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A pecuaria bovina de corte no Estado do Piau! e manti
da basicamente em regime extensivo de cria~ao, tendo como fonte
principal de alimenta~ao a pastagem nativa, cujo desempenho
do rebanho torna-se bastante comprornetido, em fun~ao da excessi
va varia~ao da disponibilidade e valor nutritivo da pastagem ao
longo do ano. Como esses fatores dependem basicamente da prese~
~n de umidade no solo e como na regiao ocorre periodicamente una
esta~ao seca muito prolongada, ha rima acentuada flutua~ao na
produ~ao de pastagem entre a esta~ao chuvosa e a esta~ao secn.

Na esta~ao chuvosa a pastagem se desenvolve ~apidame~
te e apresenta valor nutritivo que atende as necessidades basi

no solo limita 0 crescimento das plantas e reduz
o seu valor nutritivo.

Do p!'nto de vista economico,o efeito da estacionalid2
de produc;;ao de pastagerr., sobre animal ..• muito intense, visna 0 e
to rnaior parte do ganho periodo das ..• ..•

que a peso no aguas e peE.
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dido na esta~ao seca, epoca em que a pastagem perde 0 seu valor
nu tri tivo a pan to de nao a tende r as exi gen,cias nu tr ici onai s de
manten~a. Essa situa~ao tern se agravado nos ultirnos anos, em
fun~ao da ocorrencia de secas periodicas. A escassez de forra
gem nas epocas secas, somadas as deficiencias minerais e a fal
ta de controle sanitario do rebanho, vem ao longo dos anos con
tribuindo significativamente, para aumentar as perdas na pecua
ria bovina, que se traduzem nao apenas em mortes, mas tambern na
redu~ao da eficiencia produtiva dos animais sobreviventes.

Sendo a pastagem a alimenta~ao basica do rebanho, da
intera~ao entre as exigencias nutricionais do animal e 0 valor
nutritivo da pastagem resulta 0 desempenho do animal. Como na
situa~ao analizada 0 desernpenho nao e satisfatorio, a alternati
va viavel seria efetuar uma suplementa~ao no periodo seco, vi
sando minimizar os efeitos nocivos da deficiencia nutricional,e
consequenternente acelerando 0 crescimento dos animais jovens,
reduzindo a idade de abate e aumentando a eficiencia reproduti

De certa forma o$produtores ja estao conscientes da ne
cessidade de melhorar 0 nivel de alimenta~ao do rebanho nas ep~
cas secas, no entanto, a resposta atraves do uso de fontes al
ternativas de suplernenta~ac tern sido Iimitada, em fun~ao da
falta de conhecimento do produtor, na utiliza~ac de forma racio
nal, do material disponivel.

o sucesso de urn trabalho de suplementa~ao em
depende basicamente de dois fatores: a disponibilidade
lor nutritivo do material utilizado e a viabilidade
na sua utiliza~ao.

e 0 va
econornica

A nivel de Estado do Piaui, dados de pesquisa tern de
mon~t~~' a viabilidade de utiliza~ao de varias fontes de supl~
menta9ao na seca, com resultados significativos, principalrnente
porque dependendo da regiao, todo 0 material utilizado na supl~
menta~ao e produzido na propria fazenda, com custos relativarnen
te baixos. Entre as fontes alternativas de suplementa9ao na ep~
ca seca, que podem ser indicadas para 0 Piau! destacam-se: 0



r----------------------COMUNICADO TECNICO--...,
CT/N9 26, UEPAE de Teresina, Jan/85, p. 3.

capim elefante, 0 fenD de pastagem nativa, a casca de feijao, a
vagem da faveira, 0 grio' de sorgo e os restos de culturp." de
mil hoe des 0 ja .(iT abeTa J) •

As capineiras formadas a base de capim Elefante sac
bastante difundidas no Estado e a maioria dos produtores dispoe
de uma pequena area dessa forrageira implantada a margem do a~~
de, ou em outro ponto de propriedade, onde haja umidade no solo
durante a maior parte do ano. 0 que se discute aqui e a necessi
dade do produtor utilizar melhor essa capineira, ofereUeUQ9~On
di~oes para que ela seja uma boa fonte de alimenta~ao do reba
nho nas epocas criticas. Portanto ao se manejar uma capineira,
deve-se objetivar. a obten~ao de altas produ~oes, persistencin
por varios anos e produ~ao de forragem de born valor nutritivo.
Como 0 valor nutritivo da planta diminui a medida que avan~a 0

seu estagio de matura~ao (idade da planta), 0 acumulo do cresci
mento da capineira na esta~ao chuvosa, para utiliza~ao somente
na epoca seca, resulta no fornecimento aos animais - de um mate
rial de baixo valor nutritivo.

No manejo racional de uma capineira, recomenda-se que
a sua produ~ao seja cortada no periodo das cbuvas, de modo a es
timular a nova rebrota, para ser usada na alimenta~ao do reba
nho na esta~ao seca. Com esse manejo sera oferecido aos animais
uma alimenta~ao mais nutritiva, capaz de melhor atender as suas
exigencias nutricionais.

Em algumas regioes do Estado e em particular na regiao
de Campo Maior, a pastagem nativa e constituida por uma mistura
de gramineas e leguminosas anuais, cuja produ~ao media no final
da esta~ao chuvosa varia em torno de 3,0 ton de materia seca/
ha, com uma percentagem medida de leguminosas, na sua comp~
si~ao botanica em torno de 60%. Essa pastagem, quando pastejada
a uma taxa de lota~ao de 0,33 animal/ha/ano, proporciona no fi
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nal da esta~ao chuvosa um excedente consideravel de pastagem,no
entanto como ela e constituida de plantas de cicIo anual, no p~
rioda seco torna-se pouco disponivel e de baixo valor nutriti
vo. A utiliza~ao desse excedente de pastagem sob a forma de f~
no tern se constituido numa boa op~ao para 0 produtor da regiao.
Estudos realizados pela UEPAE de Teresina tem demonstrado que
a produ~ao de feno de pastagem nativa em Campo
pastejada com bovinos, com lota~ao controlada,
3.QOO kg/ha no final da esta~ao chuvosa, com urn
na bruta em torno de 8%. Esse material tern sido

Maior em
e da ordem

teor de protei
utilizado como

fonte de suplementa~ao para bovinos no periodo seco, com
lentes resultados.

o feijao e uma cultura largamente utilizada em todo 0

Estado, no entanto, muito pouco tem sido feito em rela~ao a uti
liza~ao dos seus restos culturais na alimenta~ao animal.

A area cultivada com feijao no Piaui e estimada em 200
mil 'heefargs com uma produ~ao em torno de 76 mil toneladas ~e
gra~s.Como nos componentes da vagem, 0 grao representa apenas
76%, os 24% restantes sac formados pela casca, a qual constitui
urn sub-prcQuto da cultura, de alto valor na alimenta~ao de rumi
nantes. A disponibilidade desse sub produto no Estado e estima
da em 24 mil toneladas por ano, e como os produtores de feijao
geralmente sao criadores de bovinos,e quase sempre, enfrentam
problemas de alimenta~ao do rebanho no periodo seco, a utiliza
~ao racional da casca de feijao como fonte de suplement~~ao na
epoca sec?, poderia alimentar 100 mil bovinos por um periodo de
120 dias, aumentando a eficiencia produtiva do rebanho, propoE
cionando portanto uma aconomia significativa ao produtor.

A faveira e uma le3uminosa arborea que ocorre com muita
frequencia na regiao de cerrado do Piaui. ~ encontrada pratic~
mente em todas as microrregioes do Estado, na forma de planta na



tiva. Produz uma vagem muito apreciada pelos ruminantes a qual
se torna dispontvel para 0 animal no perlodo mais seco do ana
(entre agosto e outubro), epoca em que as reservas de pastagens
sac muito limitadas.

de suplementac;ao para bovinos na epoca seca, pois alem da sua dis
ponibilidade ser alta em quase todo 0 Estado 0 seu amadurecimen
to ocorre sempre na epoca de escassez de forragem. A vagem e re
lativamente rica em proteina e minerais e e bem aceita pelos ru
minantes, particularmente bovinos.Como a maior parte da protei
na desse material concentra-se nas sementes, e estas apresentam
baixa digestibilidade pelos bovinos, quando consumidas inteiras,
recomenda-se a utllizac;ao da vagemf8empre que possivel, de· for
ma moida (triturada), para proporcionar urn melhor aproveitamento
pelo animal, dos seus componentes nutricionais.

viavel para solos onde a cultura do milho tern algumas limita
- 0 Estado do Piaui' - dotado de condic;oes climaticas favorac;oes. e

veis .. cultura do apre;:;entando pcrtanto grande potenc.!.a sorgo, urn
al a sua explorac;ao. Embora seja uma cultura nova em termos de,
explorac;ao racional no Estado, a area plantada vem crescendo su
bstancialmente nosultimos anos, em func;ao da sua multipla utili
zac;ao, quer na alimentac;ao humana, quer na alimentac;ao animal. A
area plantada no Estado e estimada em 8.500 ha, cuja produtivi
dade esta em torno de 2.000 kg/he. Pelo alto valor energetico e
pelo ra~oavel teor de proteina que possui, 0 grao de sorgo e umn
excelente fonte de suplementac;ao para bovinos no periodo seco,
cuja resposta em termos de ganho de peso e excelente. Trabalhos
realizados pela UEPAE de Teresina mostram que 0 sorgo e uma boa
opc;ao como fonte de suplementac;ao para bovinos na epoca seca,qQer
pelo seu alto valor nutritivo, quer pela .sua facilidade de culti
vo e adaptac;ao as condic;oes do Estado.
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o aproveitamento dos restos de cultura de milho,como
fonte de supl£menta~ao para bovinos na seca~ se constitui numa
alternativa viavel para melhorar 0 nivel alimentar do rebanho.
no periodo em que a disponibilidade de pastagem e insuficien
te. A utiliza9ao destes restos de cultura~a nivel de pastejo,
ja vem sendo empregado com alguma frequencia pelos criadores,
no entanto para que 0 material seja melhor aproveitado pelo
animal, recomenda-se que a planta sem espiga, seja colhida e
armazenada,e na epoca critica triturada e misturada ao cap~m,
a vagem da faveira ou ao grao de sorgo e fornecido ao animal.
Atrav~s dessa mistura, eleva-se 0 aproveitamento da planta em
fun~ao do melhoramento da palatabilidade, tendo como resposta
o maior consumo ~elo animal.

Com a introdu~ao da soja Tropical e outras vari~(1ades
adapt;.ad1i1~as condic;oes climaticas do Piaui, essa cultura passou
a fazer parte dos produtos agricolas cultivados no Estado. Na
cultura da soja 0 que se busca fundamenta1mente ~ c grao, que
e um produto de alto valor comercia1 pe10 elevado teor de olee
e de proteina. Na co1heita da soja quase sempre se perde parte
do grao, junto com 0 resto da planta que na maioria das vezes
~ totalmente desprezado pelo produtor, par falta de conhecimen
to scbre sua uti1izac;ao na alimenta~ao animal. Como 0 grao de
soja dispoe de aproximadamente 45% de proteina na sua compos~
~ao, a utiliza~ao co resto de cultura de soja, como fonte de
sup1ementa~ao para bovinos no periodo seco, representaria para
o animal 0 consumo de uma rac;ao com pelo menos 10% de proteI
na, numa ~poca em que 0 valor nutritivo da pastagem disponivel
e taG baixo que 0 teor proteico nao ultrapassa os 3%.



1. Fontes de sup1ementa{8o para bezerros Ne10re
dO-'seeo em Campo Maior-Pi, nos anos de 1982

(valor nutritivo do material e ganho de peso dos
1Jl~i~).

Proteina bruta Ganho de peso dos bezeE
(Pereentagem) ros (g/animal/dia)

Capiro Elefante 4,2 380
Feno de pastagem nativa 7,Q 500
Casea de feij"ao 5,6 690
Vagem de faveira 8,0 519
Grao de sorge Q,O 578
Restos de CuI t. Hi lho 1,3 *
Restos de Cu1t.Soja 12,0 *I.

* Restos de eultura de milho e restos de eultura de soja foram
utilizados assoeiados ao grao de sorgo.


