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Resumo: O manejo de nutrientes, o manejo sanitário é de suma importância quando
se trata de produção e reprodução animal, principalmente quando se fala em vacas
leiteiras e gado de corte. Um dos principais problemas enfrentados por produtores
rurais é a falta de pastagem em tempos de seca e o grande aumento em rações
industrializadas. Contudo o principal objetivo deste trabalho é disseminar alimentos
nativos e cultivados para suprir os nutrientes necessários para que haja redução na
produção. A metodologia utilizada nesta dissertação se deu com base em
referencias bibliográficas já conhecidas no meio acadêmico e por analogia
comparativa dando veracidade a problemática existente em locais de seca.
Bovinocultura é considerada uma atividade econômica de grande relevância para o
país, pois o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, o Brasil também é
considerado o quarto maior produtor de leite do mundo. Concluir que em as vacas
leiteiras e gado de corte ocorrem influencias diretas na produção, quando os
mesmos possuem alguma deficiência de nutrientes.
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Abstract: Nutrients are of paramount importance when it comes to animal
production, especially when talking about dairy cows and beef cattle. One of the main
problems faced by farmers is the lack of pasture in times of drought and the large
increase in industrialized rations. However, the main objective of this work is to
disseminate native and cultivated foods to supply the necessary nutrients so that
there is a reduction in production. The methodology used in this dissertation was
based on bibliographic references already known in the academic environment and
by comparative analogy giving veracity to the problem existing in drought places.
Cattle farming is considered an economic activity of great relevance to the country,
since Brazil has the largest commercial herd in the world, Brazil is also considered
the fourth largest producer of milk in the world. Conclude that in dairy cows and beef
cattle there are direct influences on production, when they have some nutrient
deficiency.
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1 INTRODUÇÃO

A pecuária é um importante segmento da agropecuária é uma área promissora
da biomedicina, inclusive na produção de medicamentos transgênicos (IRELAND et.
al., 2008). De um modo geral, os ruminantes, além de produzirem proteína de alta
qualidade, são animais rústicos e prolíficos (SEMCHECHEM, 2019). O autor ainda
frisa que essas características contribuem para que essa atividade seja
desenvolvida em quase todos os continentes, especialmente em países em
desenvolvimento e, em particular, naqueles com condições edafoclimáticas
adversas.
A melhoria da eficiência produtiva é um dos fatores determinantes para
alavancar a pecuária nacional, especialmente a bovinocultura brasileira que detém
um rebanho superior a 212 milhões de animais (FERNANDES, 2018). Nesse
contexto, o manejo reprodutivo adequado associado a adoção de biotécnicas
reprodutivas é uma importante estratégia para acelerar a disseminação de animais
com alto mérito zootécnico (FERREIRA-SILVA et al., 2017ab/2018). No entanto, do
ponto de vista produtivo, a fisiologia reprodutiva é afetada por fatores genéticos e
sanitários, além do manejo e das condições ambientais.
Dentro os principais fatores ambientais que podem afetar a reprodução
animal, o estresse calórico é um grande desafio para os produtores de ruminantes.
Segundo Abdelatty et al. (2018), dados da Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (EPA dos EUA) sugerem que a temperatura global média deverá
aumentar de 0,3 °C para 4,8 °C até 2100. Em geral, o estresse térmico calórico é
acompanhado por um aumento da atividade do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal
e por uma diminuição da função reprodutiva, evidenciando uma relação com os
hormônios do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal conforme descrito por ROCHA
et al. (2012).
Nos machos, a temperatura ambiental tem um importante efeito sobre a
produção espermática e, embora que a resposta individual seja variável, o estresse
térmico calórico afeta tanto a morfologia espermática quanto o volume do sêmen da
maioria dos reprodutores (D’ANDRE et al., 2017). Nas fêmeas, esse tipo de estresse
afeta a capacidade esteroidogênica dos folículos e compromete os mecanismos
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luteolíticos que são dependentes do estrógeno, além de diminuir a competência
oocitária (ROCHA et al., 2012).
O consumo de nutrientes é outro fator primordial quando se trata de
desempenho animal, especialmente na produção de ruminantes (LIMA et al., 2004).
Esses autores afirmam que a maioria dos rebanhos brasileiros são alimentados com
pastos nativos e/ou cultivados. No entanto, na região do semiárido brasileiro e em
determinadas épocas do ano ocorre redução da quantidade e qualidade da
pastagem natural disponíveis para alimentação dos animais (MELO et. al., 2006).
Essas condições adversas do ambiente são resultantes da irregularidade da
distribuição de chuvas e/ou dos baixos índices pluviométricos, aspecto natural das
Regiões Semiáridas (FERNANDES, 2012).
De um modo geral, tanto o manejo nutricional quanto a saúde metabólica
podem influenciar negativamente a reprodução de vacas. O estado energético de
uma vaca modula a secreção de hormônios que desempenham papéis-chave no
crescimento ovariano, no desenvolvimento dos folículos ovarianos, na ovulação, na
formação do corpo lúteo (CL), na competência oocitária e no desenvolvimento
embrionário (ABDELATTY et al., 2018; BISINOTTO et al., 2018; SARTORI et al.,
2018). Uma nutrição inadequada pode contribuir para o desenvolvimento de quadros
de imunossupressão e para a ocorrência de doenças que reduzem ainda mais a
fertilidade (BISINOTTO et. al., 2018).
Apesar das condições ambientais adversas é possível produzir com eficiência
em Regiões Semiáridas. Do ponto de vista nutricional, segundo, é possível garantir a
alimentação animal durante o período seco, tendo em vista, existirem plantas que se
adaptam bem as condições edafoclimáticas do semiárido, sejam elas, nativas ou
cultivadas (MELO et al., 2006). Além disso, existem alternativas alimentares e de
alto valor nutricional (CAMPOS, 1998) que podem ser adotadas para minimizar os
impactos da deficiência nutricional e manter a produção animal.
Diante do exposto, é fundamental que os produtores tenham acesso as
informações do impacto ambiental sobre a produção e a reprodução, assim como
sobre as estratégias que podem ser adotadas para aumentar eficiência produtiva
dos rebanhos. Por esse motivo, essa revisão tem como objetivo evidenciar os
impactos que o ambiente exerce sobre a produção e a reprodução animal, bem
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como evidenciar quais as principais medidas que podem ser adotadas para
minimizar esse impacto sobre a produção animal.
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2 METODOLOGIA

Para concretização desse trabalho de conclusão de curso foram utilizados
dados na literatura em sites e revistas especializadas na internet, nas línguas
portuguesa e inglesa e nas bases de dados, Scientific Eletronic Libary Online
(SciELO), Google Acadêmico, ressaltando que este último encontramos a maior
parte de artigos, teses e trabalho de conclusão de curso, assim podendo
proporcionar uma grande utilidade para produção desse trabalho. Os artigos foram
selecionados entre os anos 2006 a 2019, as fontes utilizadas mais antigas, foram
incrementadas no texto, pois as mesmas eram relevantes para o embasamento do
presente trabalho.
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 IMPORTÂNCIAS DA BOVINOCULTURA

Os primeiros animais trazidos para o Brasil foram oriundos da Península
Ibérica e da Ilha de cabo verde (JOSAHKIAN, 2018). O autor ressalta que a
composição da genética dos animais era conhecida como “Bos tauros”, atualmente
conhecido como gado Europeu. A ideia principal da exportação desses animais seria
a comercialização que teve início aproximadamente em 1532, com a chegada de 32
cabeças (SILVA, 2012; ROCHA, 2018).
Após a chegada desses animais trazidos por Martins Afonso de Souza,
quando desembarcou na capitania de São Vicente, atual estado do Rio de Janeiro,
foi dado o primeiro passo para a pecuária leiteira do Brasil (FERNANDES, 2012).
Ainda de acordo com esse autor, somente em 1641, mais de um século depois, a
primeira vaca foi ordenhada em Recife. A partir desse momento teve início o real
desenvolvimento da pecuária bovina do Brasil.
Atualmente, a bovinocultura é considerada uma atividade econômica de
grande relevância para o país, pois o Brasil possui o maior rebanho comercial do
mundo, com cerca de 213,5 milhões de cabeça no ano de 2017, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017).
Considera-se ainda o Brasil como o quarto maior produtor de leite (RAMOS,
et. al., 2016). Já em relação à carne bovina, os dados mostram que desde 2014 o
país consolidou sua posição de principal exportador mundial de carne in natura,
conforme relatado pelo Anual da Pecuária Brasileira (ANUALPEC, 2015).

3.1.1 Corte e Leite

Em condições ambientais favoráveis, a bovinocultura leiteira é considerada
uma atividade de grande relevância para economia das regiões do semiárido. Além
disso, essa atividade é diretamente responsável por gerar emprego e renda para a
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população do campo (ROSSAROLA, 2007). No entanto, apesar de ser possível
produzir de forma eficiente em regiões semiáridas, a pecuária leiteira é considerada
um dos setores mais sensíveis às variações climáticas.
Do ponto de vista produtivo, anualmente são produzidos 33,5 bilhões de litros
de leite no Brasil (ROCHA, 2018). A Região Nordeste, com cerca de 20% de vacas
ordenhadas em território nacional e com uma produção de 3,89 bilhões de litros de
leite por ano, está no terceiro lugar no ranking nacional (IBGE, 2017). O maior
obstáculo para as equipes técnicas é a busca diária pela melhoria desse setor e
devido sua abrangência, ainda existes aspectos a serem melhorados.
É importante ressaltar que a grande elevação da produção de leite e carne
bovina tem sido um desafio na produção de ruminantes, principalmente quando se
trata do período de seca em regiões semiáridas (CAVALCANTE FILHO, 2019).
Contudo, é necessário produzir carne e leite de qualidade e a mantenabilidade de
um sistema de produção eficiente (SARTORI, 2018).
Para ser produzida carne de qualidade é necessário utilizar animais
adaptados e adequados ao ambiente onde são criados (SEMCHECHEM, 2019).
Somente assim é possível atender a alta demanda de mercado com consequente
ganho de dividendos. Como reporta Santos et. al. (2009), um dos critérios para
avaliar o gado de corte é o escore de condição corporal (ECC), realizada
visualmente e/ou tátil com base na massa muscular e na cobertura de gordura do
animal. Os autores ainda ressaltam que o ECC também leva em consideração à
palpação, correlacionando a gordura muscular, abdominal e subcutânea.
De acordo com German et. al., (2006 apud Fernandes, 2018) essa palpação
serve para classificar os animais, variando de caquéticos até obesos. O autor ainda
destaca que essa classificação é efetuada analisando inicialmente as costelas, pois
quanto mais magro o animal mais fácil é a visibilização. Entretanto, quando mais
gordo, mais difícil será a verificação em virtude da camada de músculo e tecidos
adiposos são mais espeço (SOARES, 2019).
Segundo Fernandes (2012), a maioria dos sistemas de produção desses
animais é extensiva e normalmente são alocados em ambientes com pastagem que
sofre variações qualitativas e quantitativas ao longo do ano. Amim (2014) afirma que
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essas variações de qualidade e quantidade é um fator porque afetam a condição
corporal, o peso e o desempenho do animal tanto em relação aos animais com
aptidão leiteira quanto de corte.

3.2 BOVINOCULTURA LEITEIRA NO SEMIÁRIDO

A bovinocultura brasileira é uma atividade de importante fundamento para a
sociedade e para o desenvolvimento econômico das regiões do semiárido
(FERNANDES, 2012).
A Região do Semiárido brasileiro, que abrange uma extensa área dos estados
do Nordeste, estendendo-se desde o norte do Espírito Santo e de Minas Gerais até
o Estado do Maranhão, apresenta solos rasos com vegetação predominante
caducifoliar da caatinga (CARRERA et. al., 2012). De acordo com Couto et. al.
(2010), essa região também é caracterizada por elevada temperatura, alta insolação,
baixa umidade, altas taxas de evaporação e principalmente pela escassez e
irregularidades de chuvas, fatores que influenciam na redução da receita em época
de entressafra devido à queda do volume do leite e na elevação dos custos de
produção (BARBOSA, 2017).
A pecuária leiteira é uma atividade de poucas opções do que se trata da
alimentação na Região do Semiárido por ser um local onde a alimentação do
rebanho se fundamenta principalmente na utilização de forragens e no cultivo de
vegetação nativa que predomina na caatinga. Contudo, é necessário uma melhora
da nutrição dos animais com a utilização de co-produtos e resíduos da agroindústria
local e de alimentos mais concentrados (FARIAS, 2012).
Esses métodos vêm sendo estudados mais intensamente para que o produtor
não tenha queda significativa da produtividade leiteira em períodos de estiagem
(BARBOSA,

2017).

Os

autores

ainda

relatam

que

no

Semiárido,

mais

especificamente na caatinga, é uma área rica em espécies de forrageiras, como nos
estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo.
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3.3 O LEITE E SUA IMPORTÂNCIA SOCIO-ECONÔMICA

A pecuária leiteira possui grande importância socioeconômica para o Brasil,
tendo em vista que o leite é produzido em todos os estados. De acordo com dados
citados por Oliveira et. al., (2012) o leite na agropecuária brasileira no ano de 2007
ocupou 7,8% do Valor Bruto da Produção, segundo Machado et. al. (2005) em
suma, além de gerar um grande movimento na economia, a produção de leite
também gera um aumento da empregabilidade. Segundo CEPEA (2018), a cadeia
leiteira gerou três vezes mais emprego do que a construção civil e a siderúrgica e
quatro vezes mais do que as indústrias automobilísticas.
O crescimento da produção de leite vem sendo constante em decorrência da
demanda nos mercados por seus produtos derivados, bem como devido ao aumento
da demanda de leite paras os produtores. Em suma, com o crescimento dessa
demanda conseguintemente se faz necessário o aumento de produção do pequeno
e médio produtor, fazendo com que o mesmo cresça e gera mais economia para a
região.

3.4 INFLUÊNCIA DO AMBIENTE SOBRE A PRODUÇÃO

O ambiente influencia significativamente a bovinocultura, afetando tanto a
produção de leite quanto do gado de corte (PEGORER, 2006). As influências
climáticas afetam diretamente o pasto nativo das regiões semiáridas, promovendo
dificuldades para a mantenabilidade do rebanho, principalmente para o pequeno
produtor (SIROHI; MICHAELOWA, 2007; SILVA et. al., 2010).
O ambiente, especialmente durante épocas de temperatura elevada,
ocasionam stress térmico no rebanho e influenciam negativamente a produção diária
do animal (ALMEIDA et. al., 2010).
3.4.1 Clima e produção
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A produção de leite e carne é de grande expressividade socioeconômica,
principalmente

quando

se

trata

dessa

atividade

no

Nordeste

brasileiro,

particularmente na Região Semiárida (RECCO, 2017). Apesar do baixo nível
tecnológico aplicado na exploração leiteira, a falta de gestão mais profissionalizada é
outro fator limitante nessa atividade pecuária. Somente no Estado de Pernambuco
existem cerca de 14 mil pequenos e médios produtores gerando uma média de 980
mil litros de leite diários (PIRES, 2006).
De acordo com Schubert et. al. (2009) uma característica fundamental no
ramo da atividade leiteira é a existência de pequenas propriedades com
características unifamiliar, sendo uma atividade que gera a renda de toda a família.
Esse fato foi também respaldado por Junior (2017) ao afirmar a importância da
atividade leiteira na sustentabilidade das propriedades de base familiar.
É oportuno salientar os diversos desafios enfrentados por produtores rurais
quando

se

trata

das

condições

climáticas

das

regiões

do

semiárido,

independentemente se a atividade é de leite ou de corte (DA SILVA, 2009).
Conforme informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2008),
tanto os animais com aptidão leiteira quanto aqueles com aptidão para corte são
animais sensíveis às mudanças climáticas.
Alta temperatura acompanhada de alta irradiação solar sobrecarrega os
animais pelo calor provocando stress calórico e diminuição da produção (OLIVEIRA,
2012.). O stress térmico é um conjunto de alterações que ocorre no organismo do
animal interferindo na produção do leite, principalmente nas vacas de alta produção
que necessitam de alta ingestão de alimentos que aumenta a produção de calor
metabólico segundo Almeida et. al. (2010).

3.4.2 Nutrição e produção

O balanceamento para a ingestão de alimentos, capazes de suprir as
necessidades dos animais é de extrema importância para o desenvolvimento
reprodutivo (GERMAN, et. al., 2006). Em idade ideal para a reprodução é de suma
importância o estado nutricional e o metabólico das vacas, uma vez que afetam
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diretamente os parâmetros endócrinos, padrão de crescimento folicular e atividade
lútea (FERNANDES, 2018).
Na alimentação do gado leiteiro o principal nutriente limitante na alimentação
é a energia, pois é exigido em quantidade superior aos demais nutrientes de acordo
com Ferreira et al (2013) Uma vaca que produz cerca de 35 kg de leite/ dia, precisa
de 3 vezes mais energia para sua produção do que para manutenção
Sendo assim, Amim (2014) diz que uma nutrição desbalanceada irá reduzir o
desempenho abaixo do potencial genético, ou seja, é de suma importância adequar
o manejo nutricional do rebanho, pois o conhecimento das reservas de energia do
corpo do animal é fundamental no desempenho reprodutivo.
Há bastante tempo à nutrição é considerada como um dos principais fatores
que interferem no desempenho reprodutivo, podendo afetar todos os eventos do
ciclo reprodutivo, da gametogênese à puberdade, tanto no macho quanto na fêmea
(SARTORI et. al., 2010; AMIM, 2014).

3.4.3 Alternativas nutricionais para animais no semiárido

Nas

regiões

semiáridas,

a

vegetação

predominante

é

a

caatinga

hipertermófila (CONDEPE/FIDEM, 2011; BARBOSA, 2017) e as espécies mais
encontradas são Caesalpinia pyramidalis Tul, conhecida como catingueira;
Pilosocereus pachycladus conhecida como facheiro e a Cereus jamacaru mais
conhecida como mandacaru, entre outras espécies (FERREIRA et. al., 2013).
No período chuvoso, rico em nutrientes, os animais pastejam em piquetes
formados por gramíneas cultivadas, como Digitaria eriantha (capim-pangola), além
da pastagem nativa, como o capim marmelada e diversas espécies de leguminosas
(AMIM, 2014). Em época seca, além de a forragem ser uma fonte alternativa de
alimento, existem as cactáceas que são plantas compostas por artículos ou
segmentos carnosos, superpostas uns aos outros, podendo alcançar altura de até
6m. Essas plantas apresentam estratégias adaptativas, evolutivas e ecológicas a
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qual se desenvolve em variados habitats (DRUMOND et. al., 2004; FERREIRA,
2009).
3.4 ESTRESS TÉRMICO CALÓRICO E SUA INFLUENCIA NA REPRODUÇÃO

Por conta das elevadas temperaturas e umidade baixa em parte do território
semiárido, ocasionam alterações fisiológicas e comportamentais nos animais
(CONDEPE/FIDEM, 2011; BARBOSA, 2017).
Durante o período de seca nas regiões do semiárido brasileiro, além de
ocorrer escassez de água existe maior dificuldade para manter a nutrição dos
animais, sendo comum perceber queda dos parâmetros produtivos e reprodutivos
(CRUZ et. al., 2011). Nas fêmeas, normalmente é observado redução dos estros e
da sobrevivência embrionária e nos machos redução da espermatogênese
(MEIREILES, 2005; SILVA, 2012).
Os bovinos tentam manter sua temperatura corporal independentemente das
variações climáticas (BERTIPAGLIA, 2007). A regulação da temperatura corporal
depende do equilíbrio entre a termogênese e a termólise para que a homeostase
orgânica seja mantida e reduzidas as consequências da hipo ou hipertermia.
Independente das variações climáticas, os bovinos consomem energia para manter
suas atividades vitais, razão pela qual são denominados de animais homeotérmicos
ou de sangue quente (MELLACE, 2009; OLIVEIRA, 2012).
Os bovinos, quando submetidos a temperaturas elevadas, consomem energia
de forma excessiva para realizar suas atividades fisiológicas. Essas temperaturas
elevadas podem ocasionar nos machos infertilidade temporária por reduzir a
produção espermática e nas fêmeas interferir na fecundação do óvulo e na
implantação uterina do embrião (CRUZ, 2011).

3.5 FATORES NUTRICIONAIS QUE INFLUENCIAM À REPRODUÇÃO

O manejo nutricional é um dos parâmetros que afetam desempenho
reprodutivo em bovinos, principalmente quando o consumo energético, necessário
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para a manutenção dos parâmetros fisiológicos, é comprometido (CERRI et al.,
2009; (TRIANA; JIMENEZ; TORRES, 2012; CAVALCANTI FILHO, 2019). Em
bovinos de corte, o desempenho reprodutivo está associado ao Escore de Condição
Corporal (NOGUEIRA,2015).
Nos animais criados sob condições de pastagem, a taxa de lotação do
piquete depende da disponibilidade da forragem (SANTOS et. al., 2008). Por essa
razão, deve ser considerado o fato da disponibilidade de forragem depender da
estacionalidade, sendo necessário controlar a oferta de alimentos para manutenção
dos nutrientes (PERES, et. al., 2010).
Quando se trata de vacas leiteiras, de acordo com (CARTER et. al., 2008;
CAVALCANTI FILHO, 2019) a exigência nutricional é maior devido a necessidade de
manter a produção de leite sem comprometer a função reprodutiva.
Dentre a diversidade alimentar dos ruminantes em épocas de seca podem-se
destacar alguns alimentos para suprir a demanda nutricional dos animais;


. Silagem de milho
Alternativa para nutrir o gado no período de seca é a utilização de silagem de

milho na alimentação. Para Almeida et. al. (2011) é uma das práticas mais utilizadas
em vacas de leite e de corte em decorrência do milho ser uma fonte energética.
Fonte essa que corresponde a 65% de energia quando contem grãos de milho na
silagem e 10% com os conteúdos celulares das plantas (MAHANNA, 2014). Essa
alternativa é utilizada para amenizar a redução na produção de vacas leiteiras.


Vagem de Prosopis juliflora (algaroba)

Um método alimentar, tanto para o gado leiteiro quanto o de corte, é a
utilização da algaroba. É uma leguminosa arbórea que produz vagens com valor
nutritivo, importante por ser rica em fontes de proteínas e carboidratos (MELO et al.,
2003). Em diversos estudos sobre a algaroba ficou comprovado que sua adição na
alimentação de vacas leiteiras aumenta a produção de leite (FERREIRA, 2008). Da
mesma forma foi observado aumento significativo de bovinos de corte em
confinamentos ao receberem vagem de algaroba.
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Cactáceas

As cactáceas, como mandacaru, xiquexique e palma forrageira, são fontes
alternativas de arraçoamento nos períodos de seca (AMIM, 2014). A utilização da
palma forrageira como alternativa alimentar sempre foi uma prática adotada nas
regiões semiáridas e sua eficiência foi também comprovada por Bispo et. al. (2007)
ao substituir o feno de capim-elefante por essa cactácea na alimentação de bovinos.
Em outro estudo, Veras et. al. (2002 apud MARQUES, 2017) verificaram que
a substituição do milho (25, 50 e 75%) pelo farelo de palma forrageira mostrou
potencial para ser utilizado como fonte alternativa de energia para ruminantes. Os
autores ainda ressaltaram que essa substituição não influenciou no consumo de
nutrientes e na digestibilidade dos animais. O valor nutritivo dos alimentos é definido
pela interação dos nutrientes e os microrganismos do rúmen (FERREIRA, 2009).
Nesse contexto, o autor ainda frisa que a palma forrageira não possui tanta eficácia
como volumoso exclusivo, mas deve ser conciliada com outras fontes alimentícias
para melhor a eficiência reprodutiva no rebanho (RIET-CORREIA, 2007).


Mandioca

Alimento bastante utilizada, é nativo do Brasil é a mandioca (Manihot
esculenta Crantz) por ser rico em energia, possuir boa digestibilidade e apresentar
características nutritivas (LIMA et. al., 2008; FERNANDES, 2012). Os valores
nutricionais da mandioca estão no consumo de suas hastes principais e suas folhas,
chamada de parte aérea da planta, que contêm maior valor protéico e boa
palatabilidade. A raiz da mandioca, de boa digestibilidade, é rica em valor energético
e pobre em fibras e proteínas, sendo utilizada nas formas fresca, desidratada ou
ensilada (ANDRÉ, 2012).


Cevada

Outro método alimentar com baixo custo para os produtores é a utilização da
cevada na alimentação de bovinos como fonte energética (LIMA, 2004). Tanto para
animais de corte quanto para vacas leiteiras a utilização desse alimento pode suprir
até 100% o milho da dieta dos animais, sendo distribuídos em 90% de resíduos de
cervejaria e 10% de melaço. Essa substituição ocorre sem que haja perca de peso,
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mas havendo redução no custo por kg no ganho do animal de acordo com
(CÓRDOVA, 2004; MANEGHETTl, 2008).


Bagaço de cana de açúcar

Segundo MISSIO (2016) a cana de açucar é um graminidea da espécie
Saccharum officinarum,é um alimento que traz bom aproveitamento apesar do seu
baixo valor nutricional. O bagaço de cana in natura é uma alternativa de alimentação
muito utilizado em períodos de seca, de acordo com Rabelo et. al., (2008) o bagaço
possui três principais componentes que são a celulose com 40%, a hermicelulose
35% e a lignina com 15%. Sendo a lignina a responsável pelo poder calórico do
alimento.
Em suma a cana de açúcar deve ser estocadas em silos, como cita Pires et.
al., (2008) por se tratar de um alimento úmido, não existe a necessidade de secar o
bagaço da cana.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O embasamento teórico evidencia que deficiência de nutrientes interfere
sobre a produção de animais tanto com aptidão para leite quanto para corte.
Em condições semiáridas, o manejo inadequado de pastagens nos períodos
de seca é determinante para agravar a produtividade dos rebanhos, seja para a
atividade leiteira ou de corte.
Entre os alimentos pesquisados na literatura, pode-se destacar a importância
da mandioca, cevada, algaroba e da palma forrageira no semiárido em substituição
a soja, ao farelo de milho e possivelmente a outros alimentos mais dispendiosos
para o produtor rural.
Finalizando, faz-se necessário ressaltar que o presente trabalho evidencia a
possibilidade de utilização de diversas fontes de nutrientes que podem favorecer a
cadeia alimentar dos bovinos, sejam de origem nativa ou artificialmente cultivada em
Regiões do Semiárido Nordestino.
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