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Na epoca seca, a escassez de pasta e responsavel por perda de peso e atraso no crescimento

dos animais. Como consequencias, tem-se a idade avanc;:ada no primeiro parto, a baixa produc;:ao de

leitelvaca, 0 longo intervalo entre partos e, nos casos mais graves, altos indices de mortalidade do rebanho,

alem de significativa reduc;:aode oferta de leite.

Para superar essa situac;:ao, torna-se necessario uma alimentac;:ao volumosa suplementar

adequada e economica durante a epoca seca, ressaltando-se que os medios e pequenos produtores nao tem

tradic;:aode conservar forragem.

A cana-de-ac;:ucar e uma excelente opc;:ao para 0 gada de leite durante 0 periodo crftico da

baixa disponibilidade de pasto, pois, alem de ser de facil manejo, e bastante produtiva na epoca seca do

ano, quando atinge seu pica de qualidade, alem de possuir alta palatabilidade. 0 sistema de alimentac;:ao

cana + ureia desenvolvido pela Embrapa preconiza a incorporac;:ao do sulfato de am6nio como fonte de

enxofre para a sintese de acidos sulfo aminados no rumen. Para assegurar a oferta de forragem de boa

qualidade, fator determinante para melhor desempenho animal, e recomendavel 0 usa de variedades de

cana-de-ac;:ucar que, alem das caracteristicas agron6micas favoraveis, sejam ricas em ac;:ucaresna epoca da

maturac;:ao.

o capim-elefante, por sua vez, e 0 capim de corte de maior aceitac;:ao e bastante difundido

entre os produtores de leite da zuna da mata de Alagoas~ constituindo-se na base volumosa de alimentac;:ao

dos bovinos leiteiros.

Objetivando validar e difundir 0 sistema cana + ureia para vacas em lactac;:ao na epoca seca,

foi implantada uma Unidade Demonstrativa na Fazenda Serraria, no municipio de Cha Preta,

Foram utilizadas 20 vacas mestic;:as holandes-zebu com ate 60 dias de lactac;:ao, peso vivo

medio em torno de 450 kg, num delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos: T1

capim-elefante (manejo da fazenda) e T2 --7 cana-de-ac;:ucar - ureia + sulfato de amonio. Inicialmente, as

vacas foram sUQmetidas a um periodo pre-experimental de 14 dias, com a finalidade de adaptac;:ao dos

animais a cana + ureia. Em seguida foram sorteadas e estratificadas de acordo com a produc;:aode leite.
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Durante 0 perfodo experimental de 84 dias, cada vaca recebet:J4,0 kg/dia de uma mistura de

concentrados (50% de cama de frangos + 50% de raspa de mandioca) fornecida logo ap6s a ordenha da

manha, independentemente do t-atamento ou da prodU<;:aode leite. Todas as vacas tinham para consumo

agLla a disposi<;:aoem bebedouros automaticos e sal mineral em cochos cobertos.

A cana-de-a<;:ucarutilizada era picada diariamente, momenta no qual recebia 1% da mistura

constitufda de nove partes de ureia e uma de sulfato de amenia em rela<;:aoa forragem fresca. Ao ser

incorporada a cana-de-a<;:ucar,essa mistura era dissolvida em agua na propor<;:aode um kg para cada quatro

Iitros de agua. Durante 0 perfodo pre-experimental a adi<;:aoda mistura ureia + sulfato de amenia a cana-de-

a<;:ucarfoi de apenas 0,5%.

o capim-elefante cv. cameroon e a cana-de-a<;:ucar eram oferecidos a vontade ap6s as

ordenhas da manha e da tarde, em quantidades su4icientes para permitir uma sobra de 10% em rela<;:aoao

oferecido. Durante a noite, as vacas permaneciam em cercados de pastagem nativa com baixfssima

capacidade de suporte. Semanalmente, eram determinados 0 consumo dos volumosos e a produ<;:aode leite

registrados em cada ordenha. As vacas eram ordenhadas manualmente duas vezes ao dia, as 5 e as 15

horas.

As produ<;:6esmedias diarias de leite das vacas alimentadas com capim-elefante foram 15,1%

menores (P < 0,05) do que as produ<;:6es das vacas submetidas a mistura cana + ureia. Tambem os

consumos medios diarios do capim-elefante foram 28,4% menores (P<0,05) do que os da cana-de-a<;:ucar

(Tabela 1).

Apesar das limita<;:6es nutricionais ja conhecidas, principalmente com rela<;:ao ao baixo

consumo de materia seca, a cana-de-a<;:ucar utilizada nesse teste teve um consumo medio diario de 10,9

kg/vaca. Isso pode ter sido influenciado pelo alto teor de sacarose da variedade utilizada. Durante 0 perfodo

experimental, outras categorias de animais da fazenda eram alimentadas com cana-de-a<;:ucar, com

consumos bastante significativos. 0 consumo menor do capim elefante (7,8 kg/vaca) e justificado em

virtude de a fazenda nao ter sistema de irriga<;:aoe durante 0 teste a idade do capim ter variado de 45 a

130 dias.Com isso, a digestibilidade e 0 consumo foram diminuindo paulatinamente.

Cana + ureia apresenta-se como uma alternativa viavel e de baixo custo na epoca seca. Na

safra 1999/2000, 0 custo de produ<;:aoda cana-de-a<;:ucarem fazendas da zona da mata de Alagoas variou

de R$ 11,00 a R$ 15,00 por tonelada de massa verde. Ja 0 capim-elefante, apesar de menor custo, tem

serias restri<;:6es na epoca seca em virtude da diminui<;:ao da digestibilidade a medida que vai ficando

maduro, 0 que faz diminuir drasticamente a produ<;:aode leite.

Esses resultados mostraram que e possfvel utilizar cana + ureia na zona da mata de Alagoas

como alternativa para vacas em lacta<;:aona epoca seca, e com seu uso pode-se alcan<;:arprodu<;:6esmedias

diarias de leite em torno de 14 kg/vaca.

TABELA 1. Consumo medio diario de alimentos a base de materia seca e produ<;:aomedia diaria de leite,

sem corre<;:ao,num perfodo de 84 dias.

Tratamentol Consumo Produ<;:ao
, '" kg/vaca/dia

Capim elefante (T1) 7,8 b 11,8 b

Cana-de-a<;:ucar(T2) 10,9 a 13,9 a

CV(%) 16,8 12,3
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