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IPA – 73 anos semeando conhecimento 

“PROGRAMA GUARDE PARA SECA” 
 
Regional/Município: Petrolina/Petrolina 
Comunidades: Caititu, Caroá, Rajada, Simpatia, Pau Ferro, Uruás, Rio Jardim, 
Cruz de Salinas, Izacolândia e Capim. 
Equipe Responsável: Escritório Local de ATER/IPA/Petrolina e SECDUR 
Email,para contato: barroso@ipa.br 
 
APRESENTAÇÃO  
 
 Historicamente os criadores do município de Petrolina sofrem com a seve-
ridade das secas e com a falta de estratégias de alimentação animal que permita 
a manutenção da produção animal o ano todo. 
 A ensilagem é uma técnica de conservação de forragens bastante utilizada 
em todo o mundo, sendo extremamente favorável para a região Nordeste, pois 
além da conservação do alimento em si, ela permite preservar água, recurso mui-
to importante e escasso no período seco.  A silagem que é o produto final do 
processo de ensilagem, reduz o emagrecimento e a mortalidade de animais e, 
muitas vezes, promove expressivos ganhos de peso, mesmo nas estações mais 
críticas do ano. 
 A idéia do programa “guarde para seca” em Petrolina, surgiu por ocasião 
da entrega das sementes selecionadas, oriundas do programa de distribuição de 
sementes do Governo do Estado de Pernambuco. Com o intuito de somar com o 
programa, o poder público municipal comprometeu-se com os produtores rurais, 
em apoiá-los na época de armazenamento das forragens, através da liberação de 
horas/máquinas destinadas a trituração da forragem disponível para a produção 
de silagem, fato que se concretizou quando o IPA assumiu a assistência técnica 
do programa. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Fortalecer a parceria entre o IPA e a Prefeitura Municipal de Petrolina atra-
vés da Secretaria de Agricultura. 

- Trabalhar a organização dos produtores rurais. 
- Incentivar e divulgar a prática da conservação de forragens através da en-

silagem, como instrumento indispensável ao desenvolvimento da pecuária 
dependente de chuva. 

- Prestar assistência técnica aos produtores aderidos ao programa. 
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METODOLOGIA 
 
 O trabalho foi realizado nos meses de junho e julho de 2008 em diversas 
localidades que compõem a área de sequeiro do município de Petrolina.  Vários 
tratores com ensiladeira acoplada foram contratados pela prefeitura municipal a 
fim de servir aos produtores que tinham silo trincheira e interessavam participar 
do programa “guarde para seca” com um total de 2000 horas/máquina disponí-
veis.  
 As associações rurais ficaram responsáveis por elencar os produtores par-
ticipantes e a ordem de atendimento dos mesmos. Em seguida iniciou-se o pro-
cesso de ensilagem simultaneamente em várias localidades, com prioridade para 
o uso do milho e sorgo na confecção das silagens. O IPA com a sua equipe de 
extensionistas rurais prestou o acompanhamento dos trabalhos, distribuindo folde-
res informativos e prestando assistência técnica nos locais de enchimento dos 
silos. Em meados do trabalho, a parceria entre IPA e Prefeitura Municipal promo-
veu dois dias especiais nas localidades de Pau Ferro e Aranzel com o objetivo de 
divulgar o programa e prestar orientações técnicas sobre a prática, com a realiza-
ção de palestras proferidas pelo IPA. 
 
 
RESULTADOS 
 
NÚCLEOS COMU-

NITÁRIOS 
N0 DE FAMÍLIAS 

ASSISTIDAS 
SILAGEM ARMA-

ZENADA (t) 
N0  DE HO-

RAS/MÁQUINA 
CAITITU 119 1.904 238 
SIMPATIA 21 336 42 
RAJADA 113 1.808 226 
PAU FERRO 202 3.232 404 
URUÁS 47 752 94 
IZACOLÂNDIA 15 240 30 
CRUZ DE SALINAS 28 448 56 
CAPIM 7 112 14 
CAROÁ 62 992 124 
RIO JARDIM 23 368 46 
TOTAL 637 10.912 1.274 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
_________________________________________________________________________ 

                                             
                                                                         

______________________________________________________________________________ 
 

Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA  
Vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 

Av. Gal. San Martin, 1371 – Bongi – 50761-000 – Recife – PE – C.P. 1022 
CNPJ 10.912.293/0001-37 – PABX: (81) 3184-7200 – Fax: (81) 3184-7211 

Home Page: www.ipa.br / E-mail: ipa@ipa.br  
 

IPA – 73 anos semeando conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte da maniçoba em campo                 Ovinos alimentados com silagem 
 
 

Trituração da maniçoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silo trincheira aberto 
 

 


