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Resumo
o Nordeste brasileiro tern na cria~ao de pequenos ruminantes uma das

principais atividades pecuaria, a qual assume urn importante papel

socioeconomico. Esta revisao aborda urn tema atualmente bastante estudado,

que e a fenac;ao de plantas forrageiras lenhosas nativas da caatinga. Este

bioma possui uma imensa variedade de espfkies vegetais com born valor

forrageiro e excelente aceitabilidade por parte dos animais ruminantes, tanto

sob a forma in natura como desidratada na forma de feno. 0 feno de plantas

forrageiras da caatinga constitui uma alternativa viavel para utiliza~ao durante
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o periodo seco do ano. Neste trabalho foram analisados 0 valor nutricional,

consumo e digestibilidade dos nutrientes e a utiliza<;;aona alimenta<;;aoanimal

do mata-pasto (Senna obtusifolia), jurema-preta (Mimosa hostilis), f1or-de-

seda (Calotropis procera), mani<;;oba(Manihot pseudo glaziovii), juazeiro

(Zizyphus joazeiro), catingueira (Caesalpinea bracteosa), sabia (Mimosa

casalpiniaefolia), feijao-bravo (Capparis flexuosa), amendoim forrageiro

(Arachis pintoi) e cunha (Clitoria ternatea). Todas essas esptkies mostram-se

como uma op<;;aoviavel para alimenta<;;aodos rebanhos bovinos, caprinos e

ovinos no semi-arido nordestino. Em conseqOenciadas condi<;;oesclimaticas

extremas em que essas especies se desenvolvem, elas apresentam estruturas

fisiologicas de adapta<;;aoa carencia de agua que promovem redu<;;aona

digestibilidade destas plantas, assim, seu uso na alimenta<;;aoanimal deve ser

limitado.

Termos para indexa~ao: caatinga, consumo, digestibilidade dos nutrientes,

valor forrageiro, valor nutricional.

Use of the native forage hay of brazilian's Northeast in the feeding
of sheep and goats

Abstract

The Brazilian northeast has in the creation of small ruminants one of the main

activities the animals producers, which assumes an important socio-economic

role. In this revision we currently approach a subject sufficiently studied, that

is the hay production of native forage plants of caatinga. This bioma possess

an immense variety of vegetal species with pos forage value and as sufficiently

acceptability part of the animals in such a way under the form in natura or

dehydrated with in the hay form. The hay of the caatinga' s forage plants

constituted a viable alternative for utilization during the dry period of the year.

In this work one searched to analyze the nutritional value, consumption and

digestibility of the nutrients and the use in the animal feeding of the kill-grass

(Senna obtusifolia), flower-of-silk (Ca/otropis procera), mani<;;oba(Manihot

pseudo glaziovii), juazeiro (Zizyphus joazeiro), catingueira (Caesalpinea
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bracteosa), sabia (Mimosa casalpiniaefolia), beans-brave (Capparis flexuosa),

forage peanut (Arachis pintoi) and cunha (Clitoria ternatea). All these species

reveal as a viable option for feeding of the bovine, goat and sheep flocks in the

half-barren northeastern. As a consequenceof the extreme climatic conditions

where those species develop, they present physiological structures of

adaptation to the 'ow water ava"abiUty that promotes reduction in the forage

digestibility, so her use in animal nutrition should be limited.

Index terms: caatinga, intake, digestibility of the nutrients, forage value,
nutritional value

Introdu~ao
A criac;aode pequenos ruminantes tem importante pape' socioeconomico

na regiao do semi-arido brasileiro, sendo estes animais muitas vezes a (mica

fonte de protefna animal para a alimentac;ao humana e de renda para os

pequenos pecuaristas com a venda de animais para 0 abate.

o semi-arido brasileiro abrange 70% da area do Nordeste, alem do norte

de Minas Gerais, onde predominam solos rasos de baixa fertilidade e

caracterizados pela vegetac;aoda Caatinga. Os problemas basicos desta regiao

sao a escassez e a irregularidade de chuvas. Em func;ao das caracterlsticas

edafo-climaticas, a pecuaria tern se constituido, ao \ongo tempo, na atividade

basica das populac;;oesrurais distribuidas nos 95 milhoes de hectares do semi-

arido. As lavouras tern sido consideradas apenas como urn subcomponente na
maioria dos sistemas de produc;ao predominantes, pela sua maior

vulnerabilidade as limitac;;5esambientais. 0 rebanho nordestino, embora

expressivo (23,89 milhoes de bovinos, 8,79 milhoes de caprinos e 8,01

milhoes de ovinos), apresenta baixos niveis de produtividade (IBGE, 2004).

o sistema de criac;aopredominante nesta regiao e 0 extensivo, onde 0

proprio anima' co'he seu anmento diretamente no campo, reduzindo os custos

com a colheita da forragem e instalac;oespara 0 fornecimento do material

colhido. As pastagens sao 0 principal alimento dos rebanhos do semi-arido,

predominando areas de pastagem nativa em relac;ao as .de pastagens
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cultivadas em todos os estados, exceto no norte de Minas Gerais (GIULIETTI et

aI., 2004). Os animais postos em pastagens naturais tern as plantas nativas

como sua principal fonte de nutrientes. Neste sistema, a produc;aoanimal e

altamente prejudicada devido it oscilac;ao da oferta de forragem em

conseqOencia de secas periodicas e erraticas distribuic;ao das chuvas. As

precipitac;5es se concentrarn somente durante os rneses de marc;o a maio,

quando ha uma grande produc;ao de massa de forragem nativa, sendo 0

excesso perdido com 0 fim da estac;ao das aguas. Contudo, 0 excesso de

forragem pode ser utilizado pelo pecuarista durante a epoca seca sob forma de
feno, mantendo parcialmente 0 seu valor nutritivo. De acordo com Souza Neto

et al. (1986) a substitui<;ao parcial do concentrado por fenD de forrageiras

nativas pode possibilitar a reduc;aodos custos de produc;ao,bem como atenuar

o decHniona produc;aoanimal durante a estiagem.

Botanicamente, a caatlnga constltul urn cornplexo vegetal rnuito rico em

especies lenhosas e herbaceas, sendo as primeiras caducifolias e as ultimas

anuais, em sua grande maioria. Dentre as lenhosas a forragem produzida pelas

especies arboreas e subaproveitada por parte dos animais, pois quando verde,

encontram-se indisponivel ao consumo por estarem na copa das arvores e so

saD consumidas quando entram em senescencia. A maior parte das arvores

forrageiras da caatinga e leguminosa. As especies arbustivas podem ser

consumidas quando verdes, pois estao ao alcance dos animais, havendo

predominancia de leguminosas.

A caatinga e a vegetac;ao predominante na regiao semi-arida do

nordeste, constituindo-se na mais importante fonte de alimentac;ao para os

rebanhos desta regiao. Em geral, a produc;aode fitomassa do estrato herbaceo

excede a capacidade de consumo dos rebanhos, na estac;ao chuvosa,

permitindo conservar 0 excedente disponivel, sob forma de fenD ou de silagem,

para serem utilizados no periodo de rnalor escassezde alirnentos, selecionando
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as especies que apresentarem caracteristicas desejaveis para conservac;ao
(BARROSet aL, 1991a; FIGUEIREDO,2005).

A vegetac;ao nativa do semi-arido e bem diversificada, com muitas

especies forrageiras nos tres estratos: herbaceo, arbustivo e arboreo. As
especies da caatinga participam significativamente da dieta dos ruminantes

domesticos, em termos de grupos de especies botanicas, as gramineas e

dicotiledoneas herbaceas perfazem acima de 80% da dieta dos ruminantes,

durante as aguas. Porem, a medida que a estac;aoseca progride e com 0

aumento da disponibilidade de folhas secas de arvores e arbustos, estas

especies se tornam cada vez mais importantes na dieta, principalmente dos
caprinos (ARAUJOFILHOet aL, 1995).

Araujo Filho et aL (1995) relataram que extensas areas da caatinga se

encontram permanentemente em estadios pioneiros de sucessao, sem
perspectivas de recuperac;ao.A pecuaria praticada de maneira extensiva, tem

sido responsabilizada peJa degradac;;ao; principaJmente do estrato herbikeo;

onde as modificac;5essaD percebidas pelo desaparecimento de especies de

valor forrageiro, aumento das ervas indesejaveis e ocupac;aodas areas por

arbustos indicadores da sucessao secundaria regressiva. A substituic;ao de

bovinos por caprinos, em areas de caatinga degradada, pode resultar em

perdas da biodiversidade do estrato lenhoso, devido a pressao do ramoneio

sobre as plantulas das especiesforrageiras e anelamento do caule das plantas

adultas. Sagrilo et al. (2003) relataram Quea fonte principal de alimentos em

pastagens naturais do bioma caatinga advem da propria vegetac;aonativa da

regiao, cujas folhas e ramos saD bastante apreciados pelos ruminantes. Eles

ressaltaram que deve ser dada uma maior atenc;ao as propriedades cuja

vegetac;aonativa seja do tipo caatinga, ou matas onde existam especies de
interesse forrageiro.

Dentre as plantas forrageiras da caatinga, as leguminosas merecem um

destaque devido ao seu alto teor de proteina, ja que este nutriente representa

o ingrediente mais oneroso nas rac;oes fornecidas aos animais, assim a

utilizac;ao destas especies pode promover a reduc;ao dosgastos com a
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alimentac;;ao,promovendo uma maior viabilidade na produc;;aoanimal nesta
regiao do Brasil.

Utiliza~aodo Feno de Especies Arbustivas da Caatinga na Alimenta~ao
de Ruminantes

A caatinga possui uma imensa variedade de especies arbustivas, onde a

maioria e consumida pelos ruminantes, 0 mata-pasto (Senna obtusifolia L.) e

uma leguminosa anual, Quesurge espontaneamente nas pastagens naturais da

caatinga durante 0 periodo chuvoso, sendo considerada como planta invasora,

tanto das pastagens cultivadas como das pastagens nativas, devido nao ser

consumida pelos animais na forma in natura. Produz rapidamente uma grande

massa de forragem, impossibilitando 0 crescimento de outras plantas de maior

interesse forrageiro. Quando desidratado, 0 mata-pasto e consumido por

ruminantes, podendo ser utilizado como uma alternativa de alimento para os

animais durante a epoca seca.

Sousa et al. (2006) ressaltaram a caracteristica da Senna obtusifolia, ser

desprezada pelo animal quando in natura, e que fenada pode constituir um

alimento alternativo. Estes autores avaliaram a produc;;ao,composic;;aoquimica

e digestibilidade in vitro da materia seca (DIVMS) desta especie em diferentes

idades de corte e observaram que os teores de materia seca (MS) e a fibra em

detergente acido (FDA) aumentaram Iinearmente, os teores de protelna bruta

(PB), fibra em detergente neutro (FDN) e DIVMS diminuiram (P<O,OS),com 0

aumento da idade de corte.

Nascimento et al. (2006) avaliaram a melhor idade de corte para fena~ao

do mata-pasta com base na sua produtividade e composic;;aoquimica. No
pedodo entre 150 e 165 dias, epoca de maior acumulo de forragem, 0 teor de

PB estava entre 8 e 10%, portanto, superior aos niveis minimos para a dieta
de ruminantes (REIS et aI., 2004). Sousa et al. (2006) recomenda que com

base na produtividade de PB, calcio e fosforo, 0 corte do mata-pasto para a

produc;;aode fenD deve ser procedido entre 120 a 150 dias de idade das
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plantas, preferencialmente aos 135 dias. Os autores tambem relataram uma

reduc;;aonos teores de fosforo e urn aumento no conteudo de calcio com 0

aumento da idade da planta.

Com relac;;aoa dieta de ovinos e caprinos alimentados com fenD de mata-
pasto, Barros et al. (1991b) relataram urn maior consumo de MS e PBpara os

ovinos do que para os capr\nos, sendo 0 consumo de proteina do pr\meiro

grupo suficiente para atender suas necessidadesde manutenc;;aopara urn peso

corporal de 18 kg. Com isso os autores relataram que 0 fenD de mata-pasto

apresentou maior potencial de utilizac;;aopelos ovinos que pelos caprinos.

Dutro arbusto nativo do bioma caatinga que pode ser utilizada como

fonte alternativa de alimento para animais durante a epoca seca e a manic;;oba

(Manihot glaziovii). A manic;;obae considerada uma forrageira com alto grau de

palatabilidade, alem de ser bastante procurada por animais em pastejo,

possuindo um teor de PB de 20,88% e tambem boa DIVMS (62,30%) (ARAUJO

et al. 2004) Com esta composic;;ao,a manic;;obapade ser considerada uma

forrageira de boa qualidade, quando comparada com outras forrageiras

tropicais (SOARES,1995).

Castro et al. (2007) avaliaram 0 efeito da inclusao de nlveis crescentes

(20, 40, 60 e 80%, com base na dieta total) de fenD de manic;;obaem dietas

completas sobre 0 consumo, ganho de peso, conversao alimentar, eficiencia

alimentar e as variaveis economicas do sistema de produc;;aode cordeiros

Santa Ines. Os autores nao observaram efeito significativo dos niveis de fenD

da dieta sobre 0 consumo de MS, PB e carboidratos totais, ja 0 consumo de

energia metabolizavel (Mcaljdia) sofreu influencia da percentagem de fenD nas

dietas (P<O,Ol), sendo verificada reduc;;aocom 0 aumento do percentual do

feno. Ja a elevac;;aodo percentual de fenD de manic;;obaaumentou 0 consumo

de FDN(P<O,Ol).
Em relac;;aoas dietas a base de fenD de manic;;oba,os autores relataram

que elas afetaram (P<O,Ol) 0 ganho de peso medio diario, que apresentou

reduc;;aode 1,43 gjdia para cada unidade de fenD acrescida a dieta. Verificou-

se efeito significativo decrescente (P<O,Ol) das dietas sobre a conversao e
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eficiencia alimentar. Os resultados economicos indicaram que todos os nlveis

de inclusao de feno de manic;obaavaliados foram satisfatorios, entretanto, 0

mais vantajoso e eficaz foi 0 de 80% de feno de manic;oba.Os nfveis de 20 e

40% de feno de manic;oba, considerando 0 nivel proteico e energetico da
relac;ao concentrado:feno, proporcionaram os melhores desempenhos em

de produc;ao, pois se utilizou 80 e 60% de concentrado com base na dieta

total. Portanto, sac menos atrativos em comparac;ao ao nfvel de 80%. A

utilizac;ao do feno de manic;oba apresenta-se como alternativa viavel na

composic;aode dietas completas para garantir ganho de peso diario em ovinos

em fase de engorda. A inclusao de 80% de feno de manic;obana dieta de

cordeiros em fase de engorda promoveu desempenho satisfatorio e melhor

retorno financeiro (CASTROet aI., 2007).

Araujo et at (2004) ava\iaram 0 efeito de niveis crescentes (30, 40, SO,

60 e 70%) de fenD de manic;obana dieta de carneiros confinados, sobre 0

consumo de nutrientes e 0 ganho de peso dos animais. Os autores obtiveram
urn aumento linear nos consumos de MS, carboidratos totais (CHO) e FDN,em

g/dia, O/oPVe g/kgO,75(P>O,Ol) com 0 aumento do nfvel de volumoso nas

rac;6es,enquanto 0 consumo de NDT decresceu linearmente (P< 0,01) e nao

houve influencia dos nfveis de fenD de manic;obanos ganhos de peso. Apesar

do teor medio de PB de 11,2% para todas as dietas, estar dentro do

recomendado, 0 consumo foi de, aproximadamente, 79 g/dia, considerado

abaixo do adequado; Que seria de 143 g/dia; recomendado pelo NRC (1985).

Outra especie nativa com interesse forrageiro e a Calotropis procera

(flor-de-seda ou algodao-de-seda), da familia Asclepiadaceae, que se destaca

como uma das espEkiesarbustivas do semi-arido utHizadascomo alternativa
alimentar, tanto pela adaptac;ao(mantem-se resistente no perfodo de maior

escassezde agua) como pela disponibilidade. 0 uso desta planta in natura na

alimentac;aoanimal e Iimitado por algumas caracteristicas, como por exemplo,

a presenc;aexcessivade latex nas folhas.
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Marques et al. (2007) avaliaram as caraeteristicas quantitativas das

carcac;as(pesos de carcac;aquente e fria, rendimento dos cortes, composic;ao

tecidual e musculosidadeda carca<;a)de cordeiros Santa Ines aHmentadoscom

diferentes niveis de fenD de flor-de-seda (FFS) em substituic;ao ao fenD de
sorgo forrageiro. Os niveis adotados foram 0; 33; 66 e 100% de FFS na

alimentac;ao dos animais. A inclusao do fenD de flor-de-seda na dieta

determinou decrescimo linear nos valores absolutos de peso vivo ao abate,

peso vivo de corpo vazio, peso de carcac;aquente e fria (P<0,05) e efeito

quadratico para a perda por resfriamento, entretanto, nao influenciou os

valores de rendimento de corpo vazio, de carcac;aquente e fria (P>0,05).

Neste experimento, Castro et at (2007) relataram Que os nfveis de FFS

resultaram em decrescimo linear (P<0,05) nos rendimentos de lombo e de

costela e acrescimo linear (P<0,05) no rendimento da perna. Em todos os
tratamentos, a perna, considerada corte mais nobre de carcac;as ovinas,

contribuiu com 0 maior rendimento, possivelmente em virtude da maior

quantidade de tecido muscular desse corte em comparac;aoaos demais.

o fenD de flor-de-seda pade ser utilizado em niveis de ate 16,5% da

dieta ou como 33% do volumoso em substituic;aoao fenD de sorgo forrageiro

na alimentac;aode cordeiros para praduc;aode carne. 0 fornecimento do feno

nestes niveis nao prejudica a qualidade da carcac;a, porem, pode levar 0

animal a abito em urn longo prazo devido a baixa ingestao de alimento

(CASTROet al., 2007).

A jurema-preta (Mimosa hostiJis Benth) e uma leguminosa facilmente

encontrada na caatinga, altamente resistente a seca, com grande capacidade

de rebrota durante todo 0 ano, e se apresenta como uma boa alternativa

alimentar, pois apresentam boa aceitabilidade por parte dos caprinos, seja in

natura ou fenada (VIEIRA et aI., 1998). Quanto a composic;ao quimica,

Vasconcelos (1997), trabalhando com fenos obtidos nos perfodos de

marc;o/abrile setembr%utubro, estimou teores de 90,0 e 90,9% de MS; 15,1

e 13,5% de PB; 35,1 e 36,2% de FDN; 16,0 e 15,7% de FDAe 26,6 e 16,9%

de tanino, respeetivamente.
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Buscando otimizar a utilizac;ao do fenD de jurema-preta como alimento

para ruminantes, Pereira Filho et al. (2003) avaliaram 0 efeito do tratamento

qUlmico com hidraxido de sadio na frac;ao fibrosa e na DIVMS. 0 teor de MS

diminuiu Iinearmente (P<0,05) com 0 aumento na concentrac;ao de NaOH,

verificando-se que 0 acrescimo de uma unidade de NaOH na soluc;ao

proporcionou queda de 0,273 no percentua' de MS (Tabe'a 1). Esta relac;ao

pode estar associada ao carc~ter higroscapico da soluc;ao de hidraxido de sadie,

proporcionando pequena e gradativa diminuic;ao no teor de MS.

A concentrac;ao de FDN na MS do fenD de jurema-preta apresentou

comportamento estavel ate 0 nlvel de 2% de NaOH, mas, ao considerar os

efeitos de todos os tratamentos, verificou-se efeito quadratico (P<0,05),

indicando que a utilizac;ao de 2 a 8% de NaOH proporcionou diminuic;ao no teor

de FDN. Com relac;ao it digestibilidade in vitro da MS (DIVMS), houve um

aumento linear (P<0,05) com a elevac;ao do teor de NaOH utilizado no

tratamento qulmico. A concentrac;ao de tanino total na MS do fenD de jurema-

preta diminui linearmente (P<O,05) com 0 aumento de hidraxido de sadio na

soluc;ao alcalina utilizado no tratamento qUlmico, proporcionando reduc;ao do

teor de tanino em tome de 27%.

Tabela 1. Teores medios de materia (MS), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em
detergente clcido (FDA), hemiceJulosee protelna bruta (PB) em fun~o dos nlveis de
hidr6xido de s6dio (NaOH), no tratamento do feno de jurema-preta. Coeflclente de
varia~o (CV) e probabilidade (P) referentes aos efeitos linear (l) e quadratico (Q).

Variaveis Niveis de hidroxido de sodio (NaoH) % P
(%) 0 2 4 6 8 cv l Q

MS 91,19 90,61 90,15 90,07 88,73 0,394 0,001 NS
FDNl 44,48 44,03 42,02 36,33 32,78 2,037 NS 0,001
FDAl(%) 29,52 29,19 27,56 24,25 19,17 1,123 0,001 0,001
Hem icelulosel 14,96 14,84 14,46 13,61 12,08 6,135 0,008 NS
PSl 14.36 14.64 14,64 13 32 13,88 6.694 NS NS
lPercentagem da MS (OM percentage); NS = nao-significativo (not Significant).
Fonte: Pereira Filho et al. (2003).

Este resultado foi considerado satisfatario, principalmente se associado

aos beneficios ocorrentes em nlvel da parede celular, 0 que reflete diretamente

na melhoria da digestibilidade do alimento (PEREIRA FILHO et aI., 2003).
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Niveis crescentes de NaOHimplicaram em resposta linear positiva para DIVMS

e linear negativa para teor de tanino, com base nesta informac;;aoos autores

avaliaram a relac;;aoentre teor de tanino e a DIVMS. Foi verificada correlac;;ao

negativa (r = -0,55374; p<0,0113) entre teor de tanino e DIVMS. Para a
estimativa da DIVMS pelo teor de tanino, mesmo tendo apresentado

significancia, parece precipitado conduir algo sobre esta relac;;ao,tendo em

vista 0 valor de R2 = 0,4302, indicando uma estimativa de baixa acurckia

(PEREIRAFILHOet aI., 2003).

Encontra-se tambem na caatinga dentre as especies arbustivas com

possivel utilizac;;aocomo uma alternativa de alimento na epoca seca e 0 feijao-

bravo (Capparis flexuosa), pois apresenta produc;aobiologica durante 0 per/odo

seco, independentemente do cicio das chuvas, sendo apreciado por animais.

Sua inclusao na alimentac;;aode cordeiros da rac;;aSanta Ines na fase de cria e

recria foi avaliado por Barreto (2005). Na fase de cria 0 autor relatou urn

aumento no consumo de FDA de acordo com 0 nlvel de fenD de feijao-bravo.

Embora 0 aumento do nlvel de fenD tenha reduzido 0 desempenho dos

animais, todas as dietas avaliadas possibilitaram 0 desmame dos cordeiros aos

77 dias com peso superior a 15 kg, 0 que sugere a viabilidade da inclusao de

ate 35% de fenD de feijao-bravo na dieta de cordeiros em fase de aleitamento.

Na fase de recria todas as variaveis foram influenciadas de forma

quadratica pela inclusao de fenD na dieta. 0 ganho de peso medio diario

diminuiu de forma linear com 0 aumento do nive\ de fenD na dieta, enquanto a

conversao a!imentar mostrou comportamento linear inverso, Assim Barreto

(2005) relatou que a inclusao de ate 60% de fenD de feijao-bravo em dietas

completas permitiu urn desempenho satisfatorio de cordeiros da rac;;aSanta

Ines em fase de recria.

Em estudo do consumo e digestibilidade de nutrientes em dietas

contendo diferentes nlveis do fenD de feijao-bravo Barros et al. (1991b)

identificou urn aumento nos consumo de MS, MO, MM, FDN, FDA, PB, EE,

carboidratos totais e nao fibrosos de maneira quadratica com 0 aumento da

inclusao do fenD de feijao-bravo, verificando-se efeito linear decrescente para
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o consumo de extrato mineral e linear crescente para os consumos de FDNe

FDA. A digestibilidade dos nutrientes foi reduzida Iinearmente com a inclusao

do feno.

Utiliza~ao do Feno de Especies Arb6reas Nativas da Caatinga na
Alimenta~aode Pequenos Ruminantes

o bioma caatinga possui uma grande variedade de especiesarb6reas que

podem ser utilizadas na aUmentai;ao de rum\nantes, dentre estas especies

destacam-se tres, 0 juazeiro, a catingueira e 0 sabia.

o juazeiro (Zizyphus joazeiro, Mart.) e uma planta arb6rea tfpica dos

sertoes nordestinos. E uma das poucas especies que se conservam sempre

verdes, nunca perdendo totalmente a folhagem, que se renova no mes de

outubro, mesmo nas mais rigorosas secas. Suas fothas e ramas constituem urn

dos mais valiosos recursos alimentares para os ruminantes nos periodos secos,

apresentado urn teor de PBem torno de 18% (BRAGA,1976).

Estudos mais recentes revelaram que os caprinos apresentaram

preferencia pelo juazeiro, apresentando indices relativamente altos durante a

esta~ao seca. Barros et al. (1991c; 2005) avaliaram 0 valor nutritivo do fenD

da folhagem de juazeiro. De acordo com os autores, apesar de nao ser uma

leguminosa, 0 fenD da folhagem de juazeiro na fase de pre-frutificac;ao

apresentou urn teor de PB de 15,2°/0, compativel a algumas especies desta

famflia, 0 teor de FDN (66;7%) foi considerado elevado em rela~ao a algumas

outras especies nativa da caatinga, contudo, pade ser decorrente da inclusao
dos ponteiros que continham aculeos, bem como, 0 fato das folhas se

encontrarem fisiologicamente maduras. Para as variaveis de digestibilidade, os
autores nao encontraram diferen~as (P>0,05) entre ovinos e caprinos como

tambem no consumo de MSe no balan~ode nitrogenio.

A DIVMSe da materia organica (MO) do fenD de juazeiro foi considerada

baixa, decorrentes pr\nc\palmente, do elevado teor de Ugnina (14,2%)

verificado, mesmo assim, apresentam um bom consumo pelos animais,



COSTA, M.R.G.F. et al. Utiliza~ao do feno de forrageiras lenhosas nativas do Nordeste
brasileiro na alimenta~ao de ovinos e caprinos. PUBVET, Londrina, V. 5, N. 7, Ed. 154, Art.
1035,2011.

variando de 76,6 a 87,1 g/kg°,75/dia, para caprino e ovinos respeetivamente,

podendo ser utilizados na alimentac;ao destes animais como urn recurso

alimentar alternativo a epoca seca (BARROSet al., 1990).

Entre as diversas especies nativas da caatinga, a catingueira, aliada a

outros recursos naturais, como 0 fornecimento de forragem fresca de uma

capineira, por exemplo, apresenta como boa alternativa alimentar para os

rebanhos desse ecossistema, pois se mantem com born teor de PB (em torno

de 14%), durante boa parte do ano, principalmente, por se tratar de uma

especie que se adapta muito bem a maioria dos solos e climas, alem de ser

bastante tolerante a seca (BARROSet aI., 1990, 2005).

Assim, Gonzaga Neto et al. (2004) desenvolveram urn trabalho com 0

objetivo de avaliar 0 efeito da adic;aode fenD de catingueira na rac;ao(0, 50 e

100%) sobre os balanc;osde energia e nitrogenio, em ovinos da rac;aMorada
Nova. 0 teor de PB do feno de catingueira verificado neste trabalho foi de

11,25%, este teor pode ser considerado baixo comparado a outras especies

forrageiras nativas como a manic;oba (15,34%) (CASTROet aI., 2007). as

autores explicam esse baixo teor de PBdevido a fase fisiologica da planta, uma

vez que 0 fenD de catingueira na fase de vegetac;ao plena, ou seja, apos 0

inkio da brotac;ao (estac;aochuvosa), pode apresentar teor de PB proximo a

17%, esse valor reduz para 15,60% no estadio de f1orac;ao;14,40% no estadio

de frutificac;ao e, finalmente 11,20% no estadio de dormencia. Este ultimo e

determinado no restolho lenhoso, ou seja, nas folhas que caem por ocasiao da

senescencia, Com re!a~ao a concentra~ao de tanino; 05 autores observaram

urn valor de 6,30%. Os parametros de balanc;oaparente de nitrogenio (BN)

dos animais utilizados neste experimento, nao foram influenciados (P>0,05)

pelos nlveis de inclusao do fenDde catingueira (FC) nas dietas.

Em outro trabalho Gonzaga Neto et al. (2001) avaliaram a digestibilidade

in vivo do fenD de catingueira, e obtiveram urn efeito linear decrescente nos

consumos de MSe MOcom a inclusao de 0; 50 e 1000/0de fenD de catingueira

nas dietas, quando expressos em g/dia (P<O,OS), g/kgO,75(P<O,Ol) e %PV

(P<O,Ol), com isso, 0 maior consumo de MS e MOfoi observado na dieta que
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nao havia Fe. Os autores explicam esse decrescimo da digestibilidade do FC

devido a dois fatores. 0 primeiro seria 0 aumento na concentrac;aode tanino

(6,3%), a medida que se aumentou a participac;ao do FC nas dietas e, 0

segundo, a maior proporc;aode FDA em relac;aoa FDN, no nivel 100% FC

(81,55%) e, consequentemente, menor propon;ao de hemicelulose (18,45%),

quando comparado com os outros niveis.

A especie Mimosa caesalpiniifolia Benth., pertencente a familia das

leguminosas, e vulgarmente conhecida por sabia em toda a regiao do Nordeste

brasileiro, devido a semelhanc;ada cor da casca da planta jovem com a
plumagem do passaro sabia (CORREA, 1975). Apresenta grande valor

economicQ e em razao do seu alto poder calorffi~o e resistencia fisico-mecanica

de sua madeira, tern side usada como alternativa energetica e, principalmente,

para a produc;aode estacas no Nordeste brasileiro (LEALJUNIORet aI., 1999).

Alem disso, apresenta alta aceitabilidade por parte de caprinos e ovinos

(MENDES,1989), sendo utilizada como forrageira. Sua folhagem e considerada

uma valiosa fonte de alimento para grandes e pequenos ruminantes,

principalmente na epoca seca. As folhas possuem alto valor nutricional devido

ao elevado conteudo de proteina, contendo aproximadamente 17%. As flores

sao mellferas e a casca tern sido usada em rnedicina caseira como

antiflamatorio (RIBASKI et al., 2003). De acordo com Braga (1976)/ 0 fenD de

sabia produzido com umidade de 13,91% possui 17,06% de PB, 6,35% de

extrato etereo, 14,78% de fibra bruta (celulose), 3,9% de residuo mineral,

0,28% de fosforo e, 1,61% de calcio. Apesar da importancia dessa especie

para a regiao Nordeste, 0 conhecimento sobre essa leguminosa ainda e

incipiente, principalmente no que se refere aos aspectos silviculturais e

nutricionais (MOURAet aI., 2006).

Considerac;oes Finais
A vegetac;ao que compoe 0 bioma caatinga possui uma riqUlsslma

diversidade de especies, dentre as quais 0 pecuarista pode usufruir daquelas

que possuem alto valor forrageiro. A forma de utilizac;aodestas plantas pode
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ser a mais diversa, tendo destaque 0 usa do fenD destes vegetais. Por meio

desta forma de utiliza<;;ao0 pecuarista podera amenizar urn grave problema

que 0 acompanha desde os primordios da coloniza<;aoda regiao Nordeste do

Brasil, que e a ma distribui<;;aodas chuvas que promove a perda do valor
nutritivo das pastagens naturais desta regiao.

Os diversos estudos citados mostram a viabilidade, no ponto de vista

nutricional da utiliza<;;aode algumas destas especies, auxiliando 0 pecuarista a

manter constante a produc;ao animal de sua propriedade, podendo dar

continuidade no fornecimento de produtos aos mercados consumidores e desta

forma conseguir melhores pre<;;osna comercializa<;;aodestes.

Para isto e necessario uma maior difusao de tecnologia desenvolvida

dentro dos 6rgaos de pesquisas federais e estaduais, para que 0 homem do

campo tenha acesso ao que esta sendo desenvolvido e possa per em pratica
aquilo que foi pesquisado.
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