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RESUMO - a experimento foi conduzido com 0 objetivo de determinar os efeitos da
manipulayao da vegetayao lenhosa da caatinga e do pastoreio multiplo sobre 0 ganho de peso
de bovinos, caprinos e ovinos machos em crescimento. as tratamento~ principais consistiram
de caatinga nativa (testemunha), caatinga sob rebaixamento e caatinga sob raleamento, e os
subtratamentos, as combinayoes de bovinos, caprino~ e ovinos, incluindo 0 pastoreio solteiro
por essas especies de ruminantes. Concluiu-se que, na caatinga, os bovinos devem ser criados
em pastoreio solteiro e que 0 raleamento constitui a melhor tecnica de manipulayao para esses
ruminantes. Ja os caprinos devem ser criados em pastoreio solteiro, ou combinado com bovinos,
preferencialmente, em areas de caatinga rebaixada ou raleada. as ovinos, por seu turno, devem
ser criados combinados com caprinos ou em pastoreio solteiro e 0 raleamento constitui a melhor
tecnica de manipulayao da vegetayao da caatinga para esses ruminantes. as melhores
rendimentos de peso vivo animal sao obtidos em caatinga raleada sob pastejo de bovinos em
crescimento.
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ABSTRACT - The experiment was conducted with the objective of determining the
effects of the manipulation of the woody vegetation of the caatinga and of the mixed grazing on
the weight gain of young bovine, caprine and ovine males. The main treatments consisted of
native caatinga, lowered caatinga, and thinned caatinga, and the subtreatments were the mixings
of cattle, goats and sheep, besides the sole grazing by those ruminant species. It was concluded
that cattle should be raised in caatinga under sole grazing, and that thinning is the best technique
of manipulating the caatinga vegetation for those ruminants. On the other hand, goats should be
raised under sole grazing or mixed with cattle, on lowered or thinned caatinga vegetation; and
sheep should be raised mixed with goats or in sole grazing, and that thinning constitutes the best
manipulation practice of caatinga manipulation for those ruminants. The best animal production
is obtained on thinned caatinga under grazing by growing bulls.
Key Words: cattle, goat, semi-arid, sheep, weight gain
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o fato de varias especies de herbivoros
uti1izarem
a
mesma
pastagem,
simultaneamente e na me sma esta<;ao, nao
significa que ocupem 0 mesmo nicho e estejam
em direta competi<;ao pe10s mesmos recursos
forrageiros; isto constitui 0 que se chama de
pastoreio misto ou combinado (Heady, 1975).
A prlitica se fundamenta nas diferen<;as da
composi<;ao boHinica da vegeta<;ao da
pastagem, da dieta e do habito de pastejo dos
animais, bem como, na facilidade de acesso e
movimenta<;ao na area, em fun<;ao de sua
topografia. Bovinos, caprinos e ovinos exibem
diferen<;as marcantes na composi<;ao botanica
de suas dietas e habitos de pastejo, como
resposta
it composi<;ao
botanica
e
disponibilidade da forragem, estayao do ano,
intensidade de pastejo e fatores morfol6gicos
do animal (Pfister, 19-83; Leite e Mesquita,
1988; Abaye et aI., 1992; O'Reagain e Grau,
1995). Existe, no entanto, uma superposiyao
na composiyao botanica da dieta, que pode ser
exacerbada em situayoes de baixa diversidade
botanica da pastagem e em epocas de
escassez de forragem (Araujo Fi1ho et aI.,
1996).
Varios trabalhos
sobre pastoreio
combinado, envolvendo especies herbfvoras
domesticadas
e/ou selvagens,
tern sido
conduzidos em to do 0 mundo. Merril e Young
(1954), estudando diversas combina<;oes de
bovinos, caprinos e ovinos em pastagem nativa
sob diferentes cargas, verificaram que 0 ganho
de peso dos bovinos e dos ovinos em pastoreio
combinado foi superior ao verificado quando
em pastoreio solteiro. No entanto, os caprinos
nao tiveram seu desempenho afetado pela
combinayao
com bovinos
ou ovinos.
Trabalhando com pastoreio combinado de
bovinos e caprinos em uma vegeta<;ao arb6reaarbustiva, Donaldson (1979) concluiu que, a
longo prazo, a combina<;ao das duas especies
seria a melhor opyao para uso de areas com

vegeta<;ao seme1hante. Para Vo1esky et ai.
(1990) a combina<;ao de ovinos e bovinos em
pastagem dominada por gramineas parece ter
excelente potencial para melhorar a produ<;ao
animal da pastagem, em virtude principa1mente
da baixa superposi<;ao da dieta entre esses
ruminantes. Norton et ai. (1990), traba1hando
com caprinos e ovinos em pastoreio solteiro
ou combinado em pasta gem de aveia e capim
centeio, encontraram que os ovinos tiveram
melhores ganhos diarios de peso do que os
caprinos. A combina<;ao nao teve efeito a1gum
sobre 0 desempenho das duas especies de
ruminantes. 0 pastoreio misto de bovinos e
ovinos
em pastagem
com vegeta<;ao
diversificada resu1tou em me1hores ganhos
para os ovinos (Cid e Brizuela, 1994). A
combina<;ao de ovinos e caprinos em caatinga
rebaixada em Sobra1, CE, nao afetou nem 0
desempenho dos animais nem 0 da pastagem
(Leite et aI., 1995). Muito embora, a fazenda
de cria<;ao tipica do semi-arido nordestino
explore
bovinos,
caprinos
e ovinos,
simultaneamente (Gutierrez-Aleman, 1983),
poucas pesquisas
tern sido conduzidas
envolvendo estas tres especies domesticas,
p.astejando conjuntamente.
Os resultados
de traba1hos sobre
pastoreio combinado
sac muitas vezes,
aparentemente contradit6rios, provave1mente
em virtude das diferen<;as da composi<;ao
florfstica e da disponibilidade de forragem das
pastagens estudadas. Este trabalho teve 'por
objetivo determinar 0 efeito do pastoreio
combinado sobre 0 desempenho produtivo de
bovinos, caprinos e ovinos, em areas de
caatinga manipulada, na regiao sertaneja do
estado do Ceara.

o experimento foi instalado na
fazenda Pau-preto, municipio de Parambu,
Ceara, a 400 km a Sudoeste de Forta1eza,
situada a uma altitude de 470 m acima do

nivel do mar e a 6° 10' de latitude Sui e 40°
30' de longitude Oeste, em zona de explorayao
pecuaria mista, com agricultura de sequeiro.
A pesquisa teve a durayao de quatro anos,
com inicio em 1980.
o solo predominante na area do
experimento
era 0 Podz61ico Vermelho
Amarelo, Equivalente
Eutr6fico,
raso,
abruptico, plintico, textura areno/argilosa,
cascalhenta, pH 5,5, relevo suave ondulado.
o clima da regiao, conforme
classificayao de Koeppen, e do tipo Bshw',
megatermico semi-arido, com chuvas de
verao, mas, com maior concentrayao,
no
outono. A precipitayao media anual e de 595,0
mm. Nos anos de execuyao da pesquisa,
foram observados os seguintes totais anuais
na area do experimento: 494,9 em 198 1,328,0
em 1982 e 244,1 em 1983. A temperatura
media anual e de 25,8°C, com maxima de
27,8°C e a minima de 24, 1°C.
A vegetayao
era uma caatinga
hiperxer6fila,
densa, em estadio final
(arbustivo-arb6reo) da sucessao secundaria,
com hist6rico de baixo uso pela agricultura
migrat6ria. Foram identificados tres estratos
distintos, ou seja, arb6reo, arbustivo e herbaceo.
Entre as especies de arvores destacavam-se
a catingueira (Caesalpinia bracteosa), 0
angico (Piptadenia macrocarpa), a aroeira
(Miracrodruon
urundeuva),
a imburana
(Bursera leptophloeos)
e a jurema preta
(Mimosa hostilis). 0 estrato arbustivo era
formado
por
carquejo
(Calliandra
depauperata),
moleque
duro (Cordia
leucocephala),
marmeleiro
(Croton
sonderianus), velame (Croton campestris)
e quebra-faca
(Croton paniculatus).
As
herbaceas de maior ocorrencia eram 0 capimmimoso (Gymnopogon mollis), 0 capimmimoso
de
espiga
(Anthephora
hermafrodita), a milha-branca (Brachiaria
plantaginea),
0 capim-mimoso-do-cachoroxo (Chloris inflata), a erva de ovelha
(Stylosanthes
humilis), a vassourinha-de

botao (Borreria verticilata) e engana-bobo
(Diode a spp).
Em quatro parcelas de 49,0 ha foram
aplicados
os tratamentos
principais,
manipulayao da vegetayao lenhosa, ou seja,
duas parcelas com raleamento e duas com
rebaixamento da vegetayao lenhosa. Em dois
piquetes de 70 ha a vegetayao
nativa
permaneceu inalterada (testemunhas).
0
raleamento constou do corte da parte aerea
de arbustos e arvores nao forrageiros, no
periodo seco, com manutenyao
de uma
cobertura residual de especies arb6reas de,
aproximadamente 30%. Foi usado arbusticida
para controle das rebrotas das especies
arbustivas indesejaveis, principalmente do
marmeleiro (C. sonderianus),
no periodo
umido. 0 rebaixamento consistiu do corte da
parte aereade toda a vegetayao lenhosa, sem
controle subsequente da rebrota na estayao
umida. Por fim, no tratamento testemunha, a
vegetayao nativa foi deixada intocada. A
manutenyao
das pastagens
constou de
reaplicayoes a intervalos de dois anos de
herbicidas nas rebrotas e plantas novas nas
areas raleadas e do royo das rebrotas, nas
parcel as rebaixadas.
As parcelas foram subdivididas em sete
piquetes de 7,0 ha, para as areas rebaixadas e
raleadas e de 10 ha para as areas testemunhas,
para aplicayao dos subtratamentos,
que
constaram das seguintes combinayoes de
animais: bovinos, caprinos, ovinos, bovinoscaprinos, bovinos-ovinos, caprinos-ovinos e
bovinos-caprinos-ovinos.
Os animais eram
machos, nao-castrados, com cerca de 2,5 a 3
anos de idade para os bovinos e de 6 a 9 meses
de idade para os caprinos e ovinos. A cada
ana os animais eram substituidos sempre ao
inicio da estayao seca, emjulho. Os lotes eram
balanceados com base no peso vivo. 0 ajuste
da carga animal foi feito de acordo com 0
sistema "put-and-take", havendo dois animais
testes por subparcela nas areas com bovinos
e quatro nos piquetes com caprinos ou ovinos.

No ajuste da carga animal usou-se a
equivalencia de oito ovinos ou caprinos para
cada bovino. Ao longo dos tres anos de
execUlyao da pesquisa, foram observadas as
seguintes taxas de lotas;ao: 16 ha/UA, no
periodo seco e 9,0 ha/UA no umido, nos
piquetes de caatinga nativa; 7,0 halUA na
estas;ao seca e 4,5 ha/UA na umida, nas
parcelas rebaixadas; e 6,3 ha/UA no perfodo
seco e 3,2 ha/UA no umido nos piquetes da
caatinga raleada. Considerou-se uma UA
equivalente ao peso vivo de 450 kg para
bovinos, ou 240 kg para caprinos e ovinos.
Por ocasiao da admissao nos pastos, os
animais eram pesados,
vermifugados,
vacinados contra a febre aftosa e identificados
com brinco de plastico nas orelhas. Havia urn
abrigo, agua e sal mineral a vontade, em cada
piquete. 0 sal mineral era composto de 49,5%
de sal comum, 49,5% de farinha de osso
autoclavada
e 1,0%
de microssal
(Manguinhos). Cuidados higieno-sanitarios
rotineiros eram dispensados aos animais. As
pesagens, para verificas;ao das varias;oes
ponderais, eram tomadas ao inicio, meio e fim
do perfodo seco e meio e fim do umido, sempre
apos umjejum de alimento e agua de 12 horas,
aproximadamente.
Ao fim da epoca das chuvas era feito 0
levantamento da disponibilidade de fitomassa
do estrato herbaceo
nas parcelas
sob
rebaixamento e nas sob raleamento. Molduras
de ferro chato, medindo 1,0 x 0,5 m, foram
utilizadas, segundo urn metodo de distribuis;ao
casualizada. Foram tomadas 25 amostras por
tratamento.
o experimento foi em parcelas
subdivididas, com dois blocos, e os tratamentos
em distribuis;ao fatorial de 3x7x3 (tres tipos
de manipulas;ao da vegetas;ao lenhosa, sete
combinas;oes de animais e tres periodos).
Todavia, as analises de variancia dos dados
de ganho de peso vivo diario foram conduzidas
separadamente para cada especie animal,
segundo 0 esquema 3x4x3 (tres tipos de

manipulas;ao da vegetas;ao lenhosa, quatro
combinas;oes de animais e tres perfodos).

Disponibilidade e composic;Ciofloristica
jitomassa herMcea

da

A disponibilidade media de fitomassa da
parte aerea do estrato herbaceo tomada ao fim
da epoca das chuvas foi maior (P<0,05) nas
parcelas raleadas do que nas rebaixadas,
observando-se resultados melhores nos anos de
maior pluviosidade (Tabela 1).Vale salientar que
as perdas da dispanibilidade de fitomassa devidas
a seca foram mais acentuadas nas parcelas
rebaixadas, provavelmente em virtude de uma
maior competis;aopar parte de urn estrato lenhoso
mais vigoroso do que 0 existente nas parcelas
raleadas.
As gramfneas tiveram maior participas;ao
na disponibilidade de fitomassa das parcelas
raleadas do que das rebaixadas, possivelmente
por causa do menor sombreamento das especies
lenhosas, verificado nas primeiras (Tabela 2).
Nas areas com caprinos tambem se observaram
os maiores percentuais de participas;ao das
gramineas, certamente emconsonancia com a
maior preferencia
desses animais por
dicotiled6neas herbaceas e folhas de especies
lenhosas. Por fim, nos anos de menor
pluviosidade,
a presens;a das gramineas
percentualmente foi mais marcante, em funs;ao
de sua maior resistencia a seca.
Desempenho

.

dos bovinos

As analises de varian cia, conduzidas
sobre os ganhos de peso vivo diarios dos
bovinos, mostraram significancia estatistica
(P<0,05) para 0 metodo de manipulas;ao da
vegetas;ao, para estas;ao do ano, para perfodo
e combinas;ao
e para as interas;oes
manipulas;ao x perfodo e manipulas;ao x
combinas;ao.

Tabela 1 - Disponibilidade de fitomassa pastavel (kg/ha) do estrato herbaceo das parcelas de
caatinga manipulada, ao final da epoca das chuvas
,

Table 1 - Availability of total phytomass (kh/ha) of the herbaceous layer in the manipulated caatinga
plots by the end of the rainy season

Ano/Manipulayao

Rebaixamento

Raleamento

Media

Year/manipulation

Lowering

Thinning

Mean

1981

3.835,7Aa*

3.831,2a

1982

2.780,7Bb

3.826,7Aa
3.621,3Aa

1983

1. 156,OBC

1.816,7Ab

1.486,3c

Media (Mean)

2.590,8B

3.088,2A

3201,Ob

.Medias seguidas da mesma letra maiuscula no senti do da linha e da me sma letra minuscula no sentido da
co luna nao diferem entre si pelo teste de Tukey (P>O,05).
Meansfollowed by the same capital letter, in the line, and by the same small/etter, in the column, do not differ by the
Tukey test (P>O.05).

Tabela 2 - Percentual de gramineas na disponibilidade de fitomassa do estrato herbaceo das
parcelas manipuladas
Table 2 - Grass percentage in the phytomass availablity of the herbaceous layer in the manipulated
plots

Animal

Rebaixamento

Raleamento

Animal

Lowering

Thinning

1981

1982

1983

Media

1981

1982

1983

Bovino

Media
Mean

Mean

13,4

10,2

6,3

10,0

39,4

77,6

87,5

68,2

47,5

71,6

96,4

71,8

68,6

57,5

97,6

72,6

1,6

2,9

17,2

7,2

20,9

32,3

73,6

45,6

20,8

28,3

40,0

29,7

43,0

55,8

86,2

Cattle

Caprino
Goat

Ovino
Sheep

Media
Mean

Os bovinos ganharam peso na esta<;ao
das chuvas e perderam na esta<;ao seca, em
todos os tratamentos de manipula<;ao da
vegeta<;ao lenhosa da caatinga (Tabela 3). Os
maiores ganhosde esta<;ao umida (P<0.05)
foram verificados nas parcelas raleadas e as
maiores perdas de esta<;ao seca (P<0.05), nas
parcelas rebaixadas e testemunhas. Isto pode
ser explicado pelo fato que, it medida que se
intensifica a manipula<;ao do estrato lenhoso
de muitos sftios da caatinga, observa-se urn
aumento da produ<;ao da camada herbacea
(Tabela 1), principal componente da dieta de
bovinos em areas da caatinga.
Considerando a media anual, os bovinos
apreseIitaram no perfodo 1980/81 os maiores
ganhos, superiores (P<0.05) aos obtidos no
perfodo 1982/83, com os menores valores
(Tabela 4). Esses resultados saD justificados
parcialmente pela queda na disponibilidade de
forragem, sobretudo no perfodo 1982/83,

devido ao prolongamento do perfodo de seca
(Tabela 1).
Os bovinos em caatinga raleada nao
apresentaram diferen<;as (P>0.05) de ganho
diario entre e superaram (P<0.05) os demais
tratamentos dentre os anos estudados (Tabela
5). Ja os mantidos em caatinga rebaixada
tiveram seu melhor desempenho (P<0.05) no
perfodo 1980/81 eo pior no perfodo 1982/83.
Os ganhos obtidos nesse tratamento
s6
superaram os da testemunha no perfodo 1980/
81. Os bovinos nos piquetes sob raleamento
apresentaram,
ao longo
do perfodo
experimental,
urn declfnio de 24,8%, na
caatinga rebaixada, 73,3% e, na caatinga
nativa, 84,4%. E provavel que a maior
predominancia de gramfneas, componente mais
importante na dieta dos bovinos, nas parcelas
raleadas (Tabela 2), bem como a maior
disponibilidade de fitomassa pastavel desse
tratamento (Tabela 1) tenham contribufdo para

Tabela 3 - Ganhos medios diarios (g/cab) de peso vivo de bovinos caprinos e ovinos na
esta<;ao umida (Est Umi) e esta<;ao seca (Est Sec), sob os tratamentos
de manipula<;ao da caatinga
Table 3 - Mean living weight daily gains (g/head) of cattle, goats and sheep in the wet and in dry
season under the caatinga manipulation treataments

Manipulayao

Bovinos

Manipulation

Testemunha

Ovinos

Caprinos

Cattle

Goat

Sheep

Est Umi

Est See

Est Umi

Est See

Est Umi

Est See

Wet season

Dry season

Wet season

Dry season

Wet season

Drv season

2755,Ac

_1557, Ba

36 ,lAb

149, Bb

440,Ab

182, Bb

Check

Rebaixamento
Lowering

Raleamento
Thinning

Medias seguidas da mesma letra maiuscula na linha e minuscula na co luna nao diferem significativamente
(P>O,05), pelo teste Tukey, considerando a mesma especie animal.
Means/ollowed by the same capital letter, in the line, and by the same small letter, in the column, do not differ by the
Tuk~y test (P>O.05), for each kind of animal.

Tabela 4 - Efeitos do ana sobre
em pastoreio misto

0

ganho de peso (g/cab/dia) de bovinos, caprin os e ovinos,

Table 4 - Effects of the year on the weight gain (g/head/day)
mixed grazing

Media

(Mean)

167,0

of cattle, goat and sheep, under

36,2

40,1

Medias seguidas da mesma letra minuscula na coluna nao diferem pelo teste Tukey (P>O,05).
Means/ollowed

by the same letter, in the column, do not differ by the Tukey test (P>O.05).

o melhor desempenho dos bovinos, mesmo
no periodo de escassez hidrica.
as ganhos de peso diarios dos bovinos
em caatinga raleada foram superiores
(P<0,05) aos obtidos, quer em caatinga
rebaixada, quer em caatinga nativa, sob
qualquer tipo de combina~ao de animais
(Tabela 6). Porem, esses ruminantes
mostraram os maiores ganhos (P<0,05),
quando em pastoreio solteiro, com exce~ao
do tratamento testemunha, que nao apresentou
diferen~as entre as combina~5es de animais
(P>0,05). Por outro lado, nas parcelas
rebaixadas,
bovinos
solteiros
e
bovinos+caprinos superaram (P<0,05) os das
parcelas testemunhas. as resultados obtidos
em caatinga nativa confirmamos encontrados
por MeITil e Young (1954) e por Bennet et al.
(1970) com referencia
aos efeitos da
combina~ao com ovinos sobre 0 ganho de
peso dos bovinos. Porem, emcaatinga
rebaixada
e em caatinga
raleada
0
desempenho dos bovinos nao confirma os
publicados por aqueles autores. Jaem rela~ao
a combina~ao caprino+bovino em caatinga
rebaixada, os resultados estao de acordo com
os encontrados por Donaldson (1979). Essas
aparentes contradi~5es refletem tao somente

o fato de que a composi~ao floristica da oferta
de forragem e urn fator preponderante na
determina~ao da competi~ao pela dieta e no
desempenho
das diferentes
especies de
ruminantes.

As analises de variancia, conduzidas
sobre os ganhos de peso vivo diarios dos
caprinos, mostraram significancia estatistica
(P<0,05) para metoda de manipula~ao da
vegeta~ao lenhosa, para esta~ao do ano, para
ano, para combina~ao e para a intera~ao
manipula~ao x combina~ao.
as caprinos,
diferentemente
dos
bovinos, ganharam peso, tanto no periodo
umido, como no seco, em todos os tratamentos.
Todavia, os ganhos de esta~ao umida
superaram os de esta~ao see a (P<0,05) em
qualquer
dos tratamentos
(Tabela 3).
Outrossim, 0 desempenho
ponderal dos
caprinos em catinga raleada foi igual (P>O,05)
ao obtido em caatinga rebaixada em qualquer
das esta~5es, ambos, no entanto, superando
(P<0,05) os valores verificados no tratamento
testemunha (Tabela 3). a raleamento nao
trouxe
vantagens
para os caprinos,

Tabela 5 - Efeitos da interayao ana x manipulayao da caatinga sobre
de perda de peso diario dos bovinos, em pastoreio misto

0

ganho e percentagem

Table 5 - Effects of the interaction year x manipultion interaction on the weight gain and daily weight
loss percentage of cattle, under mixed grazing

Ano

Testemunha
(g/cab)
(%perda)

Year

Check
(g/head) (%loss)

Rebaixamento
(g/cab)
(%perda)

Raleamento
(g/cab)
(%perda)

Lowering
(g/head) (%loss)

Thinning
(glhead) (%loss)

1980/81

84,4Ca

0,0

228,8Ba

0,0

359,7Aa

0,0

1981/82

82,IBa

2,7

119,5Bb

47,8

284,OAa

21,0

1982/83

13,2Ba

84,4

61,2Bb

73,3

270,4Aa

24,8

Media

(Mean)

59,9C

136,5B

304,7A

Medias seguidas da mesma letra minuscula na coluna e maiuscula na linha nao diferem significativamente
pelo teste Tukey (P>O,05).
.
Means/ollowed by the same small letter, in the column and by the same capital letter, in the line, do not differ by the
Tukey test (P>O.05).

comparativamente ao rebaixamento (Tabela
Desempenho dos ovinos
7), provavelmente devido ao fato de que e~
tratamento de manejo da caatinga resulta no )
As analises de variancia, conduzidas
incremento
da produyao
de especies
sobre os ganhos de peso vivo diarios dos ovinos,
herbaceas, sem efeito significativo sobre a mostraram significancia estatistica (P<0,05)
disponibilidade
de folhagem de arvores e para 0 metoda de manipulayao da vegetayao,
arbustos, componente importante de sua dieta.
estayao do ano, ana e combinayao e para as
Com relayao as variayoes ponderais
interayoes manipulayao x ana manipulayao x
nos anos estudados, os caprinos seguiram
combinayao.
tendencias diferentes das verificadas com
Os ovinos, como os caprinos, ganharam
os bovinos
(Tabela
4), porem,
nao
peso tanto no periodo umido como no seco,
apresentaram diferenyas significativas de
em todos os tratamentos, porem, com os
perda de peso em virtude do tratamento de
melhores ganhos (P<0,05) sendo verificados
manipulayao ao longo dos anos estudados,
na epoca das chuvas (Tabela 3). Os ganhos
como indica a falta da interayaO ana x mais elevados foram observados nos piquetes
manipulayao.
sob raleamento em qualquer das estayoes,
Somente
as
combinayoes
superando (P<0,05) os obtidos nas parcelas
caprino+ovino e caprino+bovino+ovino,
em
sob rebaixamento e testemunha, que nao
caatinga rebaixada, prejudicaram (P<0,05)
diferiram
entre si, indicando
que 0
o desempenho dos caprinos. Porem, em
rebaixamento da caatinga nao constitui uma
condiyoes de caatinga nativa ou raleada, 0 opyao de manejo para ovinos.
desempenho dos caprinos nao foi afetado
Com referencia aos ganhos de peso nos
(P>0,05) por nenhuma das combinayoes
periodos estudados, os ovinos seguiram as
testadas
(Tabela 7). Esses resultados
mesmas tendencias
dos caprinos,
com
concordam com os obtidos por Merril e decrescimos de ganho ana a ana acentuados
Young (1954) e por Leite et al. (1995).
nos periodos de escassez pluvial (Tabela 4).

"

Tabela 6 - Efeitos da intera9ao combina9ao de especies x manipula9ao da caatinga (Combl
Manip) sobre 0 ganho de peso (g/cab/dia) de bovinos, em pastoreio misto
Table 6 - Ejects oj the interaction species mixing x manipulation oj the caatinga (Mix/Manip) on the
weight gain (g/head/day) oj cattle under mixed grazing

Testemunha

Rebaixamento

Raleamento

Mixing

Combina9ao

Check

Lowering

Thinning

Mean

Bovino

55,9Ca

227,3Ba

376,3Aa

219,sa

35,3Ca

10S,2Bb

299,SAb

147,Sb

60,4Ba

100,SBb

241,2Ab

134,lb

110,OBb

301,6Ab

166,5b

~
(36,5B

304,7A

Media

Cattle

Bovino+Caprino
Cattle+Goat

Bovino+Ovino
Cattle+Sheep

Bovino+Caprino+Ovino

S7,SBa

Cattle+Goat+Sheep

Media Mean

59,9C

/\

Medias seguidas da mesma letra minuscula na co luna e maiuscula na linha nlio diferem significativamente
pelo test Tukey (P>O,05).
Meansfollowed by the same small letter, in the column and by the same capital letter, in the line, do not differ by the
Tukey test (P>O.05).

Tabela 7 - Efeitos da combina9ao de especies x manipula9ao da caatinga sobre
peso (g/cab/dia) de caprinos, em pastoreio misto
Table 7 - Effects oj the interaction species mixing x caatinga manipulation
(g/head/day) oJgoats, under mixed grazing

Combina9ao
Mixing

Caprino

0

ganho de

on the weight gain

Testemunha

Rebaixamento

Check

Lowering

Thinning

2S,3 Aa

47,1 Ca

39,S Ba

21,6 Aa

49,2 Ba

43,7 Ba

25,9 Aa

31,4 Ab

43,2 Ba

33,5 b

26,0 Aa

35,4 Bb

42,6 Ca

34,7 ab

25,5 B

40,S A

42,3 A

Raleamento

Goat

Caprino+ Bovino

-

3S,2 a

Goat+cattle

Caprino+Ovino
Goat+Sheep

Caprino+Bovino+Ovino
Goat+cattle+sheep

Media (Mean).

Medias seguidas da mesma letra minuscula na coluna e maiuscula na linha nlio diferem significativamente
pelo teste Tukey (P>O,05).
Meansfollowed by the same small letter, in the column and by the same capital letter, in the line, do not differ by the
Tukey test (P>0.05).

Tabela 8 - Efeitos da intera<;ao ana x manipula<;ao da caatinga sobre 0 ganho de peso diario
de ovinos, em pastoreio misto
Table 8 - Ejfects of the interaction year x manipulation
on the daily weight gain of sheep under
mixed grazing

Ano

Testemunha

Rebaixamento

Year

Check

Lowering

(g/cab)

(%perda)

(g/head)

(%loss)

(g/cab)
(g/head)

Raleamento
Thinning

(%perda)

(g/cab)

(%loss)

(g/head)

Medias seguidas da mesma letra minuscula na colunae~aiuscula
pelo teste Tukey (P>O,05).)

(%perda)
(%loss)

na linha nao diferem significativamente

Means followed by the same small letter, in the column amJ..hY the same capital letter, in the line, do not differ by the
Tukey test (P>O.05).

Tabela 9 - Efeitos da intera<;ao combina<;ao de especies x ana sobre
(g/cab/dia) de ovinos, em pastoreio misto

0

ganho de peso

Table 9 - Ejfcets of the interaction species mixing x year on the weight gain (g/head/ day) of sheep,
under mixed grazing

Combina<;ao

Media

Mixing

Mean

Ovino
Sheep

Ovino+Bovino

52,2 Ab

40,0 Bbc

24,4 Ca

38,9 ab

59,0 Aa

42,6 Bb

26,5 Ca

42,8 a

47,3 Ab

50,4 Aa

27,5 Ba

41,9 ab

52,9 A

42,1 B

25,3 C

Sheep +Cattle

Ovino+Caprino
Sheep +Goat

Ovino+ Bovino+Caprino
Sheep +Cattle +Goat

Medias

(Mean)

Medias seguidas da me sma letra minuscula na co luna e maiuscula na linha nao diferem significativamente
pelo teste Tukey (P>O,05).
Means followed by the same small letter, in the column and by the same capital letter, in the line, do not differ by the
Tukey test (P>O.05).

Tabela 10 - Produyao de peso vivo (kg/ha/ano) nas diferentes combinayoes de animais em
caatinga manipulada
Table 10 - Lliving weight production
manipulated caatinga

Combinayao
Mixing

(kg/ha/year) on the different mixings of animal species in

Testemunha

Rebaixamento

Raleamento

Lowering

Thinning

S,6Cc

22,3Bbc

S7,8Aa

10,IC

28,9B

43,IA

Check

Bovino
Cattle

Caprino
Goat

Ovino
Sheep

Bovino+Caprino
Cattle+Goat

Bovino+Ovino
Cattle+Sheep

Caprino+Ovino
Goat+Sheep

Bovino+Caprino+Ovino
Cattle +Goat +Sheep

Media

(Mean)

Medias seguidas da mesma letra minuscula na coluna e maiuscula na linha nao diferem significativamente
pelo teste Tukey (P>O,05).
Means followed by the same small letter, in the~n
Tukey test (P>O.05).
/

and by the same capital letter, in the line, do not differ by the

Os ganhos de peso dos ovinos em
caatinga raleada superaram (P<O,OS) os dos
demais tratamentos em todos os anos. Todavia,
os das parcelas sob rebaixamento
foram
superiores (P<O,OS)aos da testemunha somente
no ana 1980/81 (Tabelas '8). No tratamento
testemunha, a maior queda do ganho de peso foi
verificada em 1982/83, equivalente a 48,4% do
ana inicial. Em caatinga rebaixada e em caatinga
raleada as perdas foram graduais ao longo dos
perfodos, sendo mais acentuadas nos piquetes
sob rebaixamento, onde foi observado urn
decrescimo de 68,7% em 1982/83 com relayao
a 1980/81.
As perdas de peso foram graduais e
significativas (P<O,OS)ao longo dos anos para
todas
as combinayoes,
exceto
para
ovino+bovino+caprino (Tabela 9). No primeiro
ano, ou seja, 1980/81, 0 melhor ganho diario

(P<O,OS)dos ovinos foi obtidoem combinayao
com caprin os, nao havendo diferenyas entre
as demais combinayoes. Estes resultados
concordam com os obtidos por Leite et al.
(1995). No ano 1981/82, a combinayao
ovino+caprino+bovino
teve 0 melhor
desempenho, concordando com 0 relato de
Bennett etal. (1970). No ultimo ano, os
ganhos dos ovinos foram os mais baixos
(P<0,05)
e nao foram afetados
pelas
combinayoes (P<0,05).

As maiores produyoes de peso vivo
animal (P<0,05) foram obtidas em caatinga
raleada e as menores, em caatinga nativa em
todas combinayoes,
com exceyao
da
combinayao bovino+caprino cuja produyao nao

diferiu entre as areas raleadas e rebaixadas
(Tabela lO). Em caatinga nativa, os melhores
resultados (P<0,05) foram obtidos com
caprinos em pastoreio exclusivo ou nas
combina90es
de
caprino+ovino
e
bovino+caprino+ovino. Em caatinga rebaixada,
as maiores produ90es (P<0,05) foram obtidas
com caprinos em pastoreio solteiro ou em
combina9ao com bovinos e as piores com
ovinos somente. Ja em caatinga raleada, os
bovinos em pastoreio exclusivo ou em
combina9ao com caprinos+ovinos tiveram as
maiores produ<;oes (P<0,05).

o melhor desempenho ponderal de
bovinos e obtido sob pastoreio solteiro, em
caatinga raleada.
A caatinga raleada po de absorver'Qs
efeitos das secas peri6dicas dos sertoqs
nordestino, mantendo niveis adequacle-s-de
produtividade bovina, com perdas de somente
24,8%, com rela<;ao aos anos normais.
o melhor desempenho ponderal de
caprinos e obtido sob pastoreio solteiro ou
combinado
com bovinos sob caatinga
rebaixada ou raleada.
Os caprinos e ovinos em crescimento
saD excelentes aproveitadores da vegeta<;ao
da caatinga, man tendo ganho de peso, mesmo
na esta<;ao seca.
A redu<;ao no ganho de peso dos
caprinos em periodo de seca esemelhante em
todos os metodos de manipula<;ao da vegeta<;ao
da caatinga e pode alcan<;ar ate cerca de
45,2%.
o melhor desempenho ponderal dos
\>vinos e obtido em pastoreio combinado com
caprinos ou em pastoreio solteiro sob caatinga
raleada.
As secas peri6dicas
dos sertoes
nordestinos reduzem os ganhos de peso dos
ovinos, criados em caatinga raleada, sob
manejo adequado, em cerca de 41,0%.

A melhor produ<;ao animal na caatinga
e obtida sob raleamento com bovinos em
pastoreio solteiro ou em combina<;ao com
caprinos e ovinos.
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