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Avaliou-se 0 crescimento de ovinos da rac,;aSanta Ines em area de
pastagem nativa na regiao do mimoso, no estado do Piauf. Utilizou-se
cordeiros com 90 dias de idade. No perfodo chuvoso foram distrihufdos em
dois tratamentos: pastagem nativa e pastagem nativa + coneentrado e no
perfodo seeD: pastagem nativa + feno e pastagem nativa + feno +
coneentrado. 0 eoncentrado com 16% de PB e 70% de NDT forneeido a
base de 1% do peso vivo. A disponihilidade e eomposic,;ao hotfmiea da
pastagem foram determinadas atraves de metodo indireto. No perfodo
ehuvoso os animais ganharam peso (P<0,05) apenas quando 0 eoncentrado
estava presente na dicta, 21,6g1dia, no perfodo seeo os animais mantiveram 0

peso, apenas ao receherem a suplementac,;ao volumosa. 0 ganho medio
diario registrado no perfodo seco, 45,5g1dia, foi observado quando foi
oferecida suplementac,;ao volumosa assoeiada ao eoneentrado, permitindo a
obtenc,;ao de urn peso final propfcio ao abate, 26,9 kg, com os animais aos
210 dias de idade. A disponibilidade de materia seca foi mais elevada no
final do perfodo ehuvoso,1130,2 kg, reduzindo-se para 464,3 kg em
dezembro. As gramfneas apresentaram dominaneia no perfodo seeo, 95,8% e
as ervas no perfodo ehuvoso 60,7%. As leguminosas foram registradas
apenas no perfodo ehuvoso com a partieipac,;ao de 6,7%.0 Creseimento de
ovinos em pastagem nativa de no perfodo chuvoso s6 oeorre com 0 uso de
suplementac,;iio concentrada e no perfodo seeD e com suplcmentac,;iio
concentrada e volumosa.

Desde a epoea da eolonizac,;ao do Piauf a vegetac,;ao nativa que
ocorre na regiao norte do Estado, e que reeebe 0 nome local de "regiiio do
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mimoso", vem sendo utilizada como principal fonte de alimento volumoso
para bovinos, ovinos e caprinos, contribuindo assim fortemente para a
economia dos municipios dessa regiao.° uso dessa vegeta<;ao como pastagem nativa contribui, tambem,
para a conserva<;ao de recursos naturais tais como: solo, agua, alem da
biodiversidade de flora e fauna locais. Nascimento et al. (1980)
identificaram nessa regiao grande numero de gramineas e leguminosas com
elevado potencial forrageiro, relatando valores de participa<;ao de
leguminosa de ate 18 %.° desempenho de animais em pastagens nativas esta associado ao
usn de lotac.;6esadequadas (Ramos et aI., 1980), a suplementa<;ao no periodo
seco e nas rases produtivas de maior necessidades de nutrientes, tais como
durante a recria e termina<;ao (Susin, 1996). Considerando a demanda atual
para a carne ovina, suplementa<;ao dos animais mantidos em pastagens
nativas pode ser uma estratcgia que favore<;a 0 abate dos animais mais
precocemente, desse modo aumentando a oferta de animais no mercado.

Neste trabalho tem-se como objetivos avaliar 0 desempenho de
ovinos da ra<;a Santa Ines, na fase de crescimento, mantidos em pastagem
nativa de mimoso e com 0 uso de suplementa<;ao alimentar e ainda avaliar a
disponibilidade de materia seca e composi<;ao botanica dessa forragem nos
per~odos chuvoso e seco.

Esta pesquisa foi realizada na Fazenda Boa Vista, no municipio de
Campo Maior, PI. A vegeta<;ao local caracteriza-se pela ocorrencia de
campos abertos, onde predomina 0 capim mimoso (Axonopus sp) associ ado a
dicotiledoneas herbaceas, intercaladas por manchas de vegeta<;ao arb6rea e
palmacea. Segundo classifica<;ao de Koppen, 0 clima local e Aw. A
temperatura media anual varia de 27 a 33° C e a media anual de precipita<;ao
pluviometrica e de 1.268 mm, com cinco a seis meses secos (CEPRO, 1990).
Nas areas de campos predominam solos classificados como plintossolos
arenosos, acidos e de baixa fertilidade (Nascimento et aI., 1980).

A pastagem nativa estudada nos periodos seco (outubro a
dezembro) e chuvoso (mar~o a julho), consistiu na principal fonte de
alimento volumoso para os animais avaliados, sendo utilizado taxa de
lota<;ao de 0,3 UNha. Foram avaliados dois lotes de ovinos da ra<;a Santa
Ines, desmamados aos 90 dias de idade. No periodo chuvoso os animais
entraram na pastagem em mar<;o, dois meses ap6s 0 inicio das chuvas, e
foram submetidos aos seguintes tratamentos: Tl - alimenta<;ao a base de
pastagem nativa, e T2 - pastagem nativa + concentrado, enquanto no periodo



seco os tratamentos foram: T3 - pastagem nativa + feno, e T4 - pastagem
nativa + feno + concentrado. 0 concentrado, com 16 % de proteina bruta e
70 % de nutrientes digestiveis totais, foi fornecido a base de 1 % do peso
vivo, com corre<;ao semanal e fornecido no final da tarde. Durante 0 periodo
seco os animais tiveram aces so livre a feno de Tifton-85 (Cynodon sp) antes
de irem ao pasto. Foi disponibilizado tambem agua de boa qualidade e uma
mistura constituida de sal comum e fosfato bicalcico. A pesagem dos
animais foi realizada a cada 28 dias, apos urn jejum de 16 horas.

Para a avalia<;ao do desempenho dos animais utilizou-se
delineamento experimental inteiramente casualizado, com os quatro
tratamentos anteriormente definidos e cinco repeti<;6es. A analise da
variancia foi realizada com pacote estatistico SAS (19), num fatorial2x2x5 e
as medias comparadas pelo teste de Tuckey a 5 % de probabilidade.

As avalia<;6es da disponibilidade e da composi<;ao da forragem
foram feitas em tres piquetes de dois hectares. As avalia<;6es ocorreram nos
meses de mar<;o, maio, julho, correspondendo ao periodo chuvoso, e em
agosto, outubro e dezembro no periodo seco. Para a determina<;ao da
composi<;ao botanica foram coletadas 15 amostras por piquete, num total de
45 amostras de 0,25 m2

•

A estimativa da fitomassa disponivel foi obtida atraves do metodo
indireto descrito por Gardner (1986). No procedimento de amostragem para
estimar produ<;ao de forragem, em cada piquete definiu-se cinco Iinhas
transversais imaginaria, distanciadas aproximadamente de 20 m. Sobre estas
foram alocadas 10 amostras por linha, utilizando-se quadros com area de
0,25 m2

, das quais 45 foram colhidas e pesadas a determina<;ao de materia
seca produzida. Ao mesmo tempo foram estimadas, por escore, a produ<;ao
da forragem em 150 amostras.

o desempenho de ovinos na pastagem de mimoso criados no
periodo seco e chuvoso, esta descrito na Tabela 1. Ressalta-se que a
superioridade do peso inicial dos animais do lote do periodo seco, cerca de 4
kg, pode ser atribuido ao efeito do ambiente durante a amamenta<;ao, que,
para estes, ocorreu em condi<;6es de maior produ<;ao de forragem,
propiciando maior produ<;ao de leite pelas maes.

Observa-se que durante 0 periodo chuvoso os animais nao
ganharam peso quando alimentados apenas com pastagem nativa, chegando
a perder em media, cerca de 20 g nesse periodo, mesmo considerando-se
disponibilidade de forragem como mostrado na Tabela 2. Esse resultado
pode indicar urn efeito pronunciado do estresse pos-desmama, que segundo
alguns pesquisadores pode ser atenuado se os animais receberem alimento de



aHa qualidade, porem, tambem pode ser justificado pela reduCiaodo consumo
de materia seca em razao da alta umidade da forragem, que segundo Ribeiro
(1997) pode ocorrer, prineipalmente se 0 volumoso apresentar baixo valor
nutritivo. Entretanto, a eomplementa~ao alimentar com concentrado s6
elevou 0 ganho de peso diario em torno de 21 g, nao se mostrando suficiente
para atingir 0 peso de abate aos sete meses que garantisse carcaCiade 10 kg, a
partir de animais desmamados com peso vivo abaixo de 15 kg.

Com rela~ao ao ganho de peso no perfodo seco, observou-se que
este foi superior ao do chuvoso em ambos os tratamentos avaliados, porem
bem inferior ao resultado obtido por Girao et al. (1984), que foi de 95 gldia,
tambem com animais da ra~a Santa Ines e, nessa mesma idade. Mesmo os
animais tendo sido desmamados mais pesados, observou-se que 0 ganho de
peso eonstatado quando acreseentado 0 feno it alimenta~ao, nao foi
sufieiente para que estes atingissem peso de abate, aos sete meses, com
eondi~6es de render 10 kg de carca~a. Ja com a suplementa~ao com
eoneentrado .esse resultado foi observado. Portanto, apenas 0 feno nao
garantiu 0 ganho de peso esperado.

Na Tabela 2 esta apresentada, alem da produ~ao de materia seca,
tambem a eomposi~ao botfmica da pastagem. A maior disponibilidade de
materia seea foi observada no mes de julho, com 1.130 kglha, enquanto 0

menor valor foi de 464 kglha no mes de dezembro. Estes resultados foram
inferiores aos observados por Nascimento et al. (1990), tambem na regiao de
mimoso, que constataram varia~ao entre 678 e 2.441 kglha.

Quanto a composi~ao botfmica, observou-se a predominancia de
gramineas no perfodo seeo, que variou entre 77 e 96%, porem, com reduCiao
destas no periodo chuvoso cuja varia~ao foi entre 33 e 65 %, ao tempo que
oeorreu aereseimo da presen~a de outra ervas, que chegaram a atingir
pereentual de 60,8%. Por sua vez, a, a presen~a de leguminosas no perfodo
seen foi considerada insignifieante e, mesmo no perfodo chuvoso a sua
ineidcncia s6 atingiu eerca de 6,7%. Esse valor diferiu dos observados por
Ramos et al. (1980) e Nascimento (1990), que identificaram na regiao de
mimoso a partieipa~ao das leguminosas nas pastagens com varia~ao entre 15
e 31%. A pnitica da superlota~ao que e comum nos sistemas de produ~ao
animal nesta regiao, e mais especificamente, na area onde foi realizada essa
pesquisa, pode ser urn dos fatores que mais interferiram nos resultados
observados. Conseqiientemente, isso refletiu nas baixas taxas de ganho de
peso di<irio dos animais, mesmo tendo-se utilizado uma taxa de lota~ao
relativamente baixa, que foi de 0,3 UA/hectare, que foi a recomendada com
base nos resultados obtidos para essa regiao por Nascimento et al. (1980).



TABELA 1 - Peso inicial, peso final e ganho medio diario de ovinos na fase
de ereseimento em pastagem nativo de mimoso.

Peso Peso Ganho
Tratamentos inicial Final medio

(Kg) (Kg) diario (g)
Periodo ehuvoso (2001)

Pasto nativo 14,4 14,2 -
Pasto nativo + eoneentrado 14,4 17,0 21,63

Periodo seeD (2001)
Pasto nativo + feno 18,3 20,1 8,60

Pasto nativo + feno + eoncentrado 17,4 26,9 45,5c

Obs.: Medias seguidas de mesma letra na coluna nao diferem significativamente,
pelo teste Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade

TABELA 2 - Disponibilidade de materia seea e eomposi<$ao botfmica da
pastagem nativa na regiao do mimoso.

Disponibilidade de
Materia Seca (kg/ha)

879,5
893,8
1130,2
578,7
464,3

Mar~o
Maio
Julho
Outubro
Dezembro

Composi~aobotanica (%)
Gramineas Ervas Leguminosas

33,2 60,7 6,0
36,6 59,6 6,7
65,7 32,1 2,2
77,2 22,1
95,8 4,2

o Creseimento de ovinos em pasta gem nativa de mimoso nos
periodos seeD e ehuvoso s6 oeorre com 0 usa de suplementa<$ao com
alimentos eoncentrados.

A reduzida disponibilidade de pastagem entre meados e final do
periodo seeD em pastagem de mimoso inviabiliza a sua utiliza<$ao para
alimenta<$aode animais em ereseimento.
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