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FENO DE PASTAGEM NATIVA DA "ZONA DE MIMOSO", COMO OP<;XO PARA SUPLE
MENTA<;AO DO REBANHO, NA EPOCA SECA.
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Entre os diversos tipos de vegeta~ao do Piaui, a pastagem
nativa da "zona de mimoso" e considerada uma das mais importantes
do Estado. Localiza-se na microrregiao de Campo Maior, sendo que
sua maior extensao ests no municipio do mesmo n~me, ocupando cerca
de 40% da area total do municipio. Fica evidenciada a importancia
da "zona de mimoso", sabendo-se que 0 municipio de Campo Maior po.!
sui um dos maiores rebanhos piauienses com cerca de 70.300 bovinos,

-70.700 caprinos, 54.700 ovinos e 13.600 eqUinos. Este rebanho e
alimentado quase exclusivam~nte de pastagens nativas, principalme~
te na "zona de mimoso", pois a pastagem cu1tivada e insignifica~

o maior problema encontrado pelo pecuarista da regiao e a
falta de forragem para 0 gado, na seca. Neste periodo a pastagem
nativa seca totalmente e parte dela e carregada pe10s ventos, tor
nando-se escassa a disponibilidade de forragem. No periodo das chu

-vas, a pastagem nativa chega a ser abundante e, as vezes, exceden
do 0 consumo animal.

A produ~ao de feno do excedente da pastagem nativa e uma
boa op~ao para suplementa~ao do gado na epoca critica. A pastagem
da "zona de mimoso" e propicia para essa finalidade devido suas c.!!.
racteristicas de campos abertos, cobertos por um estrato herbaceo,
constituido principalmente de gramineas e leguminosas.



COMUNICADO TECNICO
A.UEPAE de Teresina produziu na "zona de mimosoil em Campo

Maior, cerca de 9,0 t de fene para suplementa~ao do seu rebanho na
~poca seca. 0 trabalho foi realizado em mar~o de 1982, quando ha
via excedentes de forragem. A area tinha sido adubada com 125 kg/
ha de superfosfato simples em janeiro de 1979 e suportava uma Iota
~ao de 3 ha/animal adulto. Foram usados dois sistemas:

Primeiro sistema - todas as opera~oes (ro~o, enleiramento
e enfardamento) foram executadas manualmente.

SegJhdo sistema - fot realizado ro~o mecanico, utilizan
do-se um micrbtrator e enleiramento manual. Em ambos os sistemas 0

enfardamento foi manual em prcnsa de feno, que ~ uma maquina sim
ples de enfatdamento de feno, desen'Volvida pelo Centro de Pesquisa
Agropecuaria do Trcpico Semi-!rido(CPATSA)e adaptadapela UEPAE de Teresina.

A mad de obrn gasta~ no sistema totalmente manual, nas 0

pera~oes de ro~o, enleirame~to e enfardamento foi de 50 homens/
~i./ha~ e d t~udimento foi de 3.910 kg/ha de feno. Considerando 0

pre~o do traba1hador, na epoca, a Cr$ 500,00/dia, c custo de 1,0
kg de ferio £oi Cr$ 6,40.

No segundo sistema foram gastos 14,5 horas/microtrator e
16 homens/dta para produ~ao de feno em uma area de 1,0 ha com ren
dimento de 2 733 kg/ha. 0 custo do feno produzido, foi de Cr$ 5,70/
kg, considerando 0 pre~o do trabalhador a Cr$ 500,00/dia e do mi
crotrator a Cr$ 520,00/horas.

foi devido a altura de corte das plantas ter sido mais baixa.
Para efeito de calculo da quantidade de feno necessaria

na fazenda e importante saber 0 periodo e 0 numero de animais que
serBo alimentados, sabendo-se que um bovino adulto com cerca de
300 kg consome aproximadamente 8 kg de feno por dia.

"o fenD produzido em Campo Maior tinha 7,85% de proteLna
bruta e 0,08% de fcsforo, com base na materia seca. Estes dados
mostram que 0 tear de proteina e superior ~s necessidades de man
ten~a dos bovinos, que e de 7,0%. Quanto ao fcsforo, esta abaixo
de suas necessidades precisando, portanto, de suplementa~ao mineral.
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