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PROJETO DE APÓIO À ALIMENTAÇÃO ANIMAL     
ENSILAGEM E FENAÇÃO 

 
Regional/Município: Lagoa Grande 
Comunidades: Curralinho, Caldeirãozinho, Pocinho e Rocinha. 
Equipe Responsável: Manoel Candido B. Neto, João Tomaz de Araújo e Paulo 
Bastos Rocha 
Email para contato: mcbneto@ipa.br 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
Por ocasião do período da distribuição de sementes de milho e sorgo (granífero 
e forrageiro) ocorrido em fevereiro de 2008, e do Programa Terra Pronta do 
Governo Estadual e das dificuldades dos agricultores em manter seus rebanhos 
no período da seca e da falta de tecnologia de armazenamento de forragens, 
teve-se a iniciativa de realizar algo que viesse atender às necessidades desses 
agricultores, muitos deles sem conhecimento algum sobre armazenamento de 
forragens. Diante dessa realidade planejou-se a realização de quatro “Dias 
Especiais” onde foram atendidas no total de 115 agricultores familiares sobre 
conservação e armazenamento de forragens nas seguintes comunidades 
inseridas no PAM: Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio Curralinho, 
Associação dos Produtores Rurais de Pocinho, Associação Comunitária dos 
Pequenos Agricultores da Rocinha e Associação dos Produtores e Agricultoras 
do Sítio Caldeirãozinho.  

  
Sorgo plantado por ocasião da distribuição da semente do IPA                 Dia especial no sitio Curralinho 
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OBJETIVOS 
 

O trabalho apresentado teve como objetivo principal a capacitação dos 
agricultores (as) familiares e jovens rurais, em Armazenamento e 
Conservação de Forragens (Amoniação, Ensilagem e Fenação), visando o 
aprimoramento nas práticas e técnicas de armazenar alimentos, de forma 
estratégica, para o período crítico do ano na alimentação dos animais (bovinos, 
caprinos e ovinos), de modo a torná-los capazes de manter seus animais em 
bom estado nutricional, mesmo no período seco.  

 
METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada nos eventos foi a do “Dia Especial”, visto que este 
método permite um maior envolvimento, interação entre Extensionistas e 
agricultores (as), permitindo uma comunicação grupal e ainda permite a 
utilização de outros métodos, como: palestras, demonstrações práticas, dentre 
outros. 
 

 
ensilagem em Pocinho 
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RESULTADOS OBTIDOS/ESPERADOS 
 
 
A programação baseou-se na demanda dos agricultores em amenizar as perdas 
dos caprinos e ovinos. Os resultados esperados e alcançados foram: 

 
• Aceitação e assimilação da tecnologia de ensilagem, fenação e 

amoniação; 
• Alimentação garantida no período crítico do ano; 
• Redução da perda dos rebanhos por escassez de alimentos; 
• Repasse de experiências entre os agricultores; 
• Melhor aproveitamento da alimentação nativa; 
• Participação integral dos agricultores em toda programação; 

 
             Amoniação em Rocinha 

                                                                                
                                      Fenação em Pocinho 

 
 


