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RESUMO - Este trabalho teve como objetivo avaliar a varia<;iiode peso de bovinos alirnentados
corn silagem de sorgo (Sorghum bie%r (L.) Moench) e suplementados corn vagens de faveira
(Parkia p/aytyeepha/a Benth) inteiras e moidas. Forarn utilizados 3 grupos de 5 bezerros,
mestiyos de zebu x holandes, corn idade de 10 a 14 meses e peso vivo medio inicial de 175 ±
31 kg/animal. Os anirnais foram confmados ern baias individuais, distribuidos ao acaso, tendo a
disposiyiio os alimentos, agua e sa! mineral. 0 primeiro grupo de anirnais recebeu somente
silagem; 0 segundo, silagem mais vagens inteiras; e 0 terceiro, silagem mais vagens moidas. A
durayiio do trabalho foi de 106 dias, sendo 0 perlodo inicial de 22 dias, considerados de adap-
ta<;iio, e os 84 dias seguintes como de coleta de dados. Os animais foram pesados inicialmente e
a cada 28 dias, ap6s urn jejum de 16 horas. Os ganhos medios diarios por bezerro forarn de 210 g,
para os anirnais suplementados corn vagens moidas, 199 g, para os animais suplementados
corn vagens inteiras, e niio houve varia<;iio de peso dos animais alimentados somente corn
silagem. A an:ilise estatistica destes resultados apresentou diferenya signjficativa (P < 0,05),
sendo 0 tratamento silagem mais vagens moidas superior ao tratamento com somente silagem. 0
ganho de peso do grupo de anirnais suplementado com vagens moidas foj 76,3% superior ao
suplementado corn vagens inteiras, mas esta diferen<;a niio foi estatisticarnente significativa ao
nivel de 5% de probabilidade.

Eng.-Agr., M.Sc. EMBRAPA-Unidade de ExecU/;:ao de Pesyuisa de Ambito Estadual de Te-
resina (UEPAE de Teresinal. Caixa Postal 01, CEP 64000 Teresina. PI.

Mtld- Vet .• M.Sc .• EMBRAPA-UEPAE de Teresina.



UTILIZATION OF FAVEIRAPODSASSUPPLEMENTOF SORGHUM
SILAGE IN CATTLE FEEDING.

ABSTRACT - It was evaluated the body weight gain of cattle fed sorghum (Sorghum bicolor
(L) Moench CII. 'EA 116') silage supplemented with whole and ground faveira (Pilrkiil platy-
cephllla Benth) pods. Three groups of 5 crossbred Zeu-Friesian calves aging 10 to 14 months
and with initial bofy weight of 175 ± 31 kg per animal were used. The calves were maintained
in randomized individual boxes, receiving feed, water and mineral salt ad libitum. The first group
received silage only, the second silage plus whole pods and the third silage plus ground pods. The
trial lasted 106 days, considering a 22 day pre-experimental period followed by a 84-day period
for data collecting. The animals were weighed at the beginning and at each 28 days after a 16-
hour fasting. The daily body weight gains were 210 g for the calves fed silage plus ground pode,
119 g for those fed silage plus whole pods and there was not weight variation in the animals
fed silage only. The statistical analysis showed signiicant difference (P < 0,05) between the
treatment of silage plus ground pods and silage only. Although the body weight gain in the
treatment of calves fed silage plus ground pods was 76,3% higher than that one of the calves fed
silage plus whole pods, there was no statistical significance.



A faveira ou faveira de bolota (Parkia platycephala Benth) e uma leguminosa
arb6rea, caracteristica dos cerrados do Piaui e Maranhao. E encontrada tambem em
outros Estados, como Bahia, Ceara e Pernambuco, sendo que nos dois ultimos e
conhecida como visgueiro.

Suas vagens, que sao muito apreciadas pelos animais, amadurecem e caem no
periodo mais seco do ano, ou seja, de agosto a outubro, quando as forragens tor-
nam-se escassas e de baixo valor nutritivo (Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuaria 1981).

Sao conhecidas duas variedades de faveira, caracterizadas pelas cores escuras e
claras de suas vagens, sendo estas ultimas as mais apreciadas pelo gado, de acordo
com 0 depoimento de varios criadores.

As vagens de faveira sao consumidas diretamente no campo pelos anirnais
criados em regime extensivo. Entretanto, de 1979 a 1983, devido a ocorrencia de
secas no Nordeste, quase toda a produ~ao foi coletada e comercializada na regiao
ou vendida para os Estados do Ceara e Pernambuco.

Carvalho & Ramos (1983) obtiveram produ~6es anuais de 95,0; 30,2 e
26,1 kg!arvore, em Teresina, Valen~a do Piaui e Amarante, respectivamente. En-
tretanto, em uma das arvores foi obtida uma produ~ao de 356,7kg de vagens por ano.

De acordo com Carvalho & Ramos (1982), as sementes apresentam teores
mais altos em proteina e minerais que vagens inteiras. Entretanto, elas sao indeis-
centes e, quando consumidas inteiras, as sementes, geralmente, nao sao digeridas
pel os bovinos. Acredita-se que a moagem das vagens possibilite urn melhor aprovei-
tamento pelos animais, melhorando 0 seu desempenho.

o objetivo deste trabalho foi avaliar 0 consumo e a varia~ao de peso vivo
de bovinos suplementados com vagens de faveira inteiras e moidas, alimentados a
base de silagem de sorgo.

o experimento foi conduzido nas instala~6es da EMBRAP A-UEP AE de Tere-
sina, com bezerros mesti~os de zebu x holandes, com a idade inicial variando de
10 a 14 meses, e peso vivo medio de 175 ± 31 kg! animal.

Foram utilizados 3 tratamentos, cada urn com 5 animais:
· Tratamento 1: somente com silagem de sorgo.
· Tratamento 2: silagem de sorgo mais vagens de faveira inteiras.
· Tratamento 3: silagem de sorgo mais vagens de faveira moidas.

As vagens usadas foram da variedade clara, coletadas ao acaso no municipio
de Amarante, PI, no periodo de agosto a outubro de 1983. Antes das vagens serem
moidas, eram secadas ao sol para evitar 0 embuchamento no moinho. 0 sorgo



(Sorghum hie%r (L.) Moench cv. 'EA116'), para a produ9aode silagem, foi culti-
vado no campo da EMBRAPA-UEPAE de Teresina, em Teresina, sendo 0 corte rea-
lizado quando os graos encontravam-se em estado leitoso.

Os animais for am vermifugados e vacinados contra aftosa e distribuidos in-
teiramente casualizados, em baias individuais con ten do alimentos, agua e sal mi-
neral, a vontade.

o ensaio compreendeu urn periodo pre-experimental de 22 dias, visando a
adapta9ao dos animais, seguindo-se urn periodo de coleta de dados de 84 dias,
entre 01/11/83 e 24/01/84, para avaliar 0 consumo de vagens de faveira e a varia-
9ao do peso vivo dos animais.

Os animais foram pesados no inicio da fase experimental e a cada 28 dias,
apos urn jejum de 16 horas.

o consumo voluntario diario da silagem e das vagens inteiras e moidas foi cal-
culado em fun9ao das diferen9as entre as Por90es colocadas nos cochos diariamente,
e as sobras no dia seguinte. Semanalmente, foram retiradas amostras dos alimentos
(vagens e silagem) e secadas a 700 C, em estufa de ventila9ao for9ada, e depois
moidas; no final do periodo, foram homogeneizadas e analisadas quanta ao teor de
proteina e minerais.

Ganho de peso dos animais

Os dados de varia9ao de peso vivo dos animais, durante 0 periodo experimen-
tal, sao apresentados na Tabela 1. Os ganhos medios diarios, por bezerro, foram de
210 g no tratamento em que foi fomecida silagem mais vagens de faveira moidas,
119 g no tratamento que foi fomecida silagem mais vagens de faveira inteiras, e
nao houve varia9ao de peso dos animais no tratamento cuja fonte de alimento foi
so silagem.

TABELA 1. Varilll'ao de peso de bezerros alimentados com silagem e suplementlll'ao com vagens de fa-
veiras inteiras e moidas.

Tratamentos Peso final Peso inicial Ganho de peso Ganho de peso diario
(kg) (kg) (kg/84 dias) (g/animal/dia1)

Silagem 174,43 175,42 - 0,99 - 12 b
Silagem + vagens
inteiras 183,78 173,79 9,99 119 ab
Silagem + vagens
mOldas 194,76 177,15 17,61 210 a

Letras iguais na mesma coluna nao diferem significativamente entre si, ao nlvel de 5%, pelo teste de
Tukey.



A analise estatistica destes resultados revelou que 0 tratamento silagem mais
vagens moidas foi significativamente superior (p < 0,05) ao tratamento somente
com silagem. Embora 0 ganho de peso do grupo de animais alimentados com vagens
moidas tenha sido 76,3% superior ao do grupo alimentado com vagens inteiras,
essa diferen~a nao foi estatisticamente significativa ao nivel de 5% de probabilidade,
talvez devido ao pequeno numero de animais experimentais por tratamento. Este re-
sultado e explicado pelos maiores teores de proteina e minerais das sementes, que
tern urn melhor aproveitamento pelo gada quando fornecidas moidas.

o consumo total dos alimentos nao variou muito entre os tres grupos de ani-
mais (Tabela 2), sendo que 0 menor consumo foi observado no tratamento silagem
mais vagens inteiras. 0 con sumo de vagens inteiras foi de 5,0 g/kg de peso vivo, e de
vagens moidas 6,5 g/kg de peso vivo. Isto indica que as vagens moidas sao preferi-
das pelo gado.

TABELA 2. Consumo diario de silagem, silagem mais vagens inteiras e silagem mais vagens moidas,
com base na materia natural.

Silagem
Silagem + vagens
inteiras
Silagem + vagens
moidas

Os teores de proteina e minerais, com base na materia seca das sementes, fo-
ram altos em rela~ao as cascas das vagens ou as vagens inteiras (Tabela 3). A percen-
tagem de proteina das vagens foi mais de duas vezes aquela presente na silagem do
sorgo. Este teor proteico esta acima das exigencias nutricionais para 0 gada de cor-
te, quP,e cerca de 7% (Campos 1972).

Quanto aos teores de minerais nas vagens de faveira, estes sao inferiores aos
comumente encontrados nas gramineas (Gomide 1976) e estao abaixo dos niveis
recomendados para 0 gada de corte (Hauser et al. 1976).



TABELA 3. Tear de proteina e minerais dos componentes da vagem (vagem inteira, casca e semente) de faveira (Parkia platy-
cephala Benth) e de silagem de sorgo, com base da materia seca.

Minerais
Protefna

bruta (P) Ca Mg K Na Cu Mn Zn Fe
(%) (%) (%) (%) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Caseas 8 0,07 0,06 0,13 0,49 21 8 7 1 60
Vagens inteiras 11 0,10 0,11 0,17 0,54 21 9 9 4 50
Sementes 31 0,41 0,20 0,46 0,88 21 21 24 25 360
Silagem e sorgo 4,8 0,261 0,33 0,20 0,94 150 3 33 21 330

As analises foram feitas pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pieo Semi-arido (CPATSA) - Setor de Laborat6rio.



1. As vagens de faveira, inteiras ou moidas, sao uma boa fonte de suplementa-
9ao alimentar para bovinos, no periodo critico do ano.

2. E preferivel 0 usa das vagens moidas na alimenta9ao dos bovinos, pois po-
dem proporcionar maior ganho de peso do animal e tern urn maior consumo pelo
gado.
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