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DESEMPENHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO DE OVINOS
DESLANADOS NO ESTADO DE RONDONIA
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Rondônia car-ac t er-I Z8-se por se r- um estado em desenvolvimento COrri ap t í dão 010i

n 8n t.ernen t(> 'lgl' ic o 1a, onde dea ta(';;I!Il-~:(, Ol'~ p r-oj (~t:OI~ do 801 on i zilç;lo OCIIP;1(JOI, por- p.:.:,

quenas comuni dude a rur-aí s pos su í do r-as de 1i Hl.Í t.ildas á r-eas de t er-r-a , que [J:3S()('iau;;::

aos cus tos dos investimentos tornam inviável a cr í açao de grandes an í mot s em e~;ca
1a C orne rei [JJ •

A pr'oduc ao de carne de Roridoní a e insuficiente para abas cccer- o mer-cado 'j ntc~
no que evolui rapidamente em funç80 do fluxo mí gre tori o c.rescente pdra o I':stado.
A pecuária bovina é a principal f'ontc de of'ert.a de carne, pois a c ri açao de pcqu~

nos animais (aves, suf~os, caprinos e 00inos) é pouco explor~da.

o p l.an t.e L ov í no de HO'ldônia é de aproximadamente 15.85'7 cabeças (Anuar i o Estn
t{stico do Bra il 198B), quantidade pequena para o estado, sendo constitu{do por
animais de baixo padr80 zoot6cnico. Entretanto, as perspectivas de cre~rimcnto
dos l'cbanhos ovinos sao boas devido ;9 importaç;es de ~açHS deslanadas do nordes
te brasileiro.

MATERIAL E HÉTODOS
o experimento foi realizado no rampa experimental da EMBRAPA em Porto Velho

(UEP!'.E ele P01'to Ve lho), onde o c li I1léJ é do tipo Aro, t.r-op i ca l \~rl1'i de, ~,~c,::.und(> ;\012
pen , com pr-eci pí t.aç ao médi.a anual de 2.000 rnm , c0taç8o seca definida de junho o
setembro, temperatura m~di a de 25°C e umidede r-e lat i v t: do ar em torne de 82%. O
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sol; na área experimental é do tipo Latossolo Amarelo, textura argilosa, ácido e
com elevado teor de aluminio.

Foram utilizados ovinos deslanados da raça Morada Nova, oriundos do Nordeste
brasileiro, sendo avaliados quanto ao desempenho produtivo e reprodutivo.

Os.ovinos foram submetidos a um regime ~e exploraç~o s~mi-extensivo em pasta
gens diversificadas (Brachiaria humidicola, Brachiaria brizantha cv. Marandu e
Andropogon guynnus cv. Planaltina), além de bancos de proteina (Pueraria phaseo
loides e Centrosema macrocarpum). Receberam também capim elefante (Pennisetum
purpureum) como suplementação e restos de culturas disponiveis na região. A mine
·ralizaç~o foi feita ~ vontade em c;chos de madeira localizadas no interior do

- aprisco.

o manejo r.eprodutivo co~stou de monta controlada, nos meses de setembro a no
vembro, com rufi;cs vazectomizados na identificaç~o do cio. As f~meas identifica
das em cio foram dispostas ao reprodutor para serem cobertas.

As matrizes próximas da pariç~o foram recolhidas a piquetes maternidade. Após
o nascimento das crias fazia-se o corte do umbigo e desinfecç~o do mesmo com iodo
ou repelente "spray". O desmame foi feito entre 90 e 120 dias após o nascimento.

O controle sanitário foi realizado de acordo com as ocorr~ncias, sendo as ver
mifugaç;es feitas de acordo com o OPG (Ovos Por Grama de Fezes).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
OS indices produtivos e reprodutivos, obtidos durante o periodo de 1984

1988, est~o apresentados na Tabela 1.
a

l'ABELA 1- Índices produtivos e reprodutivos de ovinos deslanados da raça Morada
Nova em porto Velho, RO,

Indicadores Resultados Médios (84/88)

Taxa de - (%)pariçao 90,16 +. 4,68-Taxa de aborto (%) 4,07 + 0,59-Taxa de partos simpJes (%) 61,69 + 12,88
Taxa de partos m~ltiplos -

(%) 38,31 + 12,88
Índice de prolificidade -1,39 + 0,15-Peso da reprodu triz ao parto (kg) 32,68 + 2,03-
Peso ao nascer - Macho/partos simples (kg) 2,78 + 0,22-

Fêmea/partos simples (kg) 2,56 + 0,27-
r-1acho/partosm~ltiplos (kg) 2,21 + 0,16-
Fêmea/partos múltiplos (I<g) 2,04 + 0,31-

Peso ao desmame Macho/partos simples (kg) 13,44 + 3,01-
Fêmea/partos simples (kg) 13,28 + 3,06
Macho/partos m~ltiplos (kg) 11,15 + 2,83-Fêmea/partos simples (kg) 10,09 + 2,06-Peso aos 196 dias de vida (kg) 19,03 + 3,09-Peso ao 12 meses de vida (kg) 27,17 + 4,17

até
-Mortalidade de animais 12 meses (%) 26,87

Mortalidade de adultos (% ) 8,6
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Em geral, todos os par-amc t r-os aval Lados cnquadr-nm-rte nos pndrõcs nor-ma í s da r-a

ça Morada Nova, quando comparados com os de outros trabalhos conduzidos na Am~ri
Cé} do Sul.

o desenvolvimento ponderal das crias, ate os 200 dias de vida foi semprc cres
cente, n~o mostrando perda de peso, mesmo apos a desmama, ocorrida entre 90 e 120
dias de idade. Estes dados permitem visualizar que os animais criados nessc tipo
de manejo podcr~o ser destinados ao abatc, com peso m~dio de 20 kg de peso vivo c
idade entre 6 e 7 meses.

o indice et DI. (1984)
Acre com a

de proliflcidade
Fernandes et 81.
Nova e por Maule

foi semelhante aos relatados por Santos
(1986) no Ccar~, Costa et aI. (1988) no
(1977) na Venezuela com ovelhas Barriga

em Roraima,
raça Morada Negra.

Os pesos rn~dios ao'nascer e a desmama foram de 2,34 e 12,02 kg, respectivamen
te. Estes resultados s~o similares aos npresentados por esta raça em pastcj6 de
capim burfel (Cenchrus ciliaris) no Cear~ (Teixeira et aI. 1979), em pasto nativo
do cerrado de Roraima (Santos et aI. 1984) e em quicuio da Amaz;n{a (Brachiaria
humí d í cola ) no Aere (C;sta et al. 1988).

CONCLUSÕES
Os ovinos deslanados da raça Morada Nova apresentaram-se adapt~veis ~s condi

ções clill~,;ticasda reg:l.ãode Porto VoLho, ex í b í.ndo um comportamento produLivo e
reprodutivo satisfatório. Estes poderão ser UIIILl.a.lter-na t í va baatante vj,;vcl como
f'ont.ede pro te Íria an irnaL, pr- Lnc í paIrnonte par-a as populações de baixo podcr'aqu a s í

tivo. 1-
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