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No Brasil a criação de ovinos deslanados e feita quase que 
exclusivamente na região Nordeste, a qual está localizada entre 1000' 
de latitude Norte e 18030' de latitude Sul e entre 34O30' de longi- 
tude Leste e 48020' de longitude Oeste. Essa região possui uma 
área de 1.640.000km2 aproximadamente, c que equivale a cerca de 
um quinto da superf icie total do Brasi I. abrangkndo nove (Maranhão, 
Piau l, Ceará, R io Grande do Norte, Para íba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Bahia) dos 22 Estados brasileiros (Andrade, 1977). Dados 
preliminares do Anustio Estat istico do Brasii 13977) es~irnam o 
efetivo ovino da região em 5.289.912 cabeças, cuja distribuição por 
Estado 4 mostrada na Tabela I .  

TABELA 1. POPULAÇAO OVINA NO NORDESTE DO BRASIL 

ESTADO I EFETIVO 

MARANHAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P I A U ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CEARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RIO GRANDE DO NORTE . . . . . . . . . . . . . .  
PARAIBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. 
PE R ~ A M B U C O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALAGOAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SERGIPE . . . . . . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . . . .  
BAHIA . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5.289.912 

FONTE : AnuBrio Estatlstico do Brasil, (1 9771. 

Muito embora não exista um censo que estratifique, por 
raça ou tipo nativo, os ovinos existentes na região, pode ser estimado 
que cerca de 85 a 90% do rebanho sejam animais deslanadoç' ou 
com pequenos resqu ícicis de lã e que, destes, apenas' 10% sejam ani- 
mais de raças deslanadas padronizadas, tais como Morada Nova, 
Santa Inês e Sòmalis. 



2. REWSAO DE LITERATURA 

1. Origem e eáracterístieas dos Ovims Deslamdos no Brasil 

Dentre os ovinos destanados criados no Brasil estão os grupos 
"Pêlo de Boi", ao qual pertencem as raças Morada Nova e Santa 
Inês, "Rabo Gordo", ao qual pertencem as raças Somatis Brasileira 
e "Rabo Largo'; e também o grupo de ovinos com "lã grosseira" ou 
resqu ícios de lã, ao qual pertencem os animais descendentes da r q a  
italiana Bergamácia e os animais crioulos. 

1 .3 .  Morada NOM. Esta raça tem sua origem controvertida. Do- 
mingues (1954) apresenta uma teoria de que ela descende direta- 
mente dos carneiros Bordareiros de Portugal, que vieram para o 
Brasil no tempo da colonização portuguesa. Mason ( 1979) apresenta 
a teoria de que estes animais teriam vindo da Africa, provavelmente 
no tempo do trafico de escravos. Aa que parece, essa raça resultou 
do cruzamento de ovinos Sordaleiros, vindos de Portugal, com 
ovinos deslanados africanos. 

Os animais pertencentes a esta raça têm sido selecionados 
mais intensamente pela ausncia de 15, cor vermelha, com a ponta 
da cauda branca e cascos pretos. {~ i gu ra  1 ). A ror branca tamb8m 

- - - .-. - 
Fig. 1 - Macho ch raça Morada Nova 





Fíg. 2 - Macho & raqa Santa Inês 

Esses animais, provavelmente, são descendentes do cruzamen- 
to de carneiros da raça Bergamácia sobre ovelhas criou Ias e Morada 
Nova, com o que concorda Mason d 19791, e têm sido selecionados 
para ,maior tamanho e augncia de lã. São animais pesados, e segundo 
a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos ( 1 977) apresentam 
as seguintes caracter ist  iças raciais: 

Caracteres. O Santa Inês é um ovino deslanado de grandè porte 
apresentando peso corporal em torno de 80kg para os machos e 
60 kg para as fêmeas (animais adultos), tronco forte, quartos dianteiros 
grandes, ossatura vigorosa. Nos machos são encontrados animais com 
mais de 100kg e fêmeas com mais de 70kg. As fêmeas ção ótimas 
criadoras, parindo cordeiros vigorosos com f r q  uentes partos duplos, 
têm excelente capacidade leiteira, concorrendo para isso os aprurnós 
corretos e boa inserção de Úbere. Tratando-se de um ovino de porte 
expressivo, é exigente em alimentação. 

+ I. . .. . * .  . . ' . 
t a ovelha tnaicada para ser criada nos ambientes de melho- 

- i * - - r -  - - 
. -- ..--. --.---. 
Qbeça. Tamanho médio, ausência de chifres, focinho alongado, 
perfil çerniconvexo, narinas proeminentes com muco@s pigrnentadas 
(com exceção da variedade branca), boa separação entre os alhos. 



melhas. Tamanho médio. guamando uma in.sercão firme na cabeça, 
um pouco inclinadas, em forma de. lança, carnudas e cobertas de 
pêlos, acompanhando a cara e chanfro do animal. 
Pesm~o, Bem inserido no corpo, de tamanho regular; com ou sem 
brincos. 
Dorso. Reto, d e n d o  apresentar uma pequena depressão após a cernei ha. 
Garupa. Levemente inclinada. sendo ergu ida por quartos fortes e 
bem-postados. 
Cauda. M6d ia (não passando dos jarretes). 
Patas. De ossos vigorosos, acompanhadas de cascos pretos ou bran- 
cos, o que será correlatado com as mucosas nasais e Orbitas oculares, 
Pelagem. A raça é caracterizada por quatro pelagen~s assim descritas: 
a. Branca. Com pelagem totalmente branca, sendo perminlvel muco- 

sas e cascos despigmentados, além de outros caracteres que deno- 
tam urna maior influência do sangue 'Bergamácio. 

o. Chitado. Caracteriza-se por uma pelagem branca com manchas 
pretas e/ou marrons, esparsas por todo o corpo. 

c. Vermelha. Bastante comum nesta raça, pelagem totalmente ver- 
mel ha e outras caracter isticas. que denotam a influência do sangue 
Morada Nova. 

d. Reta. Pelagem total mente preta (menos çomu m) . 
Aptidões. Caracteriza-se como uma raça de duplo propósito para 
produção de carne e pele. Pelo seu porte e prolificidade, é um ovino 
que produz carne e uma pele grossa e vigorosa. 
Defeitos eliminatorios. Despigmentação das mucosas e cascos brancos 
nas pelagens chitada. vermelha e preta. Dorso com lordose ou cifose, 
orelhas penduradas na inserção, perfil ultraconvexo, prognatismo, 
inhatismo, falhas de aprumos. porte pequeno. falhas de carne nos 
quartos dianteiros e traseiros, falhas de carne no lombo e garupa, 
nuca estreita, ossos finos e tronco sxcessivarnente curto, presença 
de chifres ou rudimentos firmes, rnonorquidisrnos, çriptorquidismo 
e hipoplasia uni ou bilateral. 

1 -3. Somalis brasileira, Pertence ao grupo de ovinos de garupa gorda. 
Segundo Vieira (1967), Q originário da Asia Central e também é 
muito criada em grande parte da China e SiMria. A sua introdução 
no Brasil,& acordo com Pinheiro Jr. (1939), foi feita por criadores 
do Estado do W io de Janeiro. 

A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (1  977) faz 
a seguinte descrição dos padrões desta raça: 
mraãeres. Sao animais de porte médio, njsticos. Suas caracter fs- 
ticas principais são: a cabeça e o pescoço negro, sendo permissivel 



a tonalidade parda; mechar e possiem pouca lã. (Figura 3). 
A anca e a d a  Gb awatituidas por um reçervatório de gordura, 
aatrnulada nas épocaç de faúira e utilizada na manutenção dc ani- 
mal quando lhe falta alimento -rio (autofagina). Peso 10 a 
60kg para os rnixhos, 30 a 50L3g para as fêmeas (animais adultos). 

w. Reta. perfil retilim, olhos negros, orelhas curtas em 
fgrrna cõnia e temirração l m b d a  
Pesmp~. Curto. forte e bem inserido no corpo. 
Dorso. Firme em linhas retas 
Garrips. Forte com c o b r a  & gordura, terminação af i lada. 
Wdwos. Fwteg dianteiros e traseiros com boa capacidade de carne, 
cascos prem, apnimãdus, axretm2 
A p t * h  Came e pele- 
Dáaitos E t i n i d i o r  Pebs brancos m c&ep e pescoço; manchas 
pretas nas patas e ~s pats brancas do corpo; orelhas grandes; 
falhas de aprumos; porte pequeno; -da longa; prognatismo; hipo- 
plasia uni e bilateral; monoquidism; criptorquídismo; chifres; 
exceso de lã e t r o m  wrto, 



1.4. Rabo Lago. Pertence ao grupo de ovinos com depósito de gor- 
dura na cauda, geralmente apresenta cornos, tem uma leve cobertura 
de lã grosseira e tem uma longa cauda com depósito de gordura na 
base. A cor pode ser branca, manchado ou branca com cama 
colorida. 

Segundo Mendonça (1951), estes animais teriam sido intro- 
duzidos por volta de 1968 provenientes da df rica do Sul. No Brasil 
foram cruzados com carneiros crioulos, mas os animais originais eram 
de grande porte, Elo curto, desprovidos de lã e tinham a cauda bas- 
tante volumosa, medindo cerca de 20crn de largura e formando uma 
OU duas voltas, em forma de "S". Em virtude dos cruzamentos suces- 
sivos e desordenados, bem como da escassez de recursos forrageiros 
na regi50 nordestina, durante as épocas de secas periliidicas, esses 
carneiros tornaram-se de menor tamanho e perderam as voltas pri mi- 
t ivas de cauda. 

dotam-se três variedades: branca, vermelha ou "melada" 
e pintada. 

A cara 6 comprida e estreita, sem lãalguma, tal como as pu- 
nas e barriga. Perfil wbconvexo. Orelhas médias, finas, horizontais. 
Chifres fortes, escuros e espiraiados nos machos. As fêmeas são geral- 
mente mochas ou possuem chifres pequenos, finos e frágeis. Garupa 
cheia, volumosa, contendo um reservatório de gordura que envolve 
a cauda, 

Atualmente a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos 
(ARCO) esta formando o registro genealbgico dessas raças, mas os 
cri tdrios âe seleção utilizados ainda não estão completamente def i- 
nidos. e, não incluem dados de performance dos animais. Na Tabela 
2, são mostrados os nijmeros de animais registrados at6 maio de 
1978, para as raças mais criadas no Nordeste, 

TABELA 2. REGISTRO GENEAL~GICO DE OVINOS CRIADOS 
NO NORDESTE DO BRASIL - 1978 

FONTE : Associação Brasileira ds Criadores de Ovlms (1 978). 
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RAÇA 

Morada Nova 
Santa Inês 
Bergambcia 
Scimal is 

APFI€SENTA00?5 
MACHOS 

17 
45 
2 
4 

RECilSTRAWS 
MACHOS 

8 
9 
2 
2 

FÉIMEAS 

361 
456 

6 
10 

TOTAL 

378 
501 

8 
14 

F ~ M E A S  

60 
67 

4 
2 

TOTAL 

68 
76 
6 
4 



2. Sistemas de Produção Ufilizados no Nordeste 

O sistema de criacão mais comumente utilizado e o extensivo, 
no qual os animais são soltos na pastagem nativa,em sua maioria 
consti tu ída de caatinga, sem divisões dernarcatórias de pastos, per- 
mitindo então que os rebanhos de vdrias propciedades pastem em 
conjunto. Estes animais se al  irnentam principalmente de gram Íneas, 
folhas e brotos de plantas nativas da região, e algumas leguminosas. 
Na época da seca, em que as,gradneas são as primeiras a faltar, 
geralmente não é dada nenhuma alimentaçk complementar. 

Levantamento feito no Estado da Bahia reveiou que acima 
de 9C% dos criadores. criam os animais exclusivamente na caatinga 
e menos de f 0% utilizam outros recursos na alimentação dos seus 
rebanhos. Afora isto, uma porcentagem aproximada de 70% dos 
criadores revelou que utiliza pastosda fazendadosvizinhos (Bahia, 
1 975). 

Com relação as atividades econSim icas desenvolvidas no irnó- 
vel, foi evidkciado que a criação de caprinos e ovinos isoladamente 
e pouco significativa. Apenas 8% do tota t de criadores entrevistados 
cria caprinos e/ou ovinos isoladamente. O restante cria sempre asso- 
ciado à agricultura e/ou à bovinocuIíura. Verificou-se que 40% dos pro- 
prietirios rurais desenvolvem a criação de caprinos e ovinos associa- 
da ao cultivo de feijão e milho e em certos casos com mamona 
e sisal. A associação da caprino-ovinocu I tu ra com bovinocu Ftu ra 
fo i  também encontrada nos imóveis rurais dos mun ic {pios estuda- 
dos, representando cerca de 1 1 % das preferências dos criadores da 
região objeto da pesquisa. Finalmente 31% dos produtores rurais 
associavam o criatório de Qequeno porte (caprinos e ovinos) à agri- 
cultura e a bovi~ocu ttura. 

Verificou-se que a exploração pecufária de pequeno porte 
da região estudada se constituía como atividade principal para 61 % 
dos criadores entrwistados, a agricultuta para 32% e a bovinocultura 
para apenas 5% deles. 

Este trabalho revelou ainda que 83,4% dos criadores, não 
uti lizavam reprodutores e matrizes de raças definidas nos seus reba- 
nhos e,dentre aqueles que utilizavam, a raça ovina mais ut i l izada era 
a Bergamácia. 

A medida de tempo que os criadores de caprinos e ovinos 
se dedicam esta atividade é relativamente alta, situando-se em torno 
de 26 anos. Entretanto, esta experiência acumulada numa explo- 
ração de carater extensivo, com os criadores sem nenhum contato 
com informações sobre técnicas racionais de al irnentação, manejo, 



controle sani t6ri0, melhoramento genético etc., serve para caracteri- 
zar um quadro de empirismo reinante na caprino-ovinocu l tu ra da 
região. 

Paralelamente ao desejo dos criadores em ampliar o rebanho 
caprino e ovino, existem certos e determinados entraves, que difi- 
cultam o seu desenvolvimento e dentre eles a opinião generalizada 
dos criadores recaiu sobre a falta de assistência técnica (41 %), dif i- 
cu Idade de obtenção de empréstimos (25%), dificuldade para en- 
contrar bons reprod utores (20%). e a falta de documentação de posse 
legal da terra foi considerada por 7% dos entrevistados como o prin- 
cipal entrave, 

Como se pode notar pelo alto Fndice encontrado na falta de 
assistência tdcn ica, a parte sanitária de assistência veterinária siste- 
rnatica praticamente inexiste na região. Há dificuldade para os cria- 
dores adquirirem vacinas e verm Ífugos. 

Em virtude desças condições,a taxa de mortal idade é bastante 
alta. Entretanto, existem algumas exceções# onde os fazendeiros jB 
apresentam maior interesse no setor, procurando assistência técnica 
e financiamentos para as suas atividades. Nas propriedades assistidas 
pelo Ministério da Agricultura, atravds do Plano .de Assistência T4c- 
nica à Caprino e Ovinocultura do Nordeste, estão sendo constsu idos 
currais e abrigos que possibilitam melhor manejo a estas esp6cies. 

A principal finalidade de criação de ovino no Nordeste é 
para suprimento alimentar, através de carne, às populações rurais 
e as de baixa renda, e em segundo lugar o fornecimento de peles que 
sgo comercializadas para intermediArios,chegando após aos curtumes. 

Os rebanhos de forma geral são pequenos, estando na faixa 
de 20 a 50 animais por p~priiedades, p o r h  existem casos de fazen- 
dems que possuem 400 a 500 animais, ou Bsvezes mais. No que diz 
respeito i densidade dos rebanhos, Kasprzykowski & Nobre (1974), 
revelam que de modo geral a criação de caprinos e ovinos deslanados 
está compreendida na área'do po l igono das secas e que a densidade 
dos rebanhos &de 1 1 cab/km2 para bovinos, 8.3 para ovinos e 1 1,4 
para capr i nos. 

Os animais sáo criados exclusivamente sobre a pastagem 
nativa do Nordeste, caracterizada pela presença da vegetação arbb 
rea, arbustiva e estrato herbáceo. Esta pastagem tem a sua capacida- 
de de suporte limitada pela escassez e distribuição irregular das chu- 
vas. As gram lneas e leguminosas que crescem nas Breas criadoras do 
Nordeste, apesar do seu alto valor nutritivo durante a estação chu- 
vosa, secam rapidamente após o período de precipita@o, com gra- 
ves conseqüências para os rebanhos. 



A composr@o etarih e por sexo do rebanho wino do Nor- 
deste brasileiro, esta mostrada ma Tabela 3. 

O armazenamento de forragens é prática pouco utilizada 
no Nordeste e dentre os sistemas de consewaçZo. podem ser citadas 
as dapineiras irrigadas e os ,cultivos de pol ma forrageira, sendo que as 
pr imeíras se local izam próximas aos açudes, mas que são de tamanho 
reduzido, n5o sendo suficiente para suplementar todo o rebanho 
na época critica. 

Nos casos em que se utiliza complementação alimentar na 
época seca. esta é feita a base de rni lho em grãos, capim cortado. 
farelo de cereais, restos de culturas, raspa de casca de mandioca. 
palma forrageira, butbilho de sisal ou folhas de urnbuzeiro, também 
existem muitas leguminosas que produzem vagens. que são conçu- 
midas pelos animais neste per fodo. 

TABELA 3. COMPOSIÇAO ETARIA E POR SEXOS DO R€- 
BANHO OVINO DO NORDESTE 

CATEGORIAS DE IDADE 1 % 

Reprodu tores 
Matrizes 
Machos com mais de 1 2 meses 
Fêmeas com mais de 1 2 meses 
Machos com menos de 12 meses 
Felmeas com menos de 1 2 meses 

FONTE: Adaptado de Sinopse Estatktica do Brasil (1 977). 

A ai imentação em estábulo e o fornecimento de concentra- 
dos. são praticamente inexistentes. salvo em casos muito raros em 
fazendas organizadas -para comercial ização de reprodu tores. 

As prdticas de manejo utilizadas pelÓs fazendeiros, de ma- 
nei ra geral, são mu ito restritas. Ex iste u ma alta porcentagem de repro- 
duteres nos rebanhos, como pode ser visto na Tabela 3, e os animais 
não têm época de cobrição definida. Em conseqZncia,as parições 
ocorrem durante o ano todo, com concentração nos meses de janeiro 
e fevereiro e junho e julho. As pariç6es ocorrem no campo e em 
virtude disto existe um alto indice de mortalidade dos cordeiros, 
com infecção do cordão umbilical e por predadores. 

O desmame ocorre naturalmente, e os produtores,de uma 
maneira geral, não fazem castração nem separâção de sexos e os 



machos permanecerri rm rebanho ate ao abate. As emai são cober- 
tas em idades muito jovens e em cúmqUBnoia a p m t a r n  porte 
reduzido pela ges- precoce. carência de alimentação, e .òernMm 
&ido $ conmngliin idade, um3 vez que raramente se adquire reprí, 
du tores de outras propriedades, para serem ut i? itados nos &anhos. 

No aswto sanitario, o combate 9 verminose 4 feito de uma 
ate três vezes ao ano, mas as instalgaes raramente são limpas, o que 
oçaslona reinfestaç6es. As doenças mais comuns &* 

2.1. Gastroentaite Verminótiea dos eaprims e ovims (m dos ca- 
prinos e ovinos). Segundo Torres (19451, esta doença B uma hel- 
mintose c6nfca mista, devida aos vermes das farnllias Tnlchostrop 
gy l idas e Çtrongy l idas, gêneros Haemonchus, Trichostrongylus. 
Oesophagostomun, Cooperia. 

2 2. Eimerbse (Coccidiose) . Ocorre com relativa f req@ncia nos 
caprinos e em menor exala em ovinos, sobretudo na zona do sertão. 
São caso; de enterite hemorrdgica, nos quais o número de oociçtos 
localizados nas fozes 6 grande. 

2.3. Pdiaibse (piolho) . Em rnu itos ovinos, encontram-se grandes 
infestações de Bovicrila ovis tornando a pele seca e eçcamsa; cíoslas 
podem-se formar lembrando a sarna. Os piolhos & encontrados 
em maior número ao longo da linha dorsl, garupa e nos lugares 
mais abundantes em pê to e lã (Torres. 1945). Infecpões macips 
podem acarretar a morte do animal- 

2.4. M d e r m i t e  Infecciorci (frieira). c uma afeqão bastante fre 
quente em ovinos. E c6nhecida de longa data dos criadores nordes- 
tinos. Sua maior incidência & observãda durante o período chuvoso 

2.5. Linfdenite Qreore. (vulgarmente conhecida como caroço) m- 
sada pelo Çorinebacteriurn ovis. Ocorre com muita frq@ncia nos 
rebanhos do Nord este. 

2.6. Dermatite Pustulosa Contagiosa. Conhecida c o m  "Boqueira", 
causa certa mortalidade em cordeiros navos. Na fase inicial nota-a 
uma tumefação do focinho e os cordeiros mamam com muita dif i- 
culdade ou nãc podem mamar e morrem. 

2.7. Febre Aftosa. No sertão, a Aftosa durante o inverno, cantribu i 
pata o aparecimento da frieira, de conseqGncia muito séria para a 
produtividade do rebanho. 



Em termos de comercial ização, Kasprzy kowsky & Nobre 
1 1974) sal ientam que não existem eçtudos detalhados sobre a mesma, 
em ovinos. Os referidos autores comentam que as observações fei- 
tas são fruto de entrevistas em alguns locais do Nordeste, não 
podendo ser general iradas para todos os mun ic (pios criadores. Devi- 
do ao pequeno valor dos caprinos e ovinos comparativamente com 
bovinos, o processo de comercialita& não sofre, normalmente, 
a ação de muitos intermediários. Nas pequenas cidadeedo interior, 
o consumo de ovinos é muito difundido. O intermediáirio responsável 
pelo abate e retalho adquire os animais nas feiras locais ou nas 
próprias fazendas de criação. 

0 s  animais sãa negociados em pequenos lotes, e o preço 
B ajugado na base da avaliação "a olho", sem o uso de balança. 
A maioria dos animais comerciallzados apresentam um peso de 
carcaça variando entre 10 e 12kg e normalmente sãc animais que 
já atingiram mais de um ano de idade. 

O preço pago aos criadores B regulado pela cotação de carne 
no mercado. Muitas vezes ocorre que o abatedor retalhista paga 
ao criador o mesmo preço vigente A nfvel de consumidor. Conçe- 
quentemente, a sua margem de lucro, neste caso, resume-se na venda 
da pele, cabeça e v heras,  que, segundo Kasprzykowski & Nobre, 
(3974) e Bellaver et alli, ( 1  979) representam cerca de 30% do valor 
do animal. 

Nas capitais, aparece um intermedisrio entre o abatedor e 
o criador. Este 6 reçponçáYel pela compra e transporte dos animais 
dos centros de criação As cidades. Neste caso, t a m b h  prwatee o 
sistema de compra a olho, prática que exige larga experiência das 
pessoas intervenientes no negbcio. O preço de carne, ainda segundo 
Kasprzykowski & Nobre, ( 1974). alcança de 50 a 67% do preço da 
carne bovina, nas principais cidades do Nordeste. 

Para o comércio de peles, existe uma estrutura de cara~terls- 
ticas bem definidas. Os curtumes, bem como as firmas exportadoras, 
localizadas nas capitais, possuem uma rede de compradores situados 
em vdrios pontos da região. Em algumas lixalidada, há um interrne 
diArio que o b t h  as peles dos diversos abatedouros e as vende aos 
curturnes e firmas exportadoras. Estes, por sua vez, estabelecem os 
preços em função do mercado internacional. 

A compra de peles 6 feita na 'base de classif i c m  ou na base 
do lote. Na primeira moda1 idade, as peles são claaíficadas quanto A 
qualidade em primeira, segunda, enquarlto que na segunda; os com. 
pradpres negociam o lote globalmente, sem examinar pele por  pele. 
Para que seja classificada como de primeira qualidade, B n d r i o  



que seja grande, ou apresente peso de 450 a 900 gramas e não tenha 
defeitos. Caso a pele apresente algum defeito, mesmo que satisfaça 
os requisitos de peso e tamanho, e classificada como de segunda, 
recebendo apenas 50% da cotação da de primeira. 

Os defeitos mais comuns observados numa pele são: bexiga, 
peladura, cortes de arame, buracos e apodrecimento por excesso de 
carnosidade ou gordura. 

3. Caracterizam do Meio Ambiente 

3.1. Clima. De acordo com a EMPRESA BRASI LEIRA DE PESQUI- 
SA AGROPECUARIA (1974). o componente básico da zona semi- 
árida é a escassez e má distribuição das chuvas, que $0 convectivas 
e/ou orográf icas, concentradas hum ijnico período (três a cinco me- 
ses), com distribuição mu ito irregular, sendo esta a principal carac- 
ter ística do regime pluviomé~rico da área. A irregularidade chega a 
tal ponto, que as médias nada significam, de tal modo que podem 
variar aos extremos de 150 a 1300rnrn. As chuvas caem irregular- 
mente de um ano para outro, sob a forma de fortes aguaceiros. 

Na zona semi-árida, as temperaturas médias anuais são ele- 
vadas, situando-se entre 23 e 27OC, variando pouco de uma região 
para outra, com amplitudes térmicas diárias de 1 O°C e mensais de 
5 a 1.00C. 

A insolação é muito forte, com uma média de 2.800h/ano. P 
umidade relativa do ar é baixa, com as médias anuais em torno de 
50 a 60%. A waporaçãc é elevada, com uma média de 2.000rnm/ano 
(dados do evapor lmetro de Piche). 

3.2. Sob. De acordo com a EMPRESA BRASi LEI FIA DE PESQUI- 
SA AGROPECUARIA (1974). diversificação das unidades do solo, 
6 uma função dos agentes do intemperismo, sobre os diversos tipos 
de formaç80 litolbgica, predominando assim os solos zonais. Exce- 
ções, entretanto, devem ser feitas aos solos azonais e interzonais, 
resultantes de agentes da erosão ou das condições de ~nteniperismo. 

As maiores explorações da e c i e  ovina estão localizadas 
em Cireas com chuvas entre 600 e 1000mm anuais. Nessas regiões 
ocorre inicialmente uma penetração de btosso 10s Ver meltios-Ama- 
retos e podzólicos Vermelhoç-Amarelo da zona anterior (com mais 
de 1000rnrn de precipitação). A medida em que diminuem as chuvas, 
surgem os Litossolos e os solos Brunos nãocálcicos, sendo que nas 
chapadas do Araripe que corta os Estados de Panambuco, Piaul 



e Ceará e do Apod i no Estado do R io Grande do Norte, respectiva- 
mente, wrgern os LatossoCes e Podzól icos Vermelhos-Amarelos e 
Cambissolos. Ocorrem, também, aluviões nos vales dos tios, con h e  
cidos regionalmente como aluviões leves. médios e pesados, dos quais 
os dois últimas podem apresentar problemas de ~Einização e alca- 
l inização. 

De um mgdo geral. os problemas dos solos destas áreas s2io 
a pequena profundidade, baixa fertilidade natural e baixa capacidade 
de retenção de umidade, exigindo técniqs para lavouras secas ou 
ir rigadas. 

3.3. Vegeta*. TQcn icos da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste {S UD EN E)  propõem modificar conceitos anteriormente 
emitidos e considerar três tipos de formações da zona serni-árida. 
a. Caatinga campestre; 
b. Caatinga arbust ivo-arbbrea densa; 
c. D isjunções de outras formações dentro da zona de catinga. 

As caatingas campestres naturais ou, pelo menos, que parecem 
permaneces com a f isionomia de campo, independentemente da ação 
direta do homem, são de Sreas reduzidas, cobertss p r  um tapete, 
mais comumente descont ínuo de ervas, entremeados de pequenos 
arbustos e substituídos, às vezes, por tufos ou pequenas extensões 
cobertas de ervas que geralmente pertencem às fsmílias das grami- 
neas, legurni nosas compostas e malváceas. O martto herbáceo pode 
ser subst itu [do por algumas cactáceas rasteiras e brorneliáceas terres- 
tres de pequenas d imensõeç. Delimitando as clareiras, pdlem"encon- 
tar-se aglomerados de arbustos e arvoretas, geralmente de pequenas 
dimensões- Essa paisagem tem sido chamada de "'caatinga seca e 
esparsa ou seridó" e está distribu ida pelos Estacbs do Cear6, Rio 
Grande do Norte e 'Paraíba. 

A caatinga arbustivo-arbórea densa. apresenta ate quatro 
andares de vegetação nos locais menos devastado; e de maior ferti- 
lidade do solo. Nesse caso, h$ duas camadas ou esvatos de aworetos 
nos andares superiores, cujas copas se tocam, definindo uma f loiesta 
tipica: a floresta xerófita decldua. 

A caducidade das folhas manifesta-se em fi~ngões ecolbgicas. 
Abaixo desses dois andares de vegetaeo arbórea ocorre o terceiro 
estrato, o arbustivo, que forma o terceiro bosque, juntamente com os 
indiv lduos jovens das espécies dos. andares superiores. Por f f m, há 
um estrato herbáceo que cobre parcialmente o solo e, geralmente, 
6 de tropóf i los, que desaparecem da vista do obsenraâor nos mese 
secos do ano, retomando com as chuvas. 



A caatinga arbustivo-arb6rea estratif icada é rnu ito rara, 
atualmente, em decorrência da devastação do corte. Em geral, en- 
contram-se pequenas extensões, cm lugares de dif icil acesso e soios 
relat ivarnente férteis. 

Na maioria dos casos, a caatinga arbustivo-arborea é wbs- 
titu (da pela "Capoeira" da caatinga. Esta 6 um bosque secundário, 
formado nos antigos cercados abandonados que constituíram anti- 
gas culturas. Eom a derrubada de caatinga, surgem espécies arbusti- 
vas ou herbácèas, que d if ici l mente permitem a regeneração da mesma. 
As familfas mais comuns nesta formação são as legurninosas, grami- 
neas, malváceas e compostas. 

As d isjunçoes de outras formações vegetais dentro da zona 
das caatingas. são as que se diferenciam daquelas pelo aspecto 
fisionõmico e pela composição botinica. Estas formações consistem 
em matas perenifól ias. situada's em locais de condições ecológicas 
mais favoráveis, podendo ser agrupadas em três ti pas: 
a. "Matas Ciliares': ao longo das margens de alguns rios. 
b. Matas "Serranas", localizadas no alto de algumas "serras" e cha- 

padas. 
c, "Cerradões", situados no topo de algumas chapadas. corno é o 
caso da f ioresta Nacional do Araripe. Const ituemse em importantes 
reservas b io l óg icas, com um nU mero considerável de espécies produ- 
toras de madeira e reduzido de espécies forrageiras arbóreas. 

Os animais, de uma maneira geral, são criados nas duas pri- 
meiras formações de caatinga, e dentre os principais exemplares 
dorrageiros podem ser citados o çabiá (Mima aesalpinia e .klh 
Benth, da fam íl ia das leguminosas Mimosóideas) ; Feijão- de-Rola 
I Pkraseolus lathyroides, da iam (lia das legumi nosas papi f ionóiaeas) ; 
Juazeiro (Zizyphus joazeiro, da família das rancíceas) ; Capim-péde 
galinha (Echinochloa cruqalíi, Deanv.); Capim-Penasco (Aristida 
set ifol ia, H. B. K.) ; Capim - Mimoso-do-Ceara (Anthephora herma- 
phrodita, Kuntze) ; Capim-Mil hã (Brachiarh plantaginee); Erva-de 
ovelha (Stylosanthes guianemis e S.augubifolia); Capimde-Roça (Pa- 
ninirn pavifolium) e rapadura-de-cavalo (Desmodium discobr) 

Outras forrageiras tais como Umbuzeiro (Spond t u b w è i  
(Bauhinia f o r f i w ,  Lin k) ; h e i  r0 \ (Aspdosp~m mamo- 

arpum, Mart ) ; Çaveleiro (Cnidoscalus p h y l l a a n t h ~  pax e K. 
Hoffrn) ; Carqueja (Calliamira depauperata) Melosa (Ruelh a ~ u b .  
~indau) ; Jucá (Caesalpines Ferres, Mart) ; Jurema- branca ( PZhe- 
abbium dumosum) ; Jurema-preta (Mimosa nigra. Hub) ; Ervanço 
(Gromphrena demissa, Mart); Jitirana (Ipomee glebra, Choisy) 
também ocorrem com certa frequência e são consumidas pelosanimais. 



A baixa produtividade do rebanho mino criado de forma 
extensiva no Nordeste do Brasil é conhecida da maioria dos peçqui- 
sadores e pode ser visualirada na Tabela 4. 

TABE LA 4. PRODUTIVIDADE DO REBANHO OViNO DO 
NORDESTE DA BAHIA 

Número médio de crias do primeiro parto 
Nbmero mMio de crias nos panos q u i n t a  
Taxa de mortalidade I%) 
Idade de utilização das fêrneãs na reprodu* (anos) 
Taxa de desmame 0%) 
Idade media ao abate (meçes) 
Peso vivo méd io dos animais ao abate (kg1 

FONTE: Bahia (1975). 

Visando uma melhor ia dos Indices de produtividade, as rwas 
de ovinos deslanadios no Brasil vêm recebendo nos bttémos anos 
maior atenção e incentivo do governo no que diz respeito ao seu es- 
tudo. Isto se faz necesçário porque a explorgáo da pecuária ovina 
tropical, constitui um dos poucos pontos de alicerce da economia 
do sertão Nordestino. Para isso. foram criados órgãos de pesquisa 
como o Centro Nacional de Caprinos (CNPCaprinos) da Empreça 
Brasileira de Pesquisa Agropeaiária IEMBRAPA) e outras instituições 
de pesquisa passaram a ser incentivadas a trabalhar cbm o produto. 
tendo corno finalidade o estudo das espécies caprinas e ovinas tropi- 
cais. 

Dados parciais de um trabalho conduzido pda Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-ria ( 1979a). vimdo avaliar o com- 
portamento reprdutivo dos ovinos deslanados das raças Morada 
Nova e Santa Inês, são apresentados M Tabeia 5. 









TABELA B. IWEMlOS REpRool l l lW DAS RAÇM m ) W k  NOVA. m A L m  BRASILEIRA. 
SANTA INES EM SOBRAL-CE 

Idade ao primeiro 
estm (dias)) 2 1 4 , ~  * 38,01614 

Idade 3 primeira 
mbri60 Idiasl I 349,g i 88.6{61 

Pefci !I primein 
aibritdo lkg) 28,7 : 2,8(61 

Our* do ciclo 
estral (dias), 
Duração do 
I horas) 

6. Características de bsseirnento 

16.1 ;t l,f(48) 

3 . 4  * 13.9(541 

Idade ao primeiro 
parto (dias) 

Os trabalhos de controle de desenvolvimento pomderal dos 
cwinos das raças deslanadas. são muito raros e só recentemente estas 
inf ormgões estgo sendo tomadas em alguns poucos trabalhos de Pes- 
qu isa. A Associação Brasileira de Criadores' de Ovinos (ARCO) 
iniciou o Serviço de Registro Genealógim, mas entre presentes 
nenhuma informação a respeito das caracter fsticas de crescimento 
dos mesmos. 

Os trabalhos de pequim conduzidos at6 o momento buscarv 
avaliar o comportamento reprodu tivo, determinar a capacidade de 
juporte das pastagens, tratadas diferentemente ou avaliar tratamen- 
tos de suplementação pela mensurg30 de caracterfsticas de repre 
duç8o.e- mortal idade. 

Numa analise global de todos os trabalhos de pesquisa condu- 
zidos até o momento e que ainda es tb  em execução. tentarse obter 
algumas informações que possam ser Úteis do ponto de vista de 
capqcidade de crescimento desses w inos. 

Entre as raw criadas no Brasil, apenas a rge Santa I d s  
apresenta um porte mais desenvolvido, conseqiieneia de sua d e  

497,8 * 87,Of%E 



TABELA O PESOS E MEDIDAü BlOMfRfCAS DE FEMEAS E MACHãÇ DA RAÇA MORADA 
NOVA. ESiRAflFICADOJ POR IDADEm 

Lscianis ? l t5i2,9 
N - 3 6  

Leite 23,9*3.4 
N = 43 

2 Dentes 26.6i4.1 

tendência de animais da raça Bergamácia. Machos inteiros desta raça, 
segundo a Empresa Brasileira de Pesqu jsa Agropecuaria ( i 979bi 
alcançam aproximadamente 40kg de peso vivo aos seis meses de 
idade, quando criados em sistemas d e  conf inamento. A Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos (1977) revela que na r g a  Santí 
Inês, os machos adultos apresentam um peso corporal em torno da 
80kg, e as fêmeas de 60kg mas & comuns animais com mais de 
1 O0 kg de peso vivo. 

Para a raça Morada Nova, F igueiredo (,I 978) estudando carac- 
ter lsticas biométriças de 590 animais criadas extensivamente extra- 
tif icando por sexo e idade, encontrou que a peso médio de fêmeas e 
machos adultos 8 de 31 ,O e 38,Okg respectivamente. As medias de 
peso e medidas biométr icas destes animais estão apresentadas na 
Tabela 9, 

Para a raça Somalis Brasileira, a Associação Brasileira de Cria- 
dares de Ovinos (1977) cita pesos de 40 - 60kg e 30 - 60kg para 
machos e fêmeas respectivamente. No entando Simplicio ( 1979, 
dados não publicados) encontrou um peso médio de 26.2kg ao parto. 
para uma amostra de .17 femeas adu I tas. 

Na raça Rabo Largo, nenhum trabalho de pesquisa foi condu- 
zido at4 o momento. No entanto, a Associação Brasileira de Criado- 
res de Ovinos ( 1 977) cita pesos rn6dios de 45 a 30kg para os machos 
e @meas respectivamente. 



Un iversibade Federai do Ceará (1 978) reporta resultados 
parciais do trabalho de melhoramento genético de ovinos da rasa 
Morada Nova, variedade branca, no qual estão sendo testados algur..s 
reprodutores. As caracter isticas consideradas na seleção são ef icizi I -  

cia reprodutiva, número e peso de cordeiros nascidos e desmarna~os, 
peso aos 240 dias (idade de abate) e peso aos 360dias ( iniciodt. r e  
produção). O desenvolvimento da progênie de cinco reprodutores 
durante os cinco anos de condução dos trabalhos, está mostrado 
na Tabela 10. 

Muito embora os dados não estejam estratificados pelas 
diversas fontes de variação (ano, sexo, etc.), pode ser visualizada 
alguma variação a qual supõe-se ser pelo menos em parte, de natureza 
genética, uma vez que os animais são criados em manejo padronizado 
e estão sujeitos 3s mesmas fontes de variaçao. 

TABELA 10. DESENVOLVIMENTO PONDERAL DA PROGENIE 
DE 5 REPRODUTORES DA FIAÇA MORADA NO- 
VA DO ESTADO DO CEARA, PARA 0 PERTODO 
DE 1973-1978 

REPRODUTORES 

FONTE : Unhrsidade federal do Cear8 (1  978). 

Os autores utilizaram duas estações de parição, sendo uma 
correspondente ao início da estação seca e a outra ao início da esta- 
$o chuvosa. O desenvolvimento parcial dos animais nascidos em 
cada uma destas estações esti mostrado na Tabela 11. 



TABE IA 1 1. DESEMVOLVlMENTO PONDERAL DA PROGENIE 
NASCIDA EM DUAS ESTACOES DE PARIÇAO, 
NO ESTADO DO CEARA, PARA O PERTODO DE 
1973-1978 

Era de se esperar que os animais nascidos na estação seca 
tivessem uma maior desvantagem em relação aos nascidos na estação 
chuvosa, mas as pequenas d if erenqas ex istentes tendem a dimin~l ir, 
a medida que o animal cresce. 

ESTAÇRO 
DE 

PAR~ÇAQ 

Junho -- Agosto 
(seca) 

Dezembro - Fe- 
re i ro (chuvoso) 

Teixeira ( 7 977) reporta resultados obtidos com animais da 
mesma raça, submetidos a cinco tratamentos diferentes, porém 
apenas o resultado do tratamento em pastagem nativa (A) com- 
parado com o tratamento que recebia pastagem nativa, vermifugação, 
mineralização e suplementação alimentar com 2509 de concentrado 
com 14% de proteína bruta, 30 dias antes e depois do parto, (B), 
são disponíveis e mostradas na Tabela 12. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (1979) reporta 
trabalhos no Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos visando 
comparar o desempenho de progênie de 25 ovelhas de raça Morada 
Nova e 25 de raça Santa Inês, criadas nas mesmas condições de 
manejo, Os dados relativos ao primeiro ano de obsewaçiÍo são mo's- 
trados na Tabela 13. Esses animais foram nascidos no final da estação 
chuvosa e desmamados durante a estação seca, onde a carência 
alimentar foi inevit5vel. 

FONTE : Uniwrsidade Federa! do Cear3 11 978). 

NUMERO 
DE 

FILHOS 

24 1 

237 

PESO M E O ~  DA PAOG~NIE (h1 
AO 

NASCER 

2 9  

3 ,o 

'L 

AOS 100 
DIAS 

13,2 

15,9 

AOS 244 
DIAS 

21,5. 

22,7 

AOS386 
DIAS 

23,4 

24'4 



TABE LA 1 2. PERFORMANCE COMPARATIVA DE OVINOS 
MORADA NOVA SUBMETIDOS A DOIS TRATA- 
MENTOS - 7973 

FONTE : 'Teixsira / 1977). 

PARÂMETROS 

TABELA 13. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE O DE- 
SENVOLVIMENTO PQNDERAL DA PROGENIE 
DAS RAÇAS MORADA NOVA E SANTA INES - 
1978 

f RATAMENTOS 

FONTE : E m  Brasileira da Pesquisa Agropecukia 1197%). 

26 

A 

Peso ao nascer ( kg) 2,9 
Peso à desmama (kg) g15 
Peso médio aos 224 dks (kg) 19.0 
Tempo (d ias) para alcançar 16 Ikgi 168,O 

RAÇAS 

8 
a 

3 2  
16,5 
26,O 
84,O 

PARAMETROS 

Peço ao nascer em fêmeas de partos 
simples (kg) 
Peso ao nascer 9rn fêmeas de partos 
duplos (kg) 
Peço ao nascer de machos de partos 
simples (kg) 
Peso ao nascer de machos de partos 
duplos (kg) 
Peso aos 2 1 0 d ias em fêmeas de par- 
tos simples {kg) 
Peso aos 2 1 0 d ias em femeas de par- 
tos duplos (kg) 
Peso aos 21 0 dias em machos de par- 
tos simples (kg) 
Peso aos 21 0 dias em machos de par- 
tos duplos ( kg) 

MORADA NOVA 

2,6+-0,4 

2,3* 0,3 

3,4+0,6 

2,3*0,3 

1311~1~11 

10,5* 1,4 

14,0+ 1,4 

SANTA I N ~ S  

3,0+007 

2,5*0,2 

3,610,3 

1 1,7k3,8 

T 3,4*2,2 

15,0113,4 

I 9,8* í ,3 - 
1 



Apesar do grande porte dos ovinos Santa Inês, as diferenças 
em desenvolvimento ponderal entre as duas raças foram pequenas. 
Acredita-se que a carência alimentar tenha s i d ~  o fator causador 
dessa semelhança no desenvolvimento dos anima is. 

A raça S~malis Brasileira, de menor porte que as raças Mora- 
da Nova e Santa Inês, #também vem sendo estudada v imdo ampliar 
suas caracter lsticas de desenvolvimento ponderal , Alguns dados 
referentes a essa raça foram obtidos nos trabalhos do Centro Nacio- 
nal de Pesquisa de Caprinos e podem ser visual izadcis na Tabela 14. 

TABE LA 14. DESENVOLVIMENTO POMDERAP DE QVINOS 
DA RAÇA SOMALl's BRASI E I R A  

a NÚmerodeObservaqdes* 
FONTE : Sim1 (cio 11 979, dados não publicados). 

P A R A M E T R ~  

Peso ao nascer de machos de partos simples 
Peso ao nascer de machos de partos duplos 
Peso ao nascer de fêmeas de partos simples 
Peso ao nascer de fêmeas de partos duplos 
Peso aos 95 d ias de machos de partos simples 
Peso aos 95 d ias de machos de partos duplos 
Peço aos 95 dias de fêmeas de partos simples 
Peso aos 95 d ias de fêmeas de partos duplos 

Para a obtenção desses dados os animais foram criados em 
um piquete de pastagem nativa raleada, no qual existe um açude 
que sonsenva grande quantidade de forragem verde nas suas mar- 
gens, servindo de suporte alinentar mesmo na época seca. Esses 
animais são nascidos na éooca seca e desmamados aos 90 dias de 
idade. 

InformaçCes mais precisas sobre as características E! a velo- 
cidade de crescimento dos animais da raça Morada Navá são d içpa- 
niveis no trabalho da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará 
(EPACE, 1976,'1977 e 1978) que revela os resultados de três anos 
de experimentalça"~ com um grande número de animais, que fazem 
parte de estudos de pastagem. Esses ovinos são submetidos a cinco 
tipos de pastagem. Nesse estudo a estação de cobrição foi de 
15.12.77 3 f 5.02.78 e as crias foram desmamadas com 1 1'4 dias de 
idade. Alguns dados desse estudo são apresentados na Tabela 15. 

Nm 

4 
2 
9 
6 
4 
2 
9 
6 

PESO (kp! 
.-v 

2,s 
7,8 
2,4 
1,7 

12,9 
9 2  

12,7 
8 2  



TABELA f 5, DESENVOLVIMENTO PONDERAL DE OVINOS 
DA RAÇA MORADA NOVA EM QUIXADACE 
NO PERíODO DE 1976a 1978 

TIPOs DE P N A G E N S  
PARAMETROS 

Peso ao nascer (kg) 
Peso ao desmame (kgj 
Númerci de animais nas 
cidos 
NUmero de animais d e  
mamados 

Pastagem Nativa 
Pastagem Nativa Melhorada 

C Pastagem Artificial 
Pastagem Nativa Melhorada sem Exlusk  
Pastagem Nativa Melhorada mm Emlusão 

FONTE: Empresade Pesquisa Agropecu~riadoCearB (1976,197ie19781. 

Parece não haver diferenças em pesos entre os animais nas 
diferentes pastagens, porém cabe salientar que o objetivo do estudo 
é conhecer a capacidade de çuoorte da pastagem, e, nesse caso, não 
poderia haver grandes diferenças, uma vez que as cargas animais 
do ajustadas de acordo com il disponibilidade de formem. 

Com relação a estudos de caracter lsticas de carcaça dos ovi- 
nos destanados, a Empresa Brasileira de Pesqu Esa Agsopmsria 
(1 979). est6 conduz indo um estudo na forma de levantamento das 
caracter tsticas de carcaças, das diversas categorias e raças de ovinos 
criadas no Nordeste. Os resultadas de uma primeira arnastragern 
estão mostrados na Tabela 16. A rnetodologia 'utilizada nesse te- 
vantarnento inclui a compra de animais de abate nas feiras livres e 
o abale em f rigorff icos, com a respectiva avaliação de suas carcaças. 
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