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Introdução

O semi-árido nordestino é formado por 1.133 
municípios e abriga uma população de 
aproximadamente 21 milhões de habitantes, cobrindo 
uma área de 969.589 Km2 (IBGE, 2000). O estado de 
Pernambuco participa com 101.023 km2, 10,41% da 
região semi-árida do Brasil, contribuindo com 2,6% do 
PIB nacional. 

Em alguns sítios ecológicos da caatinga,
predominam as forrageiras anuais do estrato herbáceo, 
que apresentam crescimento rápido, sendo comum, 
durante o período chuvoso, o excesso de forragem 
(Reis et al., 1998). A vegetação da caatinga
caracteriza-se pela predominância de estrato arbustivo-
arbóreo, com plantas de baixo potencial forrageiro, e 
pela baixa capacidade de suporte, resultando em baixa 
produtividade animal. Entretanto, em grande parte das 
propriedades dessa região, dedicadas à pecuária, ainda 
constitui-se em suporte forrageiro básico e insuficiente 
para produção animal.

Os produtores, em geral, possuem potencial 
produtivo para ovinocultura. Porém, orientação técnica 
que possa contribuir para o desenvolvimento da 
atividade é precária, pois faltam profissionais, sejam 
funcionários públicos de assistência técnica rural, 
sejam profissionais das ciências agrárias que atuam na 
região. Além disso, a baixa produtividade animal 
decorre da falta de reserva de forragem para a época do 
ano em que há baixo suporte forrageiro. Segundo dados 
não-publicados das prefeituras da região, apenas 8% 
dos produtores têm algum tipo de reserva estratégica.

A fenação, ou ensilagem, consiste em manter as 
características nutricionais dos alimentos para serem 
utilizados, na alimentação animal, em época de baixa 
disponibilidade de pasto. O feno pode ser
confeccionado com equipamentos simples, anualmente,
ou mecanizado, em pequena ou grande escala. De 
acordo com Reis et al. (1998), o processo de fenação 
consiste em remover a umidade de 80% para 15 a 20%, 
permitindo o armazenamento do feno com segurança e 

sob baixos níveis de perda. Para o processo de ensilagem, 
deve-se observar a compactação do material e sua vedação 
contra água. 

Assim, propõe-se com este trabalho apresentar os 
tipos e formas de armazenamento de alimento para uso em 
épocas críticas do ano, na região do Sertão do Alto Pajeú.

Material e Métodos

Inicialmente foi feito o levantamento com a prefeitura 
de Afogados da Ingazeira para mapeamento das regiões em 
que houvesse o desenvolvimento da caprinovinocultura.

Após este levantamento, a equipe decidiu pelo tipo e 
forma de abordagem para que houvesse a participação das 
comunidades nas atividades planejadas.

Foram escolhidas as propriedades que contemplassem
maior número de criadores de caprinos e ovinos, em uma 
mesma área, para serem usadas como base.

Elaborou-se uma cartilha, na linguagem apropriada, 
das técnicas de armazenamento de forragens utilizada nos 
dia de campo.

Foram elaboradas oficinas com o objetivo de informar 
técnicas corretas de armazenamento de forragens (fenação).
Essas atividades começaram após o devido treinamento de 
toda a equipe envolvida no projeto, que foi realizado no 
primeiro mês das atividades.

Os pequenos produtores a que o projeto se propôs
atender pertencem a organizações sociais, cooperativas e 
pequenas propriedades rurais localizadas no Vale do Pajeú,
que também fizeram a mobilização dos mesmos quando da 
realização das ações.

Os produtores rurais atendidos pelo projeto e as 
informações observadas junto às propriedades na execução 
das atividades irão compor o banco de dados de um 
programa de monitoramento que está sendo elaborado pelo 
Departamento de Zootecnia – Setor de Caprinos e Ovinos. 

As associações e os produtores, juntamente com o 
apoio das prefeituras locais, deram suporte logístico quanto 
a alojamento e alimentação da equipe do projeto no 



período da realização das ações.

Resultados e Discussão

Até o presente momento, foi verificada a 
possibilidade da utilização dos recursos forrageiros
encontrados no Sertão do Alto do Pajeú, por terem sido 
fabricados com sucesso fenos de capim-buffel, capim-
elefante, jitirana, marmeleiro, catingueira, milho e 
mata-pasto, todas as espécies encontradas nas
propriedades de produtores rurais (Figura 1).

A primeira oficina de fabricação e armazenamento 
de feno foi realizada com sucesso, por intermédio de
uma metodologia de fácil compreensão, trazendo boas 
expectativas para os pequenos produtores que sofrem 
todos os anos com períodos de seca prolongados. 
Destaca-se também a satisfação da equipe de extensão 
rural da UFRPE, por realizar um trabalho que trará 
desenvolvimento para um setor em expansão, que é

procurado por empresas do ramo de alimentação para 
atender à demanda de produtos regionais ligados a caprino-
ovinocultura, fornecidos também pelo pequeno produtor 
rural (Figura 2).
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Figura 1. Utilização de recursos forrageiros do Sertão do Alto do Pajeú.

Figura 2. Realização de oficina de fabricação e armazenamento de feno utilizando recursos forrageiros nativos.


