
Desempenho de Ovinos Deslanados e Mesti~os Criados em Pastagem Nativa,
na RegHio Semi-arida do Nordeste do Brasil.

RESUMO - 0 objetivo do presente trabalho foi estudar as caracteristicas de pesos e
ganhos de peso diario do nascimento ate 112 de idade, de 605 crias Santa Ines (SI), 10474crias
mestiryas Santa Ines (MSI) e 495 crias Somalis (S), oriundas de experimentoda Embrapa
Caprinos, em Sobral, Ceara. As matrizes e as crias foram mantidas em regime semi-intensivo
em pastagem nativa de caatinga. As medias e os desvios padr6es para pesos ao nascimento
foram 3,49±0,04; 3,23±0,28 e2,35±0,32 kg; aos 56 dias foram lI,21±0, 15; 11,12±0,35 e 8,82±0,45
kg: aos 84 dias foram 14,61±0, 18; 14,07±0,28 e 10,98±0,24 kg e aos 112 dias foram 16,09±0,24;
15,75±0,40; 14,09±0,22 kg, respectivamente para SI, MSI e S. As medias de ganhos diario de
peso dos 28 aos 56 dias foram 127,02±3,30 e 99,30±2,60 g/dia, para crias SI e S, respectivamente,
dos 56 aos 84 foram I 18,80±3,30; I04,80±020 e 77,1 0±3,80 g/dia, respectivamente para SI, MSI
e S e dos 84 aos 112 dias de idade foram 54,1 0±5,90 e 111,10±2,40 g/dia, respectivamente para
SI e S. As crias Santa Ines e as mestiryas da mesma raryativeram melhor desempenho que as
crias Somalis, as diferentes idades, devido ao maior potencial genetico da raryaSanta Ines para
a produryao de came.
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Performance of Hair Sheep and Crossbred Hearing in Native Pasture at the
Semi-arid in the Northeast Brazil

ABSTRACT-This research evaluated the body weight and the daily weight gain from
birth to 112 days of age of 605 Santa Ines lambs (SI), 1474 Santa Ines crossbred lambs (MSI)
and 495 Somali lambs C;;;), from the Embrapa Caprinos' herd, in Sobral, Ceara, Brazil. The ewes
and the lambs were raised in a semi-intensive grazing system, in a native pasture of caatinga.
The body weight means were 3049±.04; 3.32±.28 and 2.35±.32 kg, at birth; 11.21±.15; 11.12±.35
and 8.82±o45 kg, at 56 days; 14.61±.l8; 14.07±.28 and I0.98±.24 kg, at 84 days; and 16.09±.24;
15.75±o40 and 14.09±.22 kg, at 112 days, respectively for SI, MSI and S. The daily weight gain
means, from 28 to 56 days, were 127.02±3.30 and 99.30±2.60 g/day for SI and S, respectively;
from 56 to 84 days, were 118.80±3.30; I04.80±3.20 and 77.1 0±3,80 g/day, respectively for SI,
MSI and S; and from 84 to 112 days of age, 54.1 0±5.90 and 111.10±2040 g/day, respectively for
SI and S. The Santa Ines and crossbred Santa Ines lambs were better than Somali lambs, at
different ages, due to the genetic potential of the Santa Ines sheep for meat production.
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A explora9ao de ovinos deslanados e
de seus mesti90s, para a Produ9ao de carne e
pele, pelas popula90es de baixa renda do
Nordeste, desempenha urn papel s6cio-
economico de grande importancia para regiao,
especialmente, pela produ9ao de proteina
animal de baixo custo e garantia de suprimento
de peles para os curtumes da regiao.

Dentre as ra9as deslanadas, destacam-
se a Santa Ines e a Somalis que sao as mais
adaptadas para a cria9ao em regioes onde
predominaa caatinga. Segundo Araujo Filho e
Carvalho (1997), esse complexo vegetal e muito
rico em especies lenhosas e herbaceas com
predominancia da pecuaria, sendo que nos
ultimos trinta anos tern sido constatado urn
crescimento de cerca de 47% do rebanho
OVIllO.

No sistema tradicional de explora9ao da
regiao, a ra9a Santa Ines tern apresentado
melhor desempenho, porem deve-se ressaltar
que ela requer maiores cuidados com
alimenta9ao no periodo seco, sendo assim
recomendada como ra9a paterna em
programas de cruzamento com as Crioulas do
Nordeste do Brasil (Lima, 1985; Figueiredo e
Fernandes, 1990; Silvaetal., 1995). Dai, Sousa
(1997) relatar que essa ra9a e a mais
encontrada em areas com melhores condi90es
de pastagens e/ou manejo do que as outras
ra9as.

A ra9a Somalis por sua vez e
considerada mais rustica e com baixo indice
de mortalidade dentre as deslanadas criadas
no Nordeste do Brasil. Entretanto, apresenta
crescimento relativamente lento (Figueiredo et
aI., Simplicio et aI., 1982; 1982; Rajab et aI.,
1992), razao pela qual e mais recomendada
para criat6rios onde as condi90es de
alimenta9ao sao mais limitantes.

A ovinocultura da regiao Nordeste, em
sua maioria e constituida por rebanhos Crioulos
(ra9as nativas). A origem desses animais

provem de acasalamentos desordenadosentre
varias ra9as da regiao. Geralmente apresentam
baixo desempenho produtivo, porem com boa
rusticidade, resultando em grande varia9ao de
peso e de ganho de peso (Lima, 1985). Vma
alternativa para melhoria dos indices de
produ9ao desses animais e a sua utiliza9ao em
cruzamentos com a ra9a Santa Ines, em que
os mesti90s resultantes poderiam ser mais
eficientes nas condi90es ambientais da regiao.

A produ9ao de mesti90s Santa Ines
podera ser, a curto ou em medio prazo 0
caminho mais viavel para 0 incremento da
produtividade desses animais em carne e
tambem em pele de qualidade, proporcionando
ao produtor maior rentabiI idade (Silva e Araujo,
2000).

o objetivo do trabalho foi avaliar 0
desempenho de ovinos da ra9a Santa Ines e
seus mesti90s e ra9a Somalis, em pastagem
nativa, na regiao semi-arida do Nordeste do
Brasil.

Foram analisados dados de pesos, em
diferentes idades, 605 de crias Santa Ines,
1.474 de crias mesti9as Santa Ines x Crioulas
e de 495 de crias Somalis, oriundas de projetos
da Embrapa Caprinos, em Sobral-CE, no
periodo de 1989 a 1998. As matrizes foram
submetidas a uma esta9ao de monta nos meses
de outubro e novembro e com 0 nascimento
das crias, nos meses de mar90 e abril de cada
ano. Os animais foram mantidos em regime
semi-intensivo em pastagem nativa de caatinga,
sendo recolhidos ao aprisco no periodo da tarde
para pernoite, onde tinham acesso a uma
mistura de sal mineral com farinha de ossos
autoclavada (1: 1).

As pesagens das crias foram efetuadas
a cada 28 dias ate 0 desmame (112 dias de
idade) e 0 controle dos endoparasitas foi
efetuado atraves de vermifuga90es
estrategicas (Vieira e Costa, 1984). Sempre



que ocorria linfadenite caseosa (mal-do-
caroyo), eram extraidos e os abcessos drenados
e tratados com iodo a 10%. Nas crias recem-
nascidas, foram efetuados cortes do umbiguo
e posteriormente desinfecyao com iodo a 10%.

As caracterfsticas prod utivas estudadas
foram pesos ao nascer e a cada 28 dias ate 0

desmame (112 diasde idade) e ganhos de peso
entre essas idades.

Nas analises estatisticas utilizou-se 0

procedimento GLM do programa SAS (1989)
e a comparayao entre as medias das rayas pelo
teste F.

As medias com os respectivos erros-
padrao dos pesos e dos ganhos de peso, do
nascimento ao desmame, para as duas rayas
e urn grupo genetico, encontram-se nas Tabelas
1 e 2.

Na raya Santa Ines observou-se que as
medias do PN, P56, P84 e P112 foram 3,49 ±
0,04 kg; 11,21±0,15 kg; 14,61±0,18 kg e
16,02±0,24 kg, respectivamente; 0 que resultou
num ganho medio diario de 127,02±3,30 grama!
dia; 118,80±3,30 grama!dia e 54,10±5,90 grama!
dia para G28-56, G56-84 e G84-112 dias,
respectivamente. Resultados semelhantes ao
presente trabalho foram encontrados por Silva
e Araujo (1999) e Sousa (1987), em rebanhos
nos Estados do Ceara e da Parafba. No
entanto, Sousa (1987), no mesmo rebanho,
verificou uma superioridade de 18,7% no peso
aos 112 dias de idade, numa indicayao
aparente de ausencia de progresso genetico
nos ultimos 15 anos. Todavia, tambem pode
ser devido as melhores condiyoes alimentar.

Ao se analisar 0 efeito do tipo de parto
na raya Santa Ines constatou-se que os animais
de partos simples se mostram superiores
(P<0,05) em 19,4%; 40,2%, 35,7% e 20,5%
que os animais de partos duplos nos pesos ao
nascer, 56, 84 e 112 dias, respectivamente. Em
termos de ganho medio diario, a superioridade

foi 35,6%; 20,5% e 6,6% para G28-56, G56-
84 e G84-112, respectivamente. Os resultados
encontrados sao semelhantes aqueles relatados
por Lima (1985) e Sousa (1987), em ovinos
deslanados no Nordeste do Brasil. Esse
comportamento e atribufdo a competiyao dos
cordeiros na vida intra-uterina e p6s-natal ate
a desmama. Este efeito torna-se mais
acentuado quanta maior for a adversidade do
ambiente, isto e, quanta menor forem a
disponibi1idade e a qualidade das pastagens
disponiveis, na pre-desmama.

As medias para PN, P56, P84 e Pl12;
foram 2,35±0,32 kg; 8,82±0,45 kg; 10,98±0,24
kg e 14,09±0,22 kg, respectivamente, para a
raya Somalis e dos G28-56, dos G56-84 e dos
G84-12 foram 99,30 ± 2,60 grama/dia;
77,10±3,80 grama!dia e 111,10±2,40 grama!dia,
respectivamente, para a raya Somalis (Rajab
et a!., 1992., Silva et a!., 1998;). Varios autores
confirmaram a influencia do tipo de nascimento
sobre 0 peso em cordeiros na fase pre-
desmame (Lima, 1985; Silva e Araujo, 2000).
Entretanto, poucos sao os traba1hos com
ganhos diarios de peso as diferentes idades,
encontrados na 1iteratura, dentre eles os de Silva
e Araujo (2000) e Rajab et a!. (1992), em
cordeiros mestiyos Santa Ines e Somalis, no
Ceara.

As medias de PN, P56, P84 e P112
foram3,23±0,28 kg; 11,12±0,35 kg; 14,07±0,28
kg e 15,75±0,40 kg, respectivamente, em crias
mestiyas Santa Ines, enquanto dos G56-84 foi
de 104,80 g/dia. Valores seme1hantes a este
trabalho foi encontrado por Silva (2000) em
cordeiros do mesmo grupo genetico, no Ceara,
enquanto Figueiredo et al. (1982) encontraram
val ores inferiores ao presente trabalho.

Observou-se que crias mestiyas, oriundas
de partos simples foram 20,48%; 26,14%;
23,170% e 38,98% mais pesadas que as de partos
duplos para PN, P56, P84 e Pl12 dias de idade,
respectivamente, enquanto G56-84 foi 12,27%.



Tabela 1 - Medias estimadas pelo metodo dos quadrados minimos para peso ao nascer (PN),
aos S6 (PS6), aos 84 (P84) e ganhos de peso dos S6 aos 84 (GS6-84) dias de

idade, em ovinos das ra9as Santa Ines, Somalis e mesti90s Santa Ines x Crioula,
na regiao semi-arida do Nordeste do Brasil

Table 1- Least squares means for birth weight (BW), 56-days weight, (W56), 84-days weight (W84)
and daily gainfrom 56 to 84 (G56-84) days of age, of Santa Ines sheep, Somalis and Santa Ines
x Crioula crossbred, in the semi-arid Northeast of Brazil region

Ra9a/grupo genetico N
Medias ± erros-padrao (kg)

Breed/genetic group Means ± standard erros (kg)

PN PS6 P84 P112

Santa Ines 60S 3,49±0,04A 11,21±0,ISA 14,61±0,18A 16,09±0,24A

Tipo de nascimento
Type of birth

Simples (Single) 382 3,82±0,04a 13,09±0,16a 16,83±0,2Qa 18,29±0,26a

Duplo (Twin) 223 3,20±0,OSb 9,34±0,19b 12,40±0,24b 13,90±0,30b

Santa Ines x Crioula 1474 3,23±0,28A 11,12±0,3SA 14,07±0,28A lS,7S±0,40

Tipo de nascimento
Type of birth

Simples (Single) 1118 3,53±0,27a 12,40±0,40a 15,52±0,42a 18,32±0,30a

Duplo (Twin) 356 2,93±0,22b 9,83±0,31 b 12,60±0,32b 13,18±0,52b

Somalis 495 2,35±0,32B 8,82±0,45B 10,98±0,24 B 14,09+0,22B

Tipo de nascimento
Type of birth 354 2,52±0,21a 10,00±0,25a 12,31±0,22a 82,50±0,26a

Simples (Single)

Duplo (Twin) 141 2,19+1,80b 7,64±0,20b 9,65±0,20 b 71,50±0,23b

N = numero de observalj:ao; N= the number of observation;
Medias, na mesma coluna, seguidas de letras diferentes sao diferentes (P<O,05) pelo teste F;.
Means, in column, followed by different letters are different (P<O.05) by F test;
(a,b) = Compara tipo de nascimento; (A,B) = Compara media geral entre ralj:as/grupo genetico.
(a,b) = Contrast between birth type; (A,B) = Contrast overall mean among breed/genetic group.



Tabela 2 - Medias ± erros-padrao estimadas pelos minimos quadrados para ganhos dieirio de
peso dos 28 aos 56 (G28-56), dos 56 aos 84 (G56-84) e dos 84 aos 112 (G84-112)
dias de idade, em ovinos das ra9as Santa Ines, mesti90s Santa Ines x Crioula e
Somalis, na regiao semi-arida do Nordeste do Brasil

Table - Least squares means ± standard erros for daily weight from 28 to 56 (G28-56),
from 56 to 84 (G84-112) and from 84 to 112 days of age, of the Santa Ines,
crossbred Santa Ines x Crioula and Somalis sheep breed, in the semi-arid
Northeast of Brazil region

Ra9a/grupo genetico
Breed/genetic group

Santa Ines
Tipo de nascimento
Type of birth
Simples (Single)
Duplo (Twin)
Santa Ines x Crioula
Tipo de nascimento
Type of birth
Simgle (Single)
Duplo (Twin)
Somalis
Tipo de nascimento
Type of birth
Simples (Single)
Duplo (TWin)

Medias±erros-padrao (g1dia)
Means ± standard erro (gldia)

G28-56 G56-84 G84-112
127,02±3,30A 118,80±3,30A 54,1 0±5,90A

382
223
1474

146,10±3,40a

107,90±3,80b
55,90±6,40a

52,40±5,90b

1118
356
495

354
141

129,90±3,50a

107,80±4,00b
104,80A

110,90a

98,78b

77,10±3,80B

113,20±2,60a

85,90±4,30b
120,60±2,40a
101,60±4,20b

Os cordeiros Somalis de partos
simples foram 15,0%; 31,0%; 27,5% e
15,38% , na mesma ordem acima, superior
aos nascidos de partos duplos. Resultados
estes semelhantes aos encontrados por Silva
et a1. (2000) e Rajab et a1. (1992). As crias
Santa Ines e mesti9as foram superiores as
trias Somalis, criadas em regime semi-
intensivo em pastagem nativa, devido 0
potencial genetico da ra9a Santa Ines para
a produ9ao de carne.

82,50±3,70a

71,70±5,30b

N =numero de observayoes. (N = number of observation).
Medias, na mesma coluna, seguidas de letras diferentes silo diferentes (P<O,05) pelo teste F.
Means, in the columnJollowed by different letters are different (P<O.05) by F test.

o potencial genetico para produ9ao de
carne da ra9a Santa Ines contribuiu para que
as crias Santa Ines e suas mesti9as tivessem
urn melhor desempenho ponderal quando
comparado as Somalis.

A maior demanda nutricional que ocorre
com as crias de partos duplos contribuiu para
a superioridade em peso alcan9ado pelas crias
de partos simples, para todos os gen6tipos
avaliados.
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