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Pisos     E     GAhlHOS     EH     PESO    0E     BÚFALOS     Bubalus     bubatis     L.      EM     PASTAGENS     NAtlvAS     OE

VÁRZEA.

Am   Sílvis  de  Andróde   Ssrdinhal

José   Ribamar   Felipe   Marques2

RESUMO:    0    trabalho   {az    parte   de   projetos   mais    abrangentes   desenvolvidos    no   Campo

Experiínental    do    Baixo    Amazonas     -    CEPA,     da    EMBRAPA-CPATU,     no    "nicípio    de    Monte

Alegre-Pa,   ewi  pastBgens   nativas   de   terro   imindável   (vórzea   baixa).   0   típo   climático

é  esracteriz®do  ccw")  tropico`   chuvoso  ccm  pequeno  período  §eco.   As   coordenadas   são:
2°   00   30"   de    lati.tude   sul    e   56°   0413'i   de   longitude   W.    Gr.,    ccm   alti.tude   de   30   m.

Os   estudos    envolvem   .s    raços    Cerabão,    Joferabadi,    Mediterrâneo   e   Niirrah,    mai.s    o

tipo   Bsio,   criBdos   em  nódulos   de   Sistemas   de   Produção.   Os   dados   de   pesos   e   ganhos
em  peso   em  várias   idacles   foram  coletados   no  perfodo  de   abril   a   dezembro  de   1992.   os

resultõ-c)s    obtidos    para    pesos    médios    (Kg)    de    enim@i.s    edultos,     respectivÉimente,

machos   e   fémeas,    foram;   Baio  690,5     ±28,¢,   514,0  ±20,0,.    Carebão.   588,7  Í13,5,   538,1

±12,6;     Jaferabadi-     756,7    ±22,5,     557,0    ±27,8,.     Hediterrôneo-     -,     558,62    Í17,l     e

Murrah-     714,0    ±64,7,     602,ó    ±22,2.     Os    ganhos    em    peso    médi-os    de    acordo    com    Ôs

cótegorios   Novilhos   (.s)   e   Bezerros   (as)   e   raç®s   estudíidas   foram   respecti.vanmte:

0,382   ±0,38,   0,600   ±0,41,   0,396   ±0,7¢   e   0,397  ±0,74   para   o   tipo   Baio;   0,378   ±0,20,

0.389   ±0,32,    0,4¢8   ±0,59   e   0,392   Í0,52   p®r®   C®r.bão;    O,ó90   ±0,31,    0,377    ±O,2ó,

0,430   ÍO,70   e   0,639   ±0,72   par®   Jaf.rabadi;   0,515   ±0,67,   0,¢65   ±0,32,   0,522   ±0,10   e

O,S13     ±0,69     para    Hurrah;     e     -,     0,512     ±0,61,     0,649     ±0,95     e     0.595     ±0,83     para

Nediterréneo,     observ®-8e,     ccm    re`®ção    aas    mchos,     `in    maior    porte    dos    Éiniinais

J.ferebadi    e   Niirr.h    cm   .iitB    ®r®nde    v.riacão   r®8    r.8tantes.    N®8    fêfneas    hé    un
equilfbrio  entre  os  p®8os  .du(tos  de   J.f.r.badi,   Nurrah   e  Nediterréneo.   ^s   {éneas
Beias    .present®ram   gt!rm   porte.    Wo   que    6e    refere    eo   oanho    em   peeo,     telvez    a
vantagem   ®presenteda    por   Hurrah    e   Medi.terrôneo    tenha    sido    em    função   da   i"lhor

qua(id®de   da§   pastagerc   nos   seus   retiros   e   dô   baixa   disponibilidade   de   forregm
durante  e  época  ritenos  chuvosa  nos  outros.

1.   Bolsista   inici®Ção   Científ ica   FCAP/EMBRAPA-CPATu

2.    Pesquisador   EMBRAPA.CPATU,    Bolsista   Cwpq.


