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Esse trabalho se desenvolveu no segundo semestre de 2008, nas comunidades
localizadas no Sitio São Rumão e Contente, ambas organizadas em associações de produtores
rurais pronafianos, sendo que o número de famílias assistidas foi de 32 (trinta e duas). Surgiu
com o objetivo de conscientizar os produtores rurais da necessidade da criação de bancos
alimentares para suprir as necessidades nutritivas dos caprinos e ovinos através do uso do
feno da maniçoba e da silagem do sorgo, ambos, culturas altamente resistentes ao semi-árido
nordestino.
Para alcançar isso, trabalhou-se através de capacitações com uso de data show
apresentando imagens e dados que demonstravam produtores usando a fenagem e a silagem
como importantes fontes alimentares nas diversas fases produtivas da caprinovinocultura. Em
integração com essa capacitação, fez-se dias de campo que trabalharam a elaboração do feno
da maniçoba e da silagem do sorgo. Por fim faz-se o acompanhamento desses agricultores em
suas propriedades, procurando unir as novas tecnologias alimentares com as condições reais
particulares a cada unidade produtiva familiar.
Como retribuição ao trabalho realizado, teve-se um rápido resultado de
conscientização dos agricultores assistidos sobre a necessidade de se ter um banco alimentar
que supra as deficiências alimentares de seus animais para que possam alcançar qualidade e
regularidade na produção para atendimento das novas exigências do mercado consumidor.
Despertou-se assim, nos produtores rurais dessas comunidades, o interesse pelo uso dessas
tecnologias alimentares como fonte alimentar complementar para esses animais, sendo que já
se espera o início da exploração dessas atividades e culturas no primeiro semestre de 2009.
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