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Introdução: O semiárido brasileiro apresenta baixo índice pluviométrico e pela
ausência ou má distribuição das chuvas causa prolongadas estiagens. Com isso, a
criação de animais sofre forte influencia alimentar ao decorrer do período seco,
resultando em sérios prejuízos econômicos para a região (LISBOA et al., 2014). Na
tentativa de minimizar os prejuízos na produção decorrentes da diminuição da oferta
de alimentos, tem se como alternativa, eficaz e viável a palma forrageira. Pecuaristas
buscam alternativas alimentares na tentativa de superar tais problemas. Esse trabalho
teve como finalidade informar por meio de palestras os criadores de animais no
município de Mogeiro -Paraíba. Objetivo: Aprimorar as técnicas de produção e uso de
palma forrageira como alimentação para bovinos e caprinos junto aos agricultores
familiares no município de Mogeiro - Paraíba.  Metodologia: O município de Mogeiro
está localizado no agreste Paraibano a 70,9 Km de João Pessoa. Através da Operação
Porta do Sol (23 de Janeiro a 09 de Fevereiro de 2015) do Projeto Rondon foi
ministrada palestra pelos rondonistas no assentamento Dom Marcelo que tem cerca de
2.400 hectares, com 100 famílias, sendo 70 assentadas e 30 agregadas. A região faz
parte da área de atuação do Fórum de Lideranças do Agreste (Folia), uma das
microrregionais integrantes da Articulação do Semiárido Paraibano (ASA Paraíba),
que atua em defesa da agricultura familiar agroecológica.   Resultados: Durante a
palestra no Assentamento Dom Marcelo houve trocas de informações com os
agricultores, onde os mesmos expuseram suas reais dificuldades, principalmente em
períodos de estiagem, suas lutas diárias pela busca de alternativas para conseguirem
manter bovinos e caprinos vivos e em condições de comercialização  diante de
condições “extremas” de seca no semiárido brasileiro. Como já cultivam as palmas,
técnicas foram discutidas, com o intuito de melhorar a produtividade e disponibilidade
de alimento para animais. Foram discutidas as principais cultivares de palma forrageira
adaptadas no nordeste brasileiro; a gigante ou graúda (Opuntia fícus-indica), miúda ou
doce (Nopallea cochenilifera) e redonda (Opuntia stricta), destacando sua importância
na alimentação animal e também humana, proveito por serem rica em água e
mucilagem, bem como pelo elevado coeficiente de digestibilidade da matéria seca e
alta produtividade. Informações pertinentes foram apresentadas como: método de
propagação, técnica de plantio, exigência em fertilidade do solo, ataque de pragas e
doenças e fornecimento aos animais.
A palma forrageira demonstra-se como uma boa alternativa de alimento para os
ruminantes em regiões semi-áridas, porém, os animais não devem ser alimentados
exclusivamente de palma forrageira, devido o seu conteúdo protéico ser considerado
baixo. 
 Conclusão: A indisponibilidade de forragens faz com que os produtores usem
alimentos não convencionais para suprir à baixa quantidade e qualidade das forragens,
diminuindo o custo de produção. A palma forrageira tem sido utilizada, pois se trata de
uma fonte energética de baixo custo, minimizando prejuízos econômicos na região.
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