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Entre as ra~as de ovinos des1anados nativos da regiao Nor
deste, destaca-se a Santa Ines que e oriunda do cruzamento en
tre as ra~as Bergamacia e Morada Nova. Apesar de se tratar de
uma ra~a recen temente formada ou ainda em fo'rma~ao, os ,- ovinos
Santa Ines acham-se bastante disseminados na regiao semi-arida
do Brasi 1-

No atua1 estagio da pesquisa em ovinos des1anados, ainda
sao restritos os traba1hos em me1horamento genetico das ra~as
nativas exp10radas na Regiao Nordeste, bem como, aque1es refe
rentes a ava1ia~ao de suas potencia1idades produtivas. Diante
dessa rea1idade, a EMBRAPA atraves de sua Unidade de Execu~ao de
Pesquisa de Imbito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), vem
desenvo1vendo urn traba1ho de ava1ia5ao do potencial produtivo
desta ra~a (variedade verme1ha).

a traba1ho esta sendo conduzido na Fazenda Experimental de
Campo Maior-PI, pertencente a UEPAE de Tere.sina,com um rebanho
de 100 matrizes, 10 reprodutores e 06 rufi;es mantidos em past~,...

gem nativa, sup1ementados com capim e1efante triturado durante
os periodos criticos.
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A cobri~ao utilizada e de forma controlada, sorteando-se
10 femeas para cada reprodutor. As femeas permanecem com os ru
fioes marcadores durante a esta~ao de cobri~ao (60 dias de dura
~ao) para a identifica~ao do estro. As marcadas durante 0 dia
sac cobertas em torno das 17:00 horas do mesmo dia e as 7:00 ho
ras do dia seguinte e aquelas marcadas durante a noite sac co
bertas as 7:00 e 17:00 horas do dia seguinte. 0 rebanho e vermi.
fugado sistematicamente e 0 consumo de sal mineral e voluntario.
As matrizes recebem no ter~o final da gesta~ao cuidados especi
ais e os recem nascidos alem do corte e desinfec~ao do umbigo,
permanecem no centro de manejo durante os primeiros 20 dias de
vida. Todo 0 rebanho e vacinad~ coutra febre aftosa e a linfade
nite i controlada pela incisao do g~nglio afetado, remo~ao do
material caseoso e aplica~ao de cicatrizante. As matrizes e re
produtcres sac pesados com intervalo de 28 dias e, as crias, ao
nascimento e a cada 28 dias, ate atingirem 12 meses de idade,
quando sac incorporades e/ou descartadas do rebanho.

Estao sendo avaliados a curva anual de ganho de peso das
matrizes, crescimento das crias, parametros reprodutivos e da
dos sobre mortalidadede jovens e adultos.

Os ~esultados referentes ao peso medio vivo das matrize~
obtidos durante 0 periodo de fevereiro a abril de 1984, encon
tram-se na Tabela 1.

Observa-se na Tabela 1 que as medias de peso das matrizes
situa-se entre 41,0 e 43,0 kg. As varia~oes verificadas durante
o periodo podem ser atribuidas a estacionalidade da produ~ao de
pastagem e ao estado fisiologico em que se encontram as matri
zes (gesta~ao, pari~ao e amamenta~ao), nas diferentes epocas de
pesagem.

o peso medio das crias oriundas das esta~oes de monta de
82/83 e 83/84" avaliadoao nascimento e em diversas faixas eta
rias~ de acordo com 0 sexo e com 0 tipo de parto, acham-se re
preseritados na Tabela 2.

Os dados sobre 0 desenvolvimento ponderal das crias (Tabe
la 2), indicam que 0 ovino Santa rues vem apresentando born de



sempenho, sendo possivel destinar animais para 0 abate com 6 me
ses de idade.,.

A analise da Tabela 2 mostra tambem, que de um modo gera~
tanto os machos camo as f;maas nascidas de pari~~es duplas apr~
sentaram peso medio inferior em todas as faixas etarias estuda
das e consequentemente menor velocidade de ganho de peso ate os
12 meses.

Os resultadns concernentes aos parimetros reprodutivos e
~,,,,:

aos indices de mortalidade do rebanho, obtidos no period-~' de
1982 e 1984, encontram-se contidos na Tabela 3.

Os dados obtidos tanto em 1983, como em 1984, revelam que
os ovinos da ra~a Santa In;s vem apresentando urn bom desempenho
produtivo. Os resultados obtidos ate~ momento, apesar de preli
minares, sio bastantes animadores e v;m evidenciando uma boa
adapta~ao desta ra~a is condi~~es da regiio, bem como, uma res
posta positiva as praticaszootecnicas adotadas no sistema de
explora~ao de que estao submetidos.
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TABELA 1. Media de peso vivo de matrizes ovinas da rac;a Santa
Ines. Variedade vermelha no periodo de 03.02.83 a

27.04.84, Campo Maior-PI

Data N9 de Peso medio
matrizes (kg)

03.02.83 64 36,60

03.03.83 64 39,86

31.03.83 64 42,64
,/' 28.04.83 48,5063

26.05.83 63 43,00

23.06.83 62 43,75

21.07.83 62 41,44

18.08.83 62 37,33

15.09.83 62 41,52

13.10.83 62 42,80

10.11.83 62 42,82

09.12.83 102 42,52

06.01.84 102 37,81

03.02.84 103 41,39

29.02.84 101 42,59

29.03.84 99 42,00

27.04.84 99 41,58



TABELA 2. Desenvo1vimento pondera1 de cordeiro8 da ra~a Santa Ines, Variedade Verme1ha
com G sexo e tipo de parto, no municipio de Campo Maior-PI, durante 1982/84.

Discri
minac;ao

Macho pa!,
tosimp1es 3,92 ~ 0,12 19,01~ 1,10 20,93 ~ 0,95 24,93 ~ 0,94 37,11 ~ 0,88 3,91! 0,12 21,65! 0,53
Femea pa!,
tosimples 3,81! 0,15 18,17! 0,92 20,51! 1,09 24,54! 1,09 32,35! 0,79 3,89! 0,11 20,02! 0,53
Macho pa!,

3,11 + 0,14 13,39! 1,06 14,51! 1,18 .17,80~ 1,08 31,80! 0,71 3,17! 0,31 15,33! 2,33
Femea pa!,
t~ duplo 3,10! 0,14 12,36! 0,65 14,28! 0,77 18,13! 0,80 28,04! 0,66 3,00 ~ 0,29 14,00! 0,93



TABELA 3. Comportamento produtivo de ovinos da ra~a Santa Ines,
(variedade verme1ha), no municipio de Campo Maior-P~
nos periodos de dezembro de 1982 a novembro de 1983 e
dezembro de 1983 a maio de 1984.

1982/1983
N9 _.de %

matr1zes

- NQ de ove1has em reprodu~ao

- Pari~ao

1983/1984NQ de
matrizes


