 0,85 3,04 0,07 1,62 0,62 2,31 5,37 43 

Argila Silte Areia 
------------------------------------------------(g.kg-1)------------------------------------------------ 

38 15 47 
  

 

4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Correção, adubação e implantação  

 

As recomendações de calagem e adubação foram realizadas de 

acordo com os resultados da análise do solo. Foi aplicado calcário dolomítico na 

área PRNT 90% com o objetivo de fornecimento de cálcio e magnésio para a 

cultura e elevar a saturação de bases média para 45%. Foram distribuídos a lanço 

240 kg.ha-1. A adubação fosfatada foi realizada no momento da semeadura do 

milheto. Foram distribuídos 100 kg.ha-1 de P2O5, e a fonte de fósforo utilizada foi o 

superfosfato simples com 17% de P2O5. Todas as aplicações de corretivos e 

adubos químicos foram realizadas de acordo as recomendações descritas por 

RESENDE et al. (2011). 

A forrageira utilizada foi o milheto forrageiro (Pennisetum glaucum) cv. 

ADR – 500. Esta cultivar é recomendada para produção de massa e grãos 

(JÚNIOR et al. 2009).  

Foram distribuídas 30 kg de sementes ha-1 com valor cultural de 90%. 

A semeadura foi feita no mês de dezembro de 2013, manualmente, e logo em 

seguida elas foram incorporadas ao solo junto com o adubo fosfatado com auxilio 

de grade niveladora aberta, de modo que a semente não ficou a uma 

profundidade maior que quatro cm (RESENDE et al. 2011, PEREIRA FILHO et al. 

2003).  
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Foram realizadas adubações de cobertura com nitrogênio e potássio 

durante a condução do experimento. A recomendação de adubação com potássio 

foi de 70 kg.ha-1 de K2O. Essa quantidade foi dividida em duas aplicações de 35 

kg.ha-1 de K2O e distribuída a lanço. A fonte utilizada foi o cloreto de potássio com 

60% de K2O. Quanto a adubação nitrogenada, foi aplicado 100 kg de N.ha-1, 

dividida em duas aplicações. Foram distribuídos 50 kg de N.ha-1 por aplicação, e 

a fonte utilizada foi o sulfato de amônia com 21% de N e 24% de enxofre (S). A 

primeira ocorreu logo após o corte de uniformização para implantação dos 

tratamentos que ocorreu aproximadamente 40 dias após a germinação. A 

segunda dose ocorreu aproximadamente 40 dias após a aplicação da primeira 

dose (RESENDE et al. 2011). 

 

4.2.2 Delineamento experimental e tratamentos 

 

Foram avaliadas quatro alturas de corte em duas IL’s. Foi utilizado um 

arranjo fatorial 4x2 (alturas de corte x interceptação luminosa) em blocos 

casualizados com oito tratamentos e quatro repetições totalizando 32 unidades 

experimentais. Cada unidade experimental tinha uma área de 3 x 3,5 m = 10,5 m², 

totalizando uma área útil de 336 m². 

 

Os tratamentos foram arranjados da seguinte forma: 

1 – Altura de Corte10 cm X 80% de IL; 

2 – Altura de Corte10 cm X 90% de IL; 

3 – Altura de Corte 20 cm X 80% de IL; 

4 – Altura de Corte 20 cm X 90% de IL; 

5 – Altura de Corte 30 cm X 80% de IL; 

6 – Altura de Corte 30 cm X 90% de IL; 

7 – Altura de Corte 40 cm X 80% de IL; 

8 – Altura de Corte 40 cm X 90% de IL. 

 

A implantação dos tratamentos foi realizada com um corte de 

uniformização com roçadeira motorizada costal, nas alturas de 10, 20, 30 e 40 cm 
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do solo, 40 dias após a semeadura. O período das avaliações experimentais teve 

início no dia 29/01 após o corte de uniformização, e se estendeu até o dia 29/04. 

 

4.2.3 Cortes e preparo das amostras 

 

Os cortes foram realizados à medida que o dossel forrageiro 

interceptou 80 e 90% de radiação nas respectivas ACR’s.  

 

 

FIGURA 2 - Leitura abaixo do dossel forrageirro do milheto com o ceptometer (A) 

e sensor externo indicado pela seta vermelha para leitura simultânea 

a pleno sol (B) 

 

A 

B 
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As medições de radiação fotossintéticamente ativa e índice de área 

foliar (IAF) pelo método indireto, foram realizadas a cada dois dias seguindo a 

metodologia descrita por JOHNSON et al. (2010), utilizando o aparelho AccuPAR 

PAR/LAI ceptometer (model LP-80, Decagon Divices Inc.) conforme é mostrado 

na figura 02. 

Para realização da amostragem foi utilizado um quadrado metálico de 

0,25 m2 (0,5 x 0,5 m). Foram amostrados dois pontos por parcela totalizando 0,5 

m², representado pela altura média do dossel forrageiro da parcela na área útil. 

Todo o material contido no interior do quadro de amostragem foi colhido à altura 

especifica de corte do tratamento (10, 20, 30 ou 40 cm) colocado em sacos 

previamente identificados e levado ao laboratório de apoio para processamento. A 

amostra de forragem colhida em cada parcela foi pesada e feita uma subamostra 

de aproximadamente 500 g. Em seguida separou essa subamostra em lâmina 

foliar, colmo, material senescente e panícula e colocado em sacos de papel para 

serem secadas posteriormente na estufa.  

As amostras de cada fração da planta foram secas a 65ºC por 72 horas 

em estufa de ventilação forçada para quantificar a massa seca parcial ou amostra 

seca ao ar (ASA) de cada componente morfológico. A partir desses dados, foram 

estimados: a biomassa seca parcial da planta inteira, de folhas, de colmo, de 

material senescente e panícula. O material seco a 65°C foi pesado para 

determinar a composição agronômica, morfológica e bromatológica de cada parte 

separadamente. 

  

4.2.4 Avaliações agronômicas 

 

As variáveis relacionadas às avaliações agronômicas foram: produção 

de matéria seca em kg.ha-1; percentual de MS da planta inteira e dos 

componentes: lâmina foliar, colmo, material senescente e panícula; alturas de 

entrada; contagem de perfilhos e intervalos de corte. 

A produção de MS em kg.ha-1 foi determinada a partir da MS de cada 

componente da planta de milheto.  

A variável altura de entrada foi realizada antes do corte. Para medir a 

altura do dossel forrageiro no momento do corte foi utilizada régua cilíndrica e 
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graduada feita de PVC que desliza no interior de outro cilindro com canal 

longitudinal vazado, por onde desliza livremente haste metálica de 30 cm na 

vertical e perpendicular à régua. Essa haste, ao tocar a primeira parte de um 

órgão vegetal é paralisada, procedendo-se à leitura da altura no cilindro externo. 

Serão medidos ao acaso cinco pontos por unidade experimental para a 

determinação da altura média da planta no momento do corte (ALEXANDRINO et 

al., 2004). 

A contagem de perfilhos foi feita logo após cada corte em uma área fixa 

delimitada com barbante que seja representativa dentro de cada parcela de 0,1 

m² (1,0 X 0,1 m). As contagens serão realizadas do primeiro ao último corte. 

 

4.2.5 Avaliações morfológicas  

 

As variáveis morfológicas estudadas foram: proporção dos 

componentes morfológicos, relação folha/colmo (F/C), índice de área foliar direto 

e indireto (IAFD e IAFI). Logo após o corte, todos os componentes morfológicos 

da amostra foram separados em folha, colmo, material senescente e panícula. 

Após a separação dos componentes eles eram pesados para saber o peso verde 

de cada. Depois de determinada a secagem definitiva de cada amostra, foi 

possível determinar a proporção de cada componente e a relação F/C dentro de 

cada tratamento. 

Para determinação do IAFD, as folhas foram acondicionadas no 

refrigerador para evitar a perda de umidade e conformação.  Após a separação e 

a pesagem das folhas foi realizado a determinação da área foliar pelo método 

direto através do medidor de área foliar LI-3100 (LiCor Inc., Lincoln, NE), que 

funciona como ‘’scaner”. Esse método é destrutivo.  

A derminação do IAFI, foi feita através de leituras com o AccuPAR 

PAR/LAI ceptometer (model LP-80, Decagon Divices Inc.).  

 

4.2.6 Avaliações bromatológicas 

 

Todas as amostras foram submetidas à pré-secagem em estufa com 

ventilação forçada de ar a 65ºC durante 72 horas, sendo posteriormente moídas 
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em moinhos tipo “Willey”, com peneira de 1 mm e armazenadas em sacolinhas 

plásticos, para posteriores análises. 

Após a determinação da MS definitiva ou amostra seca na estufa 

(ASE), as amostras de cada componente morfológico foram moídas 

separadamente em moinho tipo Willey, com de peneira de 1 mm, para fins das 

análises laboratoriais dos teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA), realizadas de acordo com a metodologia descrita por 

VAN SOEST, (1994). Os teores de lignina ácida (LIG) foram determinados 

segundo metodologia descrita por MIZUBUTI et al. (2009). Os teores de matéria 

seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), e estrato etéreo (EE) sendo 

todas as metodologias descritas por SILVA & QUEIROZ, (2002).  

O nutriente digestível total (NDT) foi calculado a partir da equação 

proposta por CAPPELLE et al. (2001), NDT = 74,49 – (0,5635*FDA). O 

carboidrato não fibroso (CNF) foi calculado a partir da equação: CNF = 100 – 

(%FDN + %PB + %EE + %MM), proposta pelo (NRC, 2001). 

 

4.2.7 Análises estatísticas 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância seguida de uma 

análise de regressão simples utilizando um modelo linear e quadrático para a 

mesma variável resposta.  

Na analise de variância, os fatores bloco e ordem de corte foram 

considerados como fatores aleatórios e as ACR’ e as IL’s e suas interações foram 

considerados fatores fixos. Inicialmente foram avaliadas as significâncias de todas 

as fontes de variação em estudo (ordem de corte, bloco, ACR, IL e ACR x IL). 

Destas apenas ACR, IL foram significativas (p<0,05) pelo teste F. As médias do 

fator IL foram comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade para 

verificar se houve ou não diferença significativa entre as IL’s dentro de cada 

variável estudada.  

A análise de regressão foi realizada quando houve significância dos 

dados pela análise de variância. Foram utilizados modelos de regressão simples 

de primeira e segunda ordem, onde o fator ACR foi considerado a variável 
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independente em relação às variáveis respostas estudadas em cada IL (80 e 

90%) separadamente. 

Os procedimentos utilizados para análise dos dados foram “REG, 

SORT, MEANS e MIXED” do software estatístico SAS versão 9.0. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Características agronômicas do milheto 

 

5.1.1 Produção acumulada de matéria seca da rebrota da planta inteira 

FIGURA 3 - Produção acumulada de matéria seca em (kg.ha-1) da rebrota da 
planta inteira de milheto (A), nas alturas de corte residual (ACR) e 
nas interceptações luminosas de 80 e 90% (B)   

Fonte: Resultados da pesquisa 

A - Nível de significância nas equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as 
médias nas alturas de corte residual.  
B - Letras maiúsculas diferem estatisticamente nas barras pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Coeficiente de 
variação (CV %) de todas as médias da variável estudada.  
 

Houve diferença para as produções médias acumuladas de matéria 

seca por hectare (MS.ha-1) da rebrota do milheto nas aturas de corte residual 

Ŷ (90%) =  6368,5 – 74,12*x 
R² = 0,27

Ŷ (80%) = 2333,56 + 68,18x - 2,12*x²
R² = 0,72
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(ACR’s). Na IL de 90% ocorreu comportamento linear decrescente à medida que 

aumentou a ACR. A ACR de 10 cm apresentou a maior produção média 

acumulada de 6.946 kg de MS.ha-1. Isso ocorreu porque a planta teve mais tempo 

para desenvolvimento e acúmulo de MS em relação às demais alturas, ou seja, o 

intervalo de corte foi maior. As médias de produção de MS.ha-1 da rebrota do 

milheto com IL 80% foram significativas, apresentando um comportamento 

quadrático, onde o maior valor estimado de produção encontrado na curva foi de 

2.881,73 kg de MS.ha-1 com ACR estimada de 16,08 cm (Figura 3 A). A partir 

dessa altura, houve uma diminuição da produção MS nas demais ACR’s. Isso 

pode ter ocorrido porque o intervalo médio de cortes diminuiu significativamente à 

medida que aumentou as ACR’s (Figura 6 A). 

Houve diferença na produção média acumulada da rebrota do milheto 

entre as IL’s 80 e 90%. A IL 90% apresentou maior produção média com 4.515,38 

kg de MS.ha-1 comparado aos tratamentos com IL 80% com produção média 

cumulada de 2.446,69 kg de MS.ha-1 (Figura 3 B). Valor semelhante a esse foi 

encontrado por FARIA JUNIOR (2007), que quantificou uma produção total de MS 

de 2.951,5 kg de MS.ha-1 aplicando uma adubação de 100 kg de N.ha-1. A cultivar 

utilizada para este resultado foi a BN-1 com altura de resíduo de 25 cm.  

Diante desses comportamentos, sugere-se que a IL mais adequada 

para a variável de produção (MS em kg.ha-1) da rebrota do milheto, é a de 90% de 

IL, que produziu em torno de 44% a mais, comparada à média em que planta 

interceptou 80% de luz. Vale lembrar que as médias de produção das IL’s são 

isoladas e não levam em consideração a analise das interações do fator alturas 

de corte residual que tem influencias positiva sobre outras características de 

manejo da rebrota do milheto visando o pastejo. 

Em trabalho realizado por BASTO (2010), ela constatou que em se 

tratando de produção total de matéria seca, os maiores rendimentos médios 

forrageiros de 5.187 kg de MS.ha-1 ocorreram com a maior altura de resíduo (30 

cm) estudada. A autora não observou diferença (p>0,05) na produção de massa 

seca de forragem entre as três cultivares avaliadas, com produtividade média de 

2.840 kg.ha-1. Os valores de produtividade médios da rebrota do milheto 

encontrados nesse trabalho foram superiores e com altura de resíduo inferior 

estudada por BASTO (2010). 
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5.1.2 Alturas de entrada em função das alturas de corte residual e interceptação 

luminosa da rebrota do milheto 

 

FIGURA 4 - Alturas médias de entrada (cm) da rebrota de milheto em função das 
alturas de corte residual (A) e nas interceptações luminosas de 80 e 
90% (B) 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A - Nível de significância nas equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as 
médias das alturas de corte residual.  
B - Letras maiúsculas diferem estatisticamente nas barras pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Coeficiente de 
variação (CV %) de todas as médias da variável estudada. 
 
 

A altura é importante parâmetro prático de manejo quando pensamos 

na planta para pastejo. Como parte das avaliações agronômicas, faz-se 

necessárias para o entendimento do desenvolvimento da planta em função de 

cada tratamento estudado. 

B 

A 
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Houve efeito significativo na variável altura de entrada entre as ACR’s. 

O comportamento das equações foi quadrático nas IL’s de 80 e 90% (Figura 4 A). 

Os valores médios de altura de entrada nas IL’s de 80 e 90% foram 

respectivamente 79,38 cm e 113,38 cm, havendo diferença (p<0,05) entre elas 

(Figura 4 B). Para os tratamentos com IL de 80%, as alturas de entrada foram 

menores. Portanto esse comportamento já era esperado, pois os intervalos de 

corte foram menores, conforme a figura 6, onde vai ser discutida essa variável 

com mais detalhes. Consequentemente a planta teve menos tempo para crescer 

e aumentar a altura de entrada. Essa característica é desejada do ponto vista de 

manejo da planta, quando objetiva-se a melhor altura de entrada dos animais na 

pastagem para o pastejo, entendendo que quanto menor a altura de entrada 

menor será a perca por acamamento da planta aumentando assim a eficiência de 

pastejo.  

O valor médio de altura de entrada de 79,38 cm encontrado na IL de 

80% (Figura 4 B), foi semelhante ao valor de manejo recomendado por LEÃO et 

al. (2012), onde os genótipos de milheto estudados por eles, devem ser 

manejados nas alturas de 80 cm, para associar melhor produção e qualidade da 

forragem. 

A recomendação de altura média de entrada em função das alturas de 

corte residual do milheto deste trabalho levando em consideração as condições 

de condução do experimento é superior à recomendação de BASTO, (2010) que 

trabalhou com alturas de entrada fixas. A autora concluiu que para utilização em 

pastejo recomenda-se a altura de entrada equivalente a 70 cm, independente do 

resíduo de 10 ou 30 cm. KICHEL & MIRANDA (2000) também recomendaram que 

os animais iniciem o pastejo quando o milheto atingir uma altura entre 50 cm e 70 

cm do solo devendo sair quando houver rebaixamento para 20 cm a 30 cm.  

Portanto, é importante ressaltar que haja a sincronia entre os aspectos 

de manejo e os aspectos produtivos da rebrota do milheto forrageiro. Levando em 

consideração os efeitos das IL’s 80 e 90% sobre as alturas de entrada em função 

das ACR’s, observou-se que a melhor altura de entrada média é de 80 cm com 

altura de resíduo de 30 cm.  
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5.1.3 Avaliação do número de perfilhos da rebrota do milheto  

 

   

FIGURA 5 - Número médio de perfilhos ao longo dos cortes da rebrota de milheto 
em função das alturas de corte residual (A) e nas interceptações 
luminosas de 80 e 90% (B) 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A - Nível de significância nas equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as 
médias das alturas de corte residual.  
B - Letras maiúsculas diferem estatisticamente nas barras pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Coeficiente de 
variação (CV %) de todas as médias da variável estudada. 
 
  

Houve diferença (p<0,05) para o número médio de perfilhos em relação 

às ACR’s na IL 80% (Figura 5 A). Os dados apresentaram comportamento 

quadrático e o maior valor médio estimado do número de perfilhos encontrado na 

curva foi de 59 unidades na ACR de 31,5 cm. A partir dessa ACR houve 

diminuição do número de perfilhos. A altura de corte residual de 10 cm foi a que 
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apresentou o menor número médio de perfilhos com 35 unidades, diferenciando-

se (p<0,05) das demais alturas de corte residuais (Figura 5 A). O fato de ter 

ocorrido o menor número médio de perfilhos na ACR de 10 cm, está associado ao 

aumentou significativo (p<0,05) do intervalo médio de cortes em dias em relação 

às demais ACR que será discutido com mais detalhes na figura 5 (A). Isso se 

deve ao fato de ter acontecido uma maior morte de perfilhos logo após o corte de 

uniformização, por causa da remoção do meristema apical dessas plantas. Esse 

manejo pode proporcionar entre outras coisas, uma baixa capacidade de rebrota. 

Portanto deve-se tomar cuidado quanto à altura de corte residual do milheto 

forrageiro, ou seja, não realiza-lo de forma drástica (abaixo de 10 cm). 

Essa característica de diminuição do número médio de perfilhos na 

ACR de 10 cm, também não afetou a produção em kg de MS.ha-1, conforme 

verificou-se na figura 5 (A) mostrada anteriormente. Segundo CUNHA et al. 

(2011), o número de perfilhos não tem correlação positiva com a produção de MS. 

Nesse estudo os autores observaram a associação entre características 

morfológicas e produtivas em clones de Pennisetum sp. 

A aplicação do modelo de regressão não foi significativo, (p>0,05) de 

acordo a análise de variância para os dados dos tratamentos com IL de 90%. 

Não houve diferença (p>0,05) para os números médios de perfilhos 

para o fator interceptação luminosa. O número médio de perfilhos nas IL’s de 80 e 

90% ficou em torno de 50 unidades (Figura 5 B). Portanto essa variável não é 

influenciada ao longo dos cortes, pelo manejo das IL’s de 80 e 90% utilizadas na 

avaliação da rebrota do milheto forrageiro.  

KOLLET et al., (2006), avaliaram três variedades de milheto e três 

alturas de corte, e não verificaram diferença no número de perfilhos entre as 

variedades e nem para as idades de corte, portanto o número de perfilhos não foi 

importante na produtividade. O aumento da altura de corte em milheto 

proporciona a rebrota a partir das gemas apicais tornando-as mais vigorosas, 

enquanto o perfilhamento axilar e basilar permanece constante (BEATY et al. 

1965;  CLAPP & CHAMBLE, 1970).  

Para este experimento acredita-se que a temperatura não tenha 

influenciado na indução final de perfilhos, sejam eles basais ou de sobrevivência, 
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já que a temperatura ótima para indução dos mesmos está entre 22ºC e 25ºC 

(RESENDE et al. 2011).  

 

5.1.4 Intervalos de corte da rebrota do milheto  

 

 

FIGURA 6 - Intervalos médios de cortes da rebrota de milheto em função das 
alturas de corte residual (A) e nas interceptações luminosas de 80 e 
90% (B) 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A - Nível de significância nas equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as 
médias das alturas de corte residual.  
B - Letras maiúsculas diferem estatisticamente nas barras pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Coeficiente de 
variação (CV %) de todas as médias da variável estudada. 

 

Houve diferença (p<0,05) dos intervalos médios de corte (dias) em 

relação ao fator ACR nas IL’s de 80 e 90% (Figura 6 A). O comportamento das 
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médias nas duas IL’s foi linear decrescente, ou seja, à medida que aumentou a 

ACR de 10 para 40 cm, o intervalo de dias entre os cortes diminuiu. A menor 

diferença (p<0,05) de intervalo de corte entre as IL’s ocorreu na ACR de 30 cm, 

que foi de sete dias, sugerindo-se assim que essa ACR se comportou melhor para 

essa variável com relação as duas IL’s utilizadas como parâmetro de corte no 

milheto (Figura 6 A). 

A ACR à 40 cm teve um intervalo de corte médio de 22 dias, 

significativamente menor (p<0,05) em relação às demais médias para este fator. 

O menor intervalo de corte (p<0,05) entre as ACR’s na IL 80%, foi de 18 dias no 

tratamento com ACR à 40 cm e IL de 80% (Figura 5 A). Essa diferença 

proporcionou a esse tratamento quatro cortes, possibilitando na prática mais 

ciclos de pastejo. 

Houve diferença (p<0,05) entre as médias dos intervalos de corte da IL 

de 80% com 24 dias e a IL de 90% com 35 dias (Figura 6 B). Portanto o intervalo 

de corte com IL de 90% apresentou uma diferença média superior de 11 dias em 

relação a IL de 80%. Esse comportamento ocorreu porque as plantas dos 

tratamentos que foram manejados com IL de 90% gastaram mais dias para 

recuperar a rebrota. Consequentemente os intervalos médios de corte foram 

maiores.  

Nos tratamentos em que a rebrota do milheto foi manejada com IL de 

80%, houve maior número de cortes ou maior quantidade de ciclos por causa do 

menor intervalo entre os cortes. Os tratamentos com ACR’s de 30 e 40 cm 

tiveram quatro cortes e as ACR’s de 10 e 20 cm três cortes. Em relação aos 

tratamentos manejados com IL de 90%, o número de cortes foi menor por causa 

do maior intervalo entre os cortes. As ACR’s de 20, 30 e 40 cm foram cortadas 

duas vezes e a ACR de 10 cm uma vez. 

Fazendo uma análise dos resultados da variável intervalo de corte 

(Figura 6) com os resultados da produção acumulada de matéria seca da rebrota 

(Figura 3), a ACR à 30 cm com IL de 80%, atende as expectativas de manejo no 

sentido de aliar a possibilidade de ter mais ciclos de pastejo sem perder 

produtividade de matéria seca por hectare. 
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5.2 Características morfológicas da rebrota do milh eto 

 

5.2.1 Proporção dos componentes morfológicos 

 

 

FIGURA 7 - Composição morfológica da rebrota do milheto (proporção de folha, 
colmo, material senescente e panícula) em função das ACR e IL em 
milheto forrageiro 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Médias seguidas por letras diferentes minúsculas dentro da mesma ACR com IL’s diferentes e 
maiúsculas dentro da mesma IL com ACR’s diferentes indicam diferença estatística significativa 
(p<0,05) pelo teste de Tukey.  
  

 

Houve diferença (p<0,05) para a proporção de folha dentro de cada 

fator (ACR e IL) e para a interação entre eles. Analisando o fator IL dentro da 

mesma ACR, o tratamento com ACR 10 cm e IL 90% (10x90), foi o que 

apresentou o menor percentual de folhas 17%, diferenciando-se (p<0,05) do 

tratamento 10x80 com 38% de folha, que é a parte mais interessante da planta 

para alimentação animal (Figura 7). Apesar de ter sido o tratamento com maior 

percentual de folhas, não houve diferença (p>0,05), entre as ACR dentro da 

mesma IL.  
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Não houve diferença (p>0,05) para a proporção de colmo dentro dos 

tratamentos nem para os fatores nem para a interação entre os fatores. De 

maneira geral, a proporção de folha e colmo nos tratamentos ao longo do período 

experimental não mudou. 

Em relação à proporção de material senescente, houve diferença 

(p<0,05) para os fatores ACR e IL. A maior proporção de material senescente foi 

de 11% no tratamento 10x90, mas não houve diferença (p>0,05) do tratamento 

10x80. Para os demais tratamentos também não ocorreu diferença (p>0,05), 

considerando as IL’s dentro da mesma ACR. Observando as proporções de 

material senescente da IL de 80% dentro das diferentes ACR, houve diferença 

(p<0,05) entre a ACR 10 e a 40 cm. A ACR à 10 cm teve o maior percentual de 

material senescente 7%, porque o intervalo de corte foi maior com relação as 

demais ACR’s (Figura 7). Consequentemente, ela cresceu mais, emitiu mais 

folhas, produziu mais sombra para as folhas baixeiras e a proporção de folhas 

mortas foi maior. Comportamento semelhante ocorreu para a IL 90% com ACR à 

10 cm (10x90). Portanto, não houve diferença (p>0,05) entre os tratamentos 

10x80 e 10x90 em ração a proporção de material senescente no milheto.  

Para a proporção de panícula, houve diferença (p<0,05) para os fatores 

ACR, IL e interação entre os fatores. Observou-se que a diferença entre as IL’s 

dentro da mesma ACR, foi significativa (p<0,05) entre todos os tratamentos com 

exceção da ACR de 40 cm.  

Analisando a diferença das ACR com a mesma IL, observou-se a 

menor proporção significativa (p<0,05) de panícula 20%, ocorreu no tratamento 

40x90 comparado aos demais. Entre a ACR de 40 cm para 10 cm com IL de 80%, 

houve uma diminuição linear do percentual de panícula na planta. Esse 

comportamento indica que, na ACR de 40 cm com IL 80%, a planta produz mais 

panícula porque atingiu a idade fisiológica reprodutiva mais cedo, devido a maior 

intensidade de cortes. 

Diante as observações realizadas para as proporções dos 

componentes morfológicos no milheto forrageiro, a IL que apresentou-se melhor 

quanto a distribuição dos componentes morfológicos foi a IL de 80% com ACR de 

20 e 30 cm. 
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5.2.2 Relação Folha/Colmo (F/C) 

 

 

FIGURA 8 - Relação F/C da rebrota do milheto em função das alturas de corte 
residual e IL em milheto forrageiro 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes dentro da mesma ACR com IL’s diferentes e 
minúsculas para a mesma IL com ACR’s diferentes indicam diferença estatística significativa 
(p<0,05) pelo teste de Tukey.  ± Erro padrão da média. 

 

A relação folha/caule é importante na previsão da qualidade de uma 

cultivar, pois indica a proporção de folhas que está presente na forragem total, as 

quais possuem maior valor nutritivo quando comparados com os caules. Assim, a 

alta proporção de folhas em relação aos caules constitui uma característica 

desejável em uma planta forrageira, por estar diretamente associada com a 

qualidade e o consumo, principalmente em gêneros que apresentam caules mais 

grossos como o capim-elefante e o milheto (LAREDO & MINSON, 1973).  

A média geral e o erro padrão médio das IL’s com 80 e 90%, para a 

variável relação F/C foram respectivamente de 0,90 ±0,04 e 0,61 ±0,03, 

apresentando diferença (p<0,05) entre as IL’s. Houve diferença (p<0,05) entre as 

IL’s na ACR de 10 cm, com valores de relação F/C de 1,0 para IL de 80% e 0,4 
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para IL de 90% (Figura 8). Isso ocorreu devido à diferença de dias para o corte 

entre os tratamentos, conforme foi apresentado na figura 5.  As demais médias 

não apresentarão diferença (p>0,05) entre o fator ACR, nem para as interações 

entre IL e ACR.  

Esse comportamento pode ter ocorrido, porque ao longo do 

experimento houve um crescimento proporcional de folha e colmo para todos os 

tratamentos estudados, exceto para os tratamentos com IL’s de 80 e 90% com 

ACR de 10 cm. 

Em trabalho realizado por LEÃO et al. (2012a), com objetivo avaliar a 

produção de forragem e composição bromatológica de 14 genótipos obtidos por 

diferentes combinações genômicas de capim-elefante e milheto, as médias entre 

os genótipos variaram de 0,67 a 1,15   para a relação folha/caule (RFC), próximos 

aos valores encontrados nesse trabalho. 

 

5.2.3 Índice de área foliar pelo método direto e indireto (IAFD e IAFI) em milheto 

 

Para a variável IAFD, houve diferença (p<0,05) das médias entre as 

ACR’s para a IL de 80%. A equação de regressão apresentou comportamento 

quadrático. Também houve diferença entre as médias do IAFD na IL de 90% 

conforme a equação de regressão com comportamento linear crescente (Tabela 

2). As médias das ACR’s com IL de 80% se ajustaram melhor a um modelo 

quadrático de regressão, sendo que o maior valor estimado médio pela equação 

foi de 2,19 com ACR de 20,4 cm. O maior IAFD foi de 2,40, que ocorreu na ACR 

de 40 cm com IL de 90%, que diferenciou (p<0,05), do tratamento com IL 80% na 

mesma ACR que foi de 1,17. Esse comportamento já era esperado visto que as 

plantas do tratamento com 90% de IL tiveram mais tempo para forma folhas. Em 

relação às médias das IL’s de 80 e 90%, não houve diferença (p>0,05), conforme 

a tabela 2.  

No outro índice avaliado (IAFI), também observado na tabela 2, houve 

diferença (p<0,05) entre as médias das ACR’s. O menor IAFI médio foi de 2,48 e 

ocorreu na ACR de 10 cm com IL de 80%. Portanto houve diferença (p<0,05), 

entre as demais ACR’s, que ficarão com o IAFI médio em torno de 3,00 com IL de 

80%. O comportamento da equação regressão foi quadrático para as médias que 
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receberam 80% de IL. O comportamento da equação foi semelhante ao índice 

anterior. 

Houve diferença (p<0,05), nas médias do IAFI com 90% de IL. As 

médias se comportaram de forma linear crescente na equação de regressão.  

Tanto no IAFD como no IAFI, o comportamento das equações de 

regressão foram iguais nas duas IL’s. 

O IAFI médio para a IL de 90% foi de 3,27, diferenciando-se (p<0,05) 

da IL de 80% que foi de 2,85. Esse comportamento ocorreu, porque as plantas 

que interceptaram 90% de luz produziram mais folhas por unidade de área (cm² 

de folha/cm² de solo). 

Para as variáveis estudadas de IAFD e IAFI no milheto forrageiro, a 

ACR de 40 cm com IL de 80%, tiveram os menores índices com 1,17 e 2,51 

respectivamente. Isso ocorreu porque os intervalos de corte foram menores. 

Em estudo avaliando quatro cultivares de milheto perola, as cultivares 

africanas (Guerguera e HKP), tiveram um período maior de crescimento em área 

foliar, com IAF máximo de 1,95 aos 60 dias após o plantio (DAP). Já as cultivares 

nacionais BN-2 e IAPAR tiveram menor período de expansão da área foliar, com 

máximos de IAF estimados em 1,40 e 1,45 aos 54 e 58 DAP, respectivamente 

(GERALDO et al., 2000). Esses resultados foram obtidos pelos métodos diretos 

de medição, semelhante ao empregado neste trabalho. 

 

TABELA 2. Índice de área foliar direto e indireto (IAFD e IAFI) em função dos 
fatores alturas de corte residual (ACR) e interceptação luminosa (IL) 
na rebrota do milheto forrageiro 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual. 
 

 

Índice de área foliar direto (IAFD) 

IL 
(%) 

Alturas de corte residual (cm) Médias 
(IL’s) 

Equações de regressão R² 
10 20 30 40 

80 1,85 2,30 1,83 1,17 1,80 A Ŷ= 1,033 + 0,11**x - 0,002**x² 0,86 
90 1,58 1,45 1,53 2,40 1,74 A Ŷ= 1,11 + 0,025**x 0,41 

Índice de área foliar indireto (IAFI) 
80 2,48 3,32 3,08 2,51 2,85 B Ŷ= 1,12 + 0,17**x – 0,0035**x² 0,55 
90 2,52 3,36 3,57 3,65 3,27 A Ŷ= 2,37 + 0,035**x  0,53 
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O IAFI apresentou índices maiores que os do IAFD, ou seja, as leituras 

feitas diretas na folha foram menores que as leituras feitas no aparelho. Isso pode 

ter ocorrido, porque nos dosséis de milheto estudado, credita-se que houve pouca 

dispersão em relação ao nível de agrupamento das folhas (ROYO & VILLEGAS, 

2011). Esse comportamento já era esperado, haja vista que as plantas não foram 

semeadas em linha e os horários de leitura foram adequados. Portanto não 

esperava problemas relacionados à sobreposição de folhas. Outra questão que 

pode ter favorecido os maiores valores do IAFI, é o fato de manipular as amostras 

para separar as folhas dos demais componentes morfológicos da planta, para 

realizar o IAFD, ou seja, isso comprometeu as características de conformação da 

folha, principalmente por causa da perca de água, mesmo se amostras forem 

acondicionadas em ambiente refrigerado.  

 

5.3 Composição bromatológica da planta inteira e do s componentes 

morfológicos da rebrota de milheto   

 

5.3.1 Percentual de MS da planta inteira e dos componentes morfológicos da 

rebrota do milheto 

 

De acordo com o teor de MS na planta inteira e nos componentes 

morfológicos apresentados na tabela 3, é possível observar em qual parte houve 

maior desenvolvimento dos tecidos e maturação fisiológica da planta.  

O comportamento dos percentuais médios de MS da planta inteira e 

dos componentes morfológicos nas equações de regressão foi quadrático. O 

comportamento da curva foi semelhante para todos os teores médios de MS 

avaliados onde houve diferença (p<0,05) entre as ACR’s (Tabela 03). 

Houve diferença (p<0,05) no percentual médio de matéria seca da 

planta inteira (MSPI), entre as IL’s e entre as ACR’s com IL de 90%. O teor médio 

de MSPI nas IL’s de 80 e 90% foi respectivamente de 14,13 e 17%. 

Houve diferença (p<0,05) nos teores médios de MS de folha entre as 

ACR’s nas duas IL’s avaliadas e entre as IL’s de 80 e 90%. Houve diferença 

(p<0,05) no teor médio de MS de colmo, entre as IL’s e entre as ACR’s com IL de 

90%. Em termos gerais, no componente colmo a quantidade média percentual de 
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MS foi menor, comparada as demais partes da planta, devido a maior quantidade 

de água presente nesse componente da planta, e esse comportamento já era 

esperado nesse componente da planta. 

 
TABELA 3. Teor médio de matéria seca (MS) da planta inteira, folha, colmo, 

material senescente e panícula em função dos fatores alturas de 
corte residual (ACR) e interceptação luminosa (IL) na rebrota do 
milheto 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual. 

  

Não houve diferença (p>0,05) entre os teores médios de MS de 

material senescente nas ACR’s. Já entre as médias das IL’s de 80 e 90%, houve 

diferença (p<0,05) com os valores respectivos de 17,12 e 23,87%. A média com 

IL de 90% teve 28% a mais de material senescente comparado aos tratamentos 

com IL de 80%.   

Houve diferença (p<0,05) nos teores médios de MS de panícula entre 

as ACR’s nas duas IL’s avaliadas e entre as IL’s de 80 e 90%.  O maior teor 

médio de MS observado foi de 32,00% na ACR de 10 cm com IL de 90% da 

panícula. Em relação às médias do fator ACR, o componente panícula 

Teor de MS da planta inteira (%) 

IL 
(%) 

Alturas de corte residual 
(cm) Médias 

(IL’s) 
Equações de regressão R² 

10 20 30 40 
80 15,2 13,0 14,0 14,25 14,13 B Ŷ= 14,12 - 
90 21,5 13,5 13,7 19,00 17,00 A Ŷ= 35,31 – 1,72**x + 0,003**x² 0,89 

Teor de MS de folha (%) 
80 16,0 12,7 14,7 15,00 14,63 B Ŷ= 19,25 – 0,44**x + 0,008**x² 0,45 
90 20,2 15,0 14,5 16,00 16,44 A Ŷ= 28,18 – 0,97**x + 0,016**x² 0,72 

Teor de MS de colmo (%) 
80 12,7 13,0 14,2 13,25 13,31 B Ŷ= 13,31 - 
90 16,7 11,5 11,7 19,25 14,81 A Ŷ= 28,81 – 1,51**x + 0,007**x² 0,80 

Teor de MS de material senescente (%) 
80 20,5 13,5 19,5 15,00 17,12 B Ŷ= 17,12  - 
90 26,0 20,7 29,0 19,75 23,87 A Ŷ= 23,87 - 

Teor de MS de panícula (%) 
80 24,2 16,2 19,2 17,25 19,25 B Ŷ= 31,25 – 0,93**x + 0,015**x² 0,52 
90 32,0 21,0 18,0 26,50 24,38 A Ŷ= 53,62 - 2,63**x + 0,04**x² 0,90 
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apresentou-se com as maiores médias percentuais de MS. Esse comportamento 

caracteriza a panícula como a parte da planta com menor quantidade de água. 

Os teores de MS da rebrota na planta inteira e nos componentes 

morfológicos do milheto, foram maiores nos tratamentos em que a planta 

interceptou 90% de luz. Esse comportamento já era esperado, visto que nessa IL 

a planta interceptou mais luz, consequentemente a atividade fotossintética foi 

maior resultando em maior formação de tecidos e maior acúmulo de biomassa. 

Observando somente os teores de MS da planta inteira, que é o que 

efetivamente pode ser utilizado em pastejo, o tratamento com ACR de 40 cm e IL 

de 90% teve 19,00% de MS, não diferenciou (p>0,05) do tratamento com ACR de 

10 cm na mesma IL com 21,50% de MS. Diante desse resultado, sugere-se que o 

ideal para manejo de pastagens pensando no percentual de MS da rebrota do 

milheto, é uma altura de ACR de 40 cm com IL de 90% em um intervalo médio de 

corte de 26 dias (Figura 5).   

Em trabalho realizado por PINHO et al., (2013), avaliando genótipos de 

milheto para produção de silagem, eles encontraram valores médios de teor de 

MS para a cultivar ADR-500 de 21,45% aos 46 dias após a semeadura cortando a 

planta à 10 cm do solo. Trabalhando com diferentes alturas de entradas e de 

resíduo em condições edafoclimáticas semelhantes a esse trabalho, BASTO, 

(2010) encontrou um teor médio de MS na planta inteira de milheto (ADR-500) de 

14,45% de MS. Foi encontrado um valor máximo de 17,29% de MS por Da SILVA 

et al. (2012), quando eles avaliaram a cultivar ADR-300 na altura de 0,25 cm com 

0 kg de N.ha-1 no terceiro corte. O corte foi realizado com 21 dias após o segundo 

corte. 

 

5.3.2 Composição bromatológica da rebrota do milheto 

 

Os percentuais de proteína bruta (PB) determinados na planta inteira 

do milheto se encontram em uma faixa acima do nível crítico estabelecido por 

MILFORD & MINSON (1966) e VAN SOEST (1994), que é de 7,0%, para as 

gramíneas forrageiras tropicais, quando afirmaram que valores abaixo deste nível 

são responsáveis pela queda na ingestão de matéria seca pelos animais, em 

virtude da falta de nitrogênio aos microorganismos do rúmen. 
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Houve diferença (p<0,05) para o percentual de PB entre as médias das 

IL’s 80 e 90%, com 19,11% e 16,28% respectivamente. Os tratamentos com IL de 

80% apresentaram, em geral, plantas mais jovens que tinham mais nitrogênio na 

sua composição, consequentemente o teor médio de PB foi maior na IL de 80% 

(Tabela 4). Não houve diferença (p>0,05) entre as ACR’s com IL de 80%. Em 

relação ao percentual médio de PB nas ACR’s com IL de 90%, houve diferença, 

com a equação de regressão apresentando um comportamento quadrático. O 

maior valor médio estimado na equação de regressão foi de 17% de PB na ACR 

de 32 cm. O menor valor médio de 14,65% de PB encontrado neste trabalho foi 

superior aos valores de PB da planta inteira apresentados por GUIMARÃES Jr 

(2003); e AMARAL (2003), em diferentes idades de corte do milheto. PINHO et al. 

(2013), encontrou 8,57% de PB para a planta de milheto antes da ensilagem. A 

planta foi cortada com 48 dias após a semeadura. 

 

TABELA 4. Percentual de proteína bruta (PB), Fibra em detergente neutro (FDN), 
Fibra em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e matéria 
mineral (MM) da planta inteira de milheto em função dos fatores 
alturas de corte residual (ACR) e interceptação luminosa 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual.  

 

Proteína bruta (% MS) 

IL 
(%) 

Alturas de corte residual (cm) Médias 
(IL’s) 

Equações de regressão R² 
10 20 30 40 

80 19,71 19,37 17,8 19,6 19,11 A Ŷ= 19,11 - 
90 14,65 16,78 16,9 16,7 16,28 B Ŷ= 11,75 + 0,36*x - 0,005*x² 0,54 

Fibra em detergente neutro (% MS) 
80 57,96 60,63 61,4 61,7 60,43 B Ŷ= 54,46 + 0,41*x – 0,006*x² 0,70 
90 59,11 62,31 62,3 61,8 61,39 A Ŷ= 54,78 + 0,53**x - 0,009**x² 0,70 

Fibra em detergente ácido (% MS) 
80 30,58 32,35 34,0 33,7 32,66 A Ŷ= 27,25 + 0,37**x - 0,005**x²  0,78 
90 31,67 34,80 33,5 33,7 33,40 A Ŷ= 33,40 - 

Extrato etéreo (% MS) 
80 2,25 2,20 2,35 2,26 2,26 A Ŷ= 2,26 - 
90 1,96 1,98 1,96 2,23 2,03 B Ŷ= 1,84 + 0,007**x 0,57 

Matéria mineral (% MS)  
80 8,33 9,45 7,60 7,15 8,13 A Ŷ= 7,53 + 0,14x – 0,003*x²  0,66 
90 7,43 7,11 7,24 6,82 7,15 B Ŷ= 7,15 - 
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Valores de PB de 6,9; 12,2 e 14,3% foram determinados por 

LUPACINE et al. (1996) quando avaliaram a composição bromatológica do 

milheto forrageiro com intervalo de corte de 30 dias, e três doses de adubação 

nitrogenada (0, 150 e 300 kg/ha de N). Provavelmente os valores de PB neste 

trabalho foram maiores, porque a planta se encontra em uma fase vegetativa mais 

jovem onde a concentração de nitrogênio é maior.  

Em trabalho com milheto avaliando quatro cultivares (ADR-300, ADR-

500, BRS-1501 e BN-2) com quatro doses de adubação nitrogenada, não foi 

observado variação nos teores de FDN da planta inteira de milheto entre as 

cultivares, cujo valor médio foi de 79,73% (NOBREGA, 2010). Esse valor foi 

superior às médias encontradas nesse trabalho que foi de 60,43 e 61,39% de 

FDN para as IL’s de 80 e 90% respectivamente. Portanto houve diferença 

(p<0,05) para as médias de FDN das IL’s e entre as ACR’s nas duas 

interceptações. O comportamento dos percentuais médios de FDN nas duas 

equações de regressão foi quadrático.  

Em termos gerais o coeficiente de variação das médias de FDN da 

planta inteira de milheto para os fatores ACR e IL e suas interações foram baixos, 

em torno 2,88%. PINHO et al. (2013) encontraram valores superiores de FDN na 

planta inteira na cultivar ADR-500, em torno 62,97%. BASTO (2010) encontrou 

valores semelhantes aos encontrados nesse trabalho. Para as alturas de entrada 

de 0,50; 0,60 e 0,70 m, a autora encontrou teores médios de FDN que foram da 

ordem de 57,55; 58,48 e 57,40%, respectivamente. Valores acima de 60% de 

FDN correlacionam-se negativamente com o consumo de matéria seca (VAN 

SOEST, 1994). 

Os teores de FDA com IL de 80% tiveram comportamento semelhante 

aos de FDN na planta inteira de milheto. Não houve diferença entre as 

interceptações luminosas. Houve diferença (p<0,05) para o fator ACR com IL de 

80%. O comportamento das médias foi quadrático e o valor máximo médio 

estimado de FDN na equação de regressão foi de 33,78% com ACR de 38,5 cm. 

A partir desse ponto os valores começam diminuir. A ACR de 10 cm teve o menor 

teor de FDA 30,58% e a ACR de 30 cm o maior valor de 34,04%. Estes valores 

estão próximos ao teor máximo (30%) relatado por MERTENS (1994), como 
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sendo o valor ideal para que ocorra maior consumo de forragem e boa 

digestibilidade. 

Os valores de FDA encontrados neste trabalho são inferiores aqueles 

determinados por MAIA et al. (2000) que relataram valores médios acima de 40%, 

para as três cultivares avaliadas. Já o valor médio encontrado por NOBREGA 

(2010), de 29,96% com a cultivar ADR-500, inferior aos encontrados neste 

trabalho. 

Houve diferença (p<0,05), para a variável EE entre as IL’s de 80 e 

90%, com valores médios de 2,26 e 2,03% respectivamente. Valores médios 

semelhantes de EE de 2,21% aos 60 DAP e 2,20% aos 90 DAP, foram 

observados por MINUTTI (2008), na planta inteira de milheto cv. BN-2. Esses 

resultados indicam que plantas mais jovem possuem uma quantidade maior de 

EE. PINHO et al. (2013), quantificou a composição bromatológica da planta de 

diferentes genótipos de milheto antes da ensilagem e encontrou um valor de 

1,84% de EE para a cv. ADR-500, próximo ao valor médio encontrado para a IL 

de 90% neste trabalho. Não houve diferença (p>0,05) entre as médias do fator 

ACR com IL de 80%, mas houve diferença (p<0,05) entre as ACR’s com IL de 

90%. O comportamento das médias na equação foi linear e crescente. 

Os teores encontrados neste trabalho são inferiores ao teor crítico 

estabelecido de lipídios que pode ser adicionado nas dietas dos animais, que é de 

no máximo, 6% de EE na MS, pois valores superiores prejudicariam a degradação 

do alimento no ambiente ruminal (JORGE et al., 2008). 

Houve diferença (p<0,05) para teores médios de MM entre as IL’s de 

80 e 90%, com valores de 8,13 e 7,15% respectivamente e entre as ACR’s com 

80% de IL. O comportamento das médias na equação foi quadrático e o maior 

valor médio estimado na curva de regressão foi de 8% na ACR de 18 cm. Não 

houve diferença (p>0,05) entre as ACR’s com 90% de IL (Tabela 04). Os 

tratamentos com IL de 80% eram plantas mais jovens e tiveram um percentual 

maior de MM na rebrota do milheto.  

Valores semelhantes foram encontrados por MINUTTI (2008), que 

analisou a composição bromatológica em monocultivos e consórcios de sorgo, 

milheto e guandu-anão. Em milheto solteiro ele verificou valores médios da 

porcentagem de cinzas ou matéria mineral em relação ao (%MS) aos 60 e 90 
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DAS (dias após a semeadura) que foram de 8,17 e 6,60% respectivamente. Esse 

é um indicativo de que as plantas mais jovens tendem a ter um enriquecimento 

maior de minerais na forragem. 

 

5.3.3 Composição fibrosa (hemicelulose, celulose e lignina) da rebrota do milheto 

forrageiro 

 

A fibra constitui-se da parede celular dos vegetais, sendo formada 

principalmente por celulose, hemicelulose, lignina, proteína e por outros 

compostos minoritários (CAVALCANTE, 2010).  

Houve diferença (p<0,05) entre as IL’s com valores médios de 27,92% 

com 80% e 26,52% com 90% de IL. Houve diferença também entre as ACR’s com 

IL de 80%. O comportamento das médias na equação de regressão foi linear 

crescente. Na IL de 90% não houve diferença (p<0,05) entre as ACR’s (Tabela 

05). O maior percentual de HEM foi de 30,64% na ACR de 40 cm com IL de 80%. 

Em estudo com a cv. ADR-500 em diferentes alturas de corte, LEÃO (2011) 

encontrou valores de 29,55, 26,56 e 27,76% de HEM para as alturas de 60, 80 e 

100 cm respectivamente. Para a mesma cultivar SILVA et al. (2009), encontrou 

22,25% de HEM. 

 

TABELA 5. Percentual de hemicelulose (HEM), celulose (CEL) e lignina (LIG) da 
planta inteira de milheto em função dos fatores alturas de corte 
residual (ACR) e interceptação luminosa (IL) 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual.  

Teor de hemicelulose (%) 

IL 
(%) 

Alturas de corte residual 
(cm) Médias 

(IL’s) 
Equações de regressão R² 

10 20 30 40 
80 25,56 27,2 28,3 30,6 27,92 A Ŷ= 23,82 + 0,17**x 0,89 
90 26,69 25,7 27,9 25,8 26,52 B Ŷ= 26,52 - 

Celulose (% MS) 
80 24,47 27,4 27,9 27,5 26,83 B Ŷ= 20,25 + 0,51**x – 0,008**x² 0,89 
90 24,97 29,3 28,2 28,6 27,75 A Ŷ= 20,40 + 0,58**x – 0,009**x² 0,70 

Lignina (% MS) 
80 0,64 0,65 0,68 0,61 0,65 B Ŷ= 0,65 - 
90 0,82 0,68 0,70 0,58 0,70 A Ŷ= 0,87 – 0,007**x  0,76 
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Houve diferença (p<0,05) para os fatores ACR e IL na variável CEL. Os 

teores médios de celulose nas IL’s de 80 e 90% respectivamente ficaram entre 

26,83% a 27,75% da MS. O comportamento dos percentuais médios nas ACR’s 

foi semelhante nas duas IL’s. As médias se ajustaram em modelo de regressão 

quadrático. Os maiores percentuais médios estimados de celulose encontrados 

foram de 28,15% na ACR de 30,83 cm e de 29,24% na ACR de 30,03 cm, com 

80% e 90% de IL respectivamente. Valor superior a estes de celulose foi 

encontrado por SILVA et al. (2009) de 32,63%. Estudando a qualidade nutricional 

do milheto hidropônico em diferentes densidades de semeadura e idades de 

colheita, MÜLLER et al. (2006) verificaram teores de celulose de 27,19 e 24,90% 

e de hemicelulose de 24,71 e 19,49% quando a colheita foi realizada aos 10 e 20 

dias de crescimento, respectivamente. 

Houve diferença (p<0,05) entre as IL’s de 80 e 90% que tiveram 

valores médios de 0,65 e 0,70% de lignina (LIG). Em relação às ACR’s, houve 

diferença nos tratamentos com 90% de IL, onde as médias apresentaram um 

comportamento linear decrescente de acordo à equação de regressão (Tabela 

05). Esse comportamento era esperado, pois a medida que aumenta a ACR, a 

rebrota tente a ser menos lignificada. Não houve diferença (p>0,05) entre as 

médias percentuais de lignina nas ACR’s para os tratamentos com IL de 80%. 

A lignina limita a ação dos microorganismos ruminais no processo de 

degradação da forragem nos ruminantes. Os teores de lignina na planta de 

milheto podem variar de 1,5 a 7,5% (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2009). 

GUIMARÃES Jr. (2003) encontrou valor médio de 4,33% para o milheto aos 82 

dias. Os valores de lignina encontrados neste trabalho (Tabela 05) foram bem 

inferiores ao proposto pelos autores acima. 

Menores teores de lignina foram obtidos quando os genótipos foram 

manejados na altura de 60 cm, diferenciando das alturas de 80 e 100 cm.  Isto 

pode ser explicado devido à maior proporção de colmos quando manejados nas 

alturas de 80 e 100 cm, o que explicaria uma maior lignificação (LEÃO, 2011). 

Observando os aspectos gerais da composição percentual dos 

constituintes da fibra da rebrota do milheto, os tratamentos com que interceptaram 
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80% de luz, tiveram os melhores resultados pensando nas características 

químicas - nutricionais do alimento. 

 

 

5.3.4 Composição de carboidratos não fibrosos (CNF) da planta inteira e dos 

componentes morfológicos da rebrota do milheto 

 

Em relação às IL’s, houve diferença (p<0,05) na planta inteira e nos 

demais componentes morfológicos com exceção do CNF de colmo. Em todos os 

casos, as maiores médias ocorreram nos tratamentos com IL 90% devido ao 

maior teor de FDN (Tabela 04), que representa a maior parcela para estimar o 

CNF.  

Em relação aos percentuais de CNF nos componentes morfológicos, 

houve diferença (p<0,05) para o fator ACR, nas quantidades percentuais médias 

de CNF de folha com IL 80%, material senescente com IL’s de 80 e 90% e 

panícula com IL de 90%. 

Houve diferença (p<0,05) entre as médias das ACR’s da planta inteira 

com 90% de IL. O comportamento das médias na equação de regressão foi 

quadrático (Tabela 06). O percentual médio de CNF da IL de 90% foi de 18,89% 

diferenciando-se (p<0,05) da IL 80% que foi de 15,71%. As médias de CNF das 

ACR’s dentro da IL de 80% foram menores.  

Houve diferença (p<0,05) entre as médias das ACR’s no componente 

folha com IL de 80% e o comportamento das médias na equação de regressão foi 

quadrático. Não houve diferença entre as ACR’s com IL de 90%. O percentual 

médio de CNF da IL de 80% foi de 12,79% diferenciando-se (p<0,05) da IL 90% 

que foi de 13,96%. 

Não houve diferença (p>0,05) entre as médias das ACR’s e nem entre 

as IL’s no componente colmo. Esse resultado reflete a própria composição da 

planta que foi detalhada anteriormente na figura 06. 
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TABELA 6. Percentual de carboidratos não fibrosos (CNF), na planta inteira e nos 
componentes morfológicos (folha, colmo, material senescente e 
panícula), em função dos fatores alturas de corte residual (ACR) e 
interceptação luminosa (IL) 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual. 
 

Houve diferença (p<0,05) para o fator ACR e IL no percentual médio de 

CNF do material senescente. O comportamento das médias na equação de 

regressão foi linear decrescente nas duas IL’s, ou seja, à medida que aumentou a 

ACR diminuiu o percentual de CNF no material senescente. Os percentuais 

médios de CNF foram maiores, tanto no material senescente 19,80% quanto na 

panícula 28,63%, quando a planta interceptou 90% de luz. O maior percentual 

médio de CNF no material senescente foi de 23,70% na ACR de 10 cm. Isso 

ocorreu porque na ACR 10 cm a proporção de material senescente foi maior 

(Figura 6), devido a maior senescência das folhas baixeiras.  

O maior percentual médio de CNF na panícula foi de 33,84% na ACR 

de 10 cm, isso ocorreu porque na ACR 10 cm com IL de 90% a proporção de 

panícula foi significativamente maior de acordo a figura 6. 

Valor inferior foi encontrado por PINHO et al., (2013) trabalhando com 

varias cultivares de milheto, eles quantificaram um valor médio de CNF na planta 

inteira para a cv. ADR-500 antes da ensilagem de 13% aos 42 DAS. 

CNF planta inteira (% MS) 
IL 

(%) 
Alturas de corte residual (cm) Médias 

(IL’s) 
Equações de regressão R² 

10 20 30 40 
80 18,48 12,5 17,0 14,8 15,71 B Ŷ= 15,71 - 
90 22,55 17,2 17,3 18,5 18,89 A Ŷ= 30,03 – 0,93**x + 0,016**x² 0,76 

CNF folha (% MS) 
80 15,31 10,9 11,9 13,0 12,79 B Ŷ= 21,12 – 0,74**x + 0,013**x² 0,68 
90 14,22 14,7 13,2 13,8 13,96 A Ŷ= 13,96 - 

CNF colmo (% MS) 
80 19,62 13,5 18,2 15,0 16,60 A Ŷ= 16,60 - 
90 14,86 16,7 15,9 17,4 16,22 A Ŷ= 16,22  - 

CNF material senescente (% MS) 
80 19,80 14,9 11,8 11,7 14,54 B Ŷ= 21,32 - 0,27**x  0,84 
90 23,70 21,2 17,3 17,0 19,80 A Ŷ= 23,55 – 0,15*x 0,35 

CNF panícula (% MS) 
80 18,77 17,9 17,0 19,6 18,33 B Ŷ= 18,33 - 
90 33,84 22,0 26,1 32,5 28,63 A Ŷ= 51,38 – 2,27**x + 0,045**x² 0,80 
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Como comparativo em trabalho realizado por CAVALCANTE (2010), 

ele quantificou a composição bromatológica média do milheto, milho e sorgo da 

planta in natura, e os teores de CNF respectivamente foram de 18,56, 43,49 e 

32,48%. Os valores de CNF do milho e sorgo são superiores aos do milheto como 

já era esperado. Portanto o percentual de CNF do milheto foi semelhante ao 

encontrado na planta inteira com 90% de IL neste trabalho. 

 

5.3.5 Composição de nutrientes digestíveis totais (NDT) da planta inteira e dos 

componentes morfológicos da rebrota do milheto 

 

Em uma análise geral do fator IL, houve diferença (p<0,05) entre os 

percentuais médios de NDT das IL’s de todos os componentes da planta com 

exceção da planta inteira (Tabela 07).  

 

TABELA 7. Nutrientes digestíveis totais (NDT), na planta inteira e nos 
componentes morfológicos (folha, colmo, material senescente e 
panícula), em função dos fatores alturas de corte residual (ACR) e 
interceptação luminosa (IL) 

Letras maiúsculas diferem estatisticamente na coluna pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
para as médias gerais das IL’s com 80 e 90% respectivamente. Nível de significância nas 
equações de regressão a * 5% e a ** 1% de probabilidade para as médias das alturas de corte 
residual. 
 

NDT planta inteira (% MS) 
IL 

(%) 
Alturas de corte residual (cm) Médias 

(IL’s) 
Equações de regressão R² 

10 20 30 40 
80 61,61 60,01 59,3 59,47 60,24 A Ŷ= 64,19 – 0,31**x + 0,005**x² 0,88 
90 60,89 58,93 59,9 60,06 59,95 A Ŷ= 59,95 - 

NDT folha (% MS) 
80 60,42 59,74 59,2 59,96 59,84 B Ŷ= 62,04 – 0,19**x + 0,003**x² 0,73 
90 61,46 61,00 60,3 61,14 60,97 A Ŷ= 60,97 - 

NDT colmo (% MS) 
80 56,26 54,69 53,5 53,52 54,49 A Ŷ= 56,84 - 0,09**x 0,76 
90 52,39 52,75 52,8 52,71 52,67 B Ŷ= 52,67 - 

NDT material senescente (% MS) 
80 59,22 57,66 57,0 56,96 57,70 B Ŷ= 59,57 - 0,07**x  0,82 
90 58,93 57,94 57,7 57,83 58,09 A Ŷ= 58,98 - 0,03**x 0,65 

NDT panícula (% MS) 
80 57,85 57,42 56,3 56,75 57,08 B Ŷ= 59,31 - 0,15*x + 0,002x² 0,56 
90 62,05 57,09 58,9 60,42 59,62 A Ŷ= 68,49 - 0,84**x + 0,01**x² 0,70 
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Na planta inteira houve diferença (p<0,05) entre as médias de NDT das 

ACR’s com IL de 80%, e o comportamento quadrático das médias na equação de 

regressão. Ocorreu o maior valor percentual de NDT na ACR de 10 cm (61,61%), 

provavelmente por causa maior concentração de biomassa nessa altura. Os 

teores médios de NDT na planta inteira nas médias do fator ACR e da IL, estão 

acima dos relatados por COSTA et al. (2011) que foi de 54,8% em estudo com 

pastagem de milheto.  

Com relação ao percentual NDT da folha houve diferença (p<0,05) 

entre as IL’s de 80 e 90% com 59,84 e 60,97% respectivamente e entre as ACR’s 

com IL de 80%, não havendo diferença (p>0,05) entre as ACR’s com 90% de IL. 

O maior valor médio de NDT encontrado foi com IL de 90% de 60,97%. Isso 

devido a maior concentração de FDN nessa parte da planta submetida à condição 

de manejo estudada. 

Para o percentual médio de NDT no colmo, houve diferença (p<0,05) 

entre as IL’s e entre as ACR’s com 80% de IL. Nas IL’s os valores foram de 54,48 

e 52,67% nas IL’s 80 e 90% respectivamente. Para o fator ACR com 80% de IL as 

médias tiveram comportamento linear decrescente, ou seja, à medida que 

aumentou a ACR diminuiu o teor de NDT no colmo.  

Houve diferença (p<0,05) entre as médias de NDT nos fatores ACR’s e 

IL’s no material senescente. O comportamento dos percentuais médios de NDT 

nas ACR’s nas duas IL’s foi semelhante ao NDT de colmo, linear e decrescente. 

Os maiores valores médios nessa parte da planta foi na ACR de 10 cm. Isso pode 

ter ocorrido porque nessa altura houve a maior proporção de material senescente. 

Houve diferença (p<0,05) entre as médias nas ACR’s e entre as IL’s na 

panícula. Os valores da IL 80 e 90% foram respectivamente de 57,08 e 59,95% 

de NDT. O maior valor (p<0,05) encontrado médio nas ACR’s avaliadas foi de 

62,05% na altura de 10 cm com 90% de IL, diferenciando-se das demais alturas. 

Isso ocorreu porque houve maior produção de panícula nessa altura 

principalmente com IL de 90%. Nesse tratamento (10x90) a planta emitiu e 

desenvolveu mais a panícula.  

Em avaliação de diferentes genótipos para pastejo com diferentes 

alturas de corte, LEÃO et al. (2012) encontrou valores de NDT que variaram de 

58,72 a 57,25% nas altura de 60 a 100 cm respectivamente, para a cv. ADR-500. 
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Estes estão um pouco abaixo dos valores encontrados neste trabalho. Em estudo 

avaliando estágios fenológicos de duas variáveis cv. de milheto forrageiro, ASSIS 

et al. (2011), encontraram valores que foram de 58,21, 57,09 e 54,28% de NDT 

em 36, 45 e 52 DAS respectivamente. 

De acordo com VAN SOEST (1994), os teores de NDT para forragem 

são de cerca de 55%, sendo possível mudar de acordo com o clima, idade, 

condições do solo e de corte das plantas. Com exceção do percentual de NDT do 

colmo, os demais valores de NDT que foram estimados neste trabalho (Tabela 7) 

estão acima do parâmetro descrito acima de 55%. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Levando em consideração a resposta dos parâmetros avaliados em 

função dos fatores ACR e IL, recomenda-se uma altura de corte residual de 30 cm 

com uma IL de 80%, para um bom aproveitamento do potencial de rebrota do 

milheto forrageiro cultivar ADR-500.  

A utilização da IL de 90% pode comprometer as características 

estruturais da rebrota do milheto forrageiro.  

A altura de entrada e resíduo recomendadas como um parâmetro 

prático de manejo para a utilização da rebrota para pastejo são de 80 e 30 cm 

respectivamente, tomando como base os fatores ACR x IL. 
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