
A bovinocultura do Brasil tem-se desenvolvido atraves da utili-
za<;:aode tecnologias mais modernas. No caso de produ<;:aode
carne, uma das tecnicas aplicadas consiste em terminar garrote
em confinamento, permitindo melhorar a qualidade do produto fi-
nal, com redu<;:aodos custos e diminui<;:aodo tempo necessario
para 0 abate, alem de propriciar a busca de melhor ganho de
peso. No desenvolvimento de pesquisas com milho e sorgo
(CNPMS), trabalhou-se materiais que podem ser usados na alimen-
ta<;:aode bovinos, atraves da sua transforma<;:aoem silagem, ou
pelo uso ao natural. Nesse sentido, 90 animais foram submetidos
a uma dieta isoproteica de silagem, acompanhada de ra<;:ao,com 0

objetivo de avaliar cinco cultivares de milho e sorgo e uma
forrageira. Na produ<;:aode silagem, 0 custo operacional de pro-
du<;:aomais baixo foi do capim camerum, seguido pelo sorgo BR
601. No valor da tonelada de massa verde, ainda 0 capim camerum
teve 0 custo mais baixo, sendo seguido pelo sorgo BR 304. A
produ<;:aopor hectare variou de 16,4 toneladas, 0 sorgo AG 2005

E, ate 53,3 toneladas, capim camerum. A racao associada a sila-
gem do sorgo BR 304 teve custo mais baixo na sua formulac;:ao,
por causa do melhor valor proteico desse material e custo mais
alto para material sorgo BR 601, material forrageiro. 0 menor
custo por quilograma vivo ganho foi conseguido com animais tra-
tados com silagem de sorgo BR 304, seguido pelo milho BR 201,

BR 126, sorgo AG 2005 E, capim camerum e, sorgo BR 601. Esses
custos, quando associados ao custo de recria, determinaram lu-
cros reais que variam de 2,43 a 11, 08~!;, durante 0 periodo de
confinamento. A priori, pode-se concluir que os materiais sorgo
BR 304, sorgo AG 2005 E, milho BR 201 e milho BR 126 comporta-
ram-se bem no uso como silagem, permitindo acelerar ganho de
peso e obtencao de maior renda ao produtor.


