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PECUÁRIA
Cana e sorgo para os bovinos
Prosseguindo com o tema da 
nutrição de bovinos, tratado 
no livro “Gado de Corte – 500 
Perguntas 500 Respostas”, 
nesta edição abordaremos a 
utilização do bagaço de cana 
na alimentação do gado, tam-
bém, o uso do sorgo, tanto o 
granífero como o forrageiro, e 
quando deve ser usada a sila-
gem.

Como aproveitar o bagaço 
da cana na alimentação de 
bovinos? Que mistura pre-
parar e como conservar?
O bagaço da cana in natura 
tem baixo valor alimentício e 
seu uso não deveria ultrapas-
sar 20% da ração total. Valo-
res mais elevados podem ser 

uma silagem bem feita é boa alternativa para contornar o problema da falta de pasto de boa qualidade 

Como essas opções podem ser usadas e, também, o uso raCional da silagem 
divulgação

do feita, principalmente, com 
cultivares de porte baixo do 
tipo granífero. A planta inteira 
pode ser utilizada sob a forma 
de silagem, rolão (pé inteiro 
seco) ou verde picado (colmo, 
folhas e panículas).

Sorgo forrageiro: o uso para 
aproveitamento da planta in-
teira foi iniciado com varieda-
des de porte alto, com eleva-
da produção de massa, mais 
baixa proporção de grãos. Há 
híbridos de porte médio ou 
duplo propósito com bom 
equilíbrio entre produtividade 
e valor nutritivo. 

O sorgo pode ser cultivado 
durante o verão, e em algumas 
regiões, em sucessão ao milho 
e à soja, pode ser utilizado no 
outono/inverno. A planta no-
va do sorgo apresenta elevado 
nível de durrina, precursora 
do ácido cianídrico que pode 
ser tóxica ao animal, inclusive 
levando-o à morte. O pastejo 
do sorgo com mais de 30 dias 
ou 1 m de altura costuma ser 
suficiente para evitar esse pro-
blema. Para não ter essa limi-
tação, para pastejo têm sido 
utilizados capim-sudão (Sor-
ghum sudanense) ou seus hí-

bridos com o sorgo, que po-
dem ser utilizados, também, 
para corte ou fenação. 

Quando usar silagem na ali-
mentação de gado de corte?
Uma silagem bem feita é boa 
alternativa para contornar o 
problema da falta de pasto 
de boa qualidade durante a 
época seca. Na produção de 
gado de corte, pode ser utili-
zada desde casos extremos, 
para salvar animais da mor-
te, até em um sistema de alta 
produtividade, como a en-
gorda de bovinos, passando 
por situações intermediárias 
em que o objetivo seja evitar 
perda de peso durante a seca. 
Poderá ser utilizada pura ou, 
de preferência, suplementa-
da pelo menos com ureia ou 
alguma fonte de proteína ver-
dadeira (farelo de soja, fare-
lo de algodão, etc.). No caso 
da engorda, há necessidade 
também de mistura con-
centrada balanceada, cuja 
quantidade e composição 
dependerão da qualidade da 
silagem, dos animais sendo 
alimentados e do desempe-
nho pretendido.

utilizados, mas em função 
do seu baixíssimo valor nu-
tricional, ganhos de peso de-
crescentes são obtidos. Deve 
ser guardado ensilado sem 
qualquer aditivo e não por 
grandes períodos, pois tem 
muita umidade e não com-
pensa secar, pela pobreza em 
nutrientes. É uma excelente 
fibra longa para dietas de alto 
concentrado.

Como usar o sorgo granífero 
na alimentação de bovinos?
Sorgo granífero: o grão de sor-
go (Sorghum bicolor) tem sido 
utilizado em rações balance-
adas de pequenos e grandes 
animais, substituindo, parcial 
ou totalmente, o grão de mi-

lho. Obrigatoriamente, ele de-
ve ser moído antes de forneci-
do. A produção do grão tem si-


