Ministerio da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento

CATINGUEIRA

A catingueira

- FORRAGEIRA NATIVA

ou catinga-de-porco

(Caesalpinea bracteosa Tul) e uma arvore de pequeno

porte, da famnia das leguminosas,
folhas saD consumidas
cheiro desagradavel,

que cresce nas areas de caatinga do Piauf a Bahia. Suas

pelos animais no infcio das chuvas,
passando a ser rejeitadas.

ocorre com varias arvores da caatinga,
das pelos diversos

rebanhos.

PARA FENACAo

porem, posteriormente,

No entanto,

adquirem

durante 0 perfodo seco, como

suas folhas secas cafdas ao chao saD muito aprecia-

Conforme

estudos realizados na caatinga cearense, 0 consumo

de folhas de arvores chega a 85% da dieta dos caprinos

durante 0 perfodo seco. Contudo,

outros estudos indicam que, a medida que a esta<;:ao seca avan<;:a, apesar de aumentar
consumo

de folhas cafdas ao chao, sua contribui<;:ao para 0 desempenho

a ser apenas marginal,
catingueira

por causa do decrescimo

pode ser melhor aproveitada

Alias, estudos realizados indicaram

adequados

sua baixa palatabilidade,

o valor

nutritivo

e comparavel

ao uso como suplemento

de degrada<;:ao ruminal da protefna de ambos.

advertem que, no manejo da caatinga,

a catingueira

porem, recomendam

da catingueira

superar as demais forrageiras
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~a

idade, onde constitufam

foram coletadas

cerca de 90% das chuvas concentradas

localizada na fazenda Santa

de 15 dias. Em cada coleta, retiraram-se
formando-se

a maio.

0 esperado,

ocorreu decrescimo

sete epocas-,- a

quatro amostras levadas ao laborat6rio

estimassem

a analise de

os parametros.

no teor de protefna,

porem, lento, com 0 avan<;:o

da idade das plantas (Fig. 1). Ao infcio do perfodo, os porcentuais
de 16%, decrescendo

durante

ramos de 20 plantas com diametro

Os dados foram submetidos

as equa<;:oes que ~elhor

a temperatura

media anual e de 1.200 mm, sendo

no perfodo de dezembro

para a realiza<;:ao das analises bromatol6gicas.

Conforme

de protefna

eram de cerca

para cerca de 12% aos 105 dias. Os dados obtidos tiveram

ajuste as linhas apresentadas

acido

a intervalo

em uma area de capoeira com cerca de 30 anos de

As coletas das plantas foram realizadas a partir de 15 de outubro,

inferior a 6 mm, que eram misturados,

avaliar os

chuvas.

a especie de arvore predominante,

media anual est a em torno de 27 DC e a pluviosidade

regressao e ajustados

passando a

ao longo do tempo, de modo
teve como objetivo

Maria, em Campo Maior, PI. 0 solo local e c1assificado como Chernossolo,

intervalos

apresentou

(P) em plantas de catingueira,

de 15 dias, a partir da rebrota<;:ao iniciada nas primeiras

As plantas de catingueira

a catingueira

neutro (FON), fibra em detergente

(FDA), materia mineral (MM), calcio (Ca) e f6sforo

Engenheiro Agronomo, Ph.D.
em Nutric;:ao Animal, Embrapa
Meio-Norte, Caixa Postal 01,

arb6reas

e necessario que se conhe<;:am as suas caracterfsti-

assim como as altera<;:oes no valor nutricional

teores de protefna bruta (PB), fibra em detergente

Santos

forrageiras

Ficou constatado

avan<;:odas fases de desenvolvimento,

que 0 seu usa se fa<;:ana epoca mais propfcia.

Hoston Tomas
do Nascimento'

em virtude da

ao final do perfodo de observa<;:ao.

Para 0 manejo adequado das forrageiras,
cas nutritivas,

tendo

Outras pesquisas

ao de outras leguminosas

de flora<;:ao, frutifica<;:ao e dormencia.

com

ao feno da
proteico,

nao deve ser rebaixada,

que, apesar de possuir 0 men or teor protei co na fase vegetativa,
menor declfnio desse constituinte

a

a sua fena<;:ao.

foi comparado

da caatinga nas fases vegetativa,

Portanto,

sob a forma de feno.

que 0 fenD da catingueira

leucena, sendo os dois considerados
em vista 0 alto potencial

do seu valor nutritivo.

0

dos animais passa

na Fig. 1, com R2

=

0,89.
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As porcentagens
aumento

de FDN e FDA (Fig. 3) apresentaram

com 0 avan90 da idade da catingueira.
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Estudos realizados

que, durante a fase vegetativa,

plantas de catingueira

apresentaram

58,4%,

para 50,4%

decrescendo

digestibilidade

as

de

na fase reprodutiva.
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Fig. 1. Porcentagens

Com a

ocorre acumulo de fibras nas plantas,

bruta (PB) e de materia

mineral (MM) em plantas de catingueira

em diferentes
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Apesar da alta concentra9ao
recomenda

a fena9ao da catinga-de-porco

dias de rebrota9ao,

A concentra9ao

nao se

0

20

Q.

10

antes dos 60

pois nessa fase a produ9ao

seca e muito pequena.
(13,5%)

inicial de proteina,

0

de materia

de proteina

15

bruta

aos 60 e 75 dias de idade faz dessa planta uma

alternativa

a fena<;:ao. Outra vantagem

evitar 0 pastejo direto sac desnecessarias,

As porcentagens
proteina,

primeiro

medidas para

ficando
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Fig. 3. Porcentagens
catingueira

as

de materia mineral acompanharam
com a idade das plantas.

os minerais calcio e f6sforo

aumentou

e 0 segundo

plantas. 0 decrescimo

de FDN e FDA em plantas de

avaliadas em diferentes

idades.

diminuiu

na concentra9ao

as de

Porem,

(Fig. 2), 0

com a idade das
de f6sforo

com 0

avan90 da idade da planta ocorreu

em razao do efeito de

dilui<;:ao que se da com 0 aumento

do conteudo

seca das plantas.

60

para fena<;:ao.

decrescendo

considerando-se

45

e que, como as

folhas e os ramos verdes nao sac palaHiveis,

plantas disponiveis

30

0 aumento

do calcio

A catinga-de-porco,
fena<;:ao, processo
75 dias ap6s

por seu valor nutritivo,

adequa-se

a

que deve ser realizado por volta de 60 a

a rebrota<;:ao das plantas.

de materia
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as exigen-
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