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RESUMO - Realizou-se no campo experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho,  
um experimento com a finalidade de determinar a taxa de lotação mais adequada para 
ovinos deslanados em pastagens de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. O 
delineamento adotado foi inteiramente casualizado com duas repetições. Para a avaliação 
do desempenho animal foram utilizadas seis repetições, onde cada animal representava 
uma repetição, enquanto que para a avaliação da disponibildade de forragem foram 
utilizadas cinco repetições em cada piquete. Foram testadas quatro taxas de lotação: 6, 
12, 18 e 24 animais/ha, em pastejo contínuo.  Utilizou-se ovelhas da raça Morada Nova 
entre 5 e 7 meses de idade. Cada tratamento teve um número fixo de animais/parcela (6 
animais/piquete), variando-se o tamanho da área em função das lotações testadas. O 
aumento da carga animal afetou negativa e linearmente a disponibilidade de forragem e 
as produções de proteína bruta. A carga animal de ovinos da raça Morada Nova mais 
adequada para pastagens de B. humidicola foi estimada em 13,3 animais/ha, a qual além 
de assegurar a persistência de pastagem, proporcionou melhor performance animal 
durante o ano. A carga animal afetou de forma quadrática os teores de proteína bruta, 
sendo os maiores percentuais obtidos com a utilização de 14,8 e 13,9 animais/ha, 
respectivamente para os períodos chuvoso e seco. A utilização de cargas superiores a 18 
animais/ha mostraram-se inviáveis, já que resultaram num processo inicial de 
degradação da pastagem. 
Palavras-chave: disponibilidade de forragem,  ovinos deslanados  
 
ABSTRACT - Effect of stocking rate on the productive performance of tropical lambs 
grazing Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick, was evaluated at Embrapa Rondônia, in 
Porto Velho. It was used adopted randomized trial with two pasture replications for each 
treatment, while for the evaluation of animal performance and forage available were 
utilizing five replicates/paddock. Four stocking rates were tested: 6, 12, 18 and 24 
animals/ha, in continuous grazing. Morada Nova ewes were used between 5 and 7 
months of age. Each treatment had the fixed number of animal/plot (6 animals/plot), 
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being varied the size of the area in function of the tested stocking rates. Increase of the 
stocking rates showed negative correlation with the availability forage and the 
productions of crude protein. More appropriate stocking rates was estimated on 13,3 
animals/ha, the one which besides assuring the grazing persistence, it provided better 
animal performance during the year. The relation between stocking rate and CP content 
showed a quadratic tendency indicating that the most adequate stocking rate ranged 
from 14.8 and 13.9 animals/ha, respectively to rainy and dry season. The use of stocking 
rates higher to 18 animals/ha were unviable, since they resulted in a initial process of 
pasture degradation.  
Key words: available forage, Morada Nova ewes 

Introdução 
 
Na Amazônia, a pecuária é uma das atividades que mais tem se expandido nos últimos 
anos. Todavia, devido ao expressivo fluxo migratório ocorrido nos anos setenta e oitenta, 
observa-se a predominância de pequenos produtores, os quais praticam uma agricultura 
de subsistência, inviabilizando a exploração de grandes ruminantes, tanto pela restrição 
de área, como pelos altos investimentos que devem ser feitos. Nesse contexto, a criação 
de pequenos ruminantes surge como uma alternativa bastante viável, pois além de 
contribuir para aumentar a rentabilidade da atividade agropastoril, possui um cunho 
eminente social, representando mais uma fonte de proteína animal para alimentação do 
pequeno produtor  (Pereira et al., 2000).  
 
Por outro lado, a carga animal é o fator mais importante no manejo de pastagens, pois 
influencia na utilização da forragem produzida, estabelecendo uma forte interação com a 
disponibilidade de forragem como resultado do crescimento das plantas, da defoliação e 
do consumo pelos animais (Tribe e Lloyd, 1962; Brown, 1977; Tergas, 1983; Costa et 
al., 2001, 2002). Logo, a utilização da carga animal adequada, para cada tipo de 
pastagem, resultará na obtenção de maior produtividade animal por períodos de tempo 
relativamente longos.  
 
Desse modo, este trabalho teve por finalidade determinar a taxa de lotação mais 
adequada para ovinos em pastagens de Brachiaria humdicola (Rendle) Schweick, visando 
melhor desempenho animal e persistência da pastagem. 
 
Material e Métodos 
 
O ensaio foi conduzido durante 12 meses, no Campo Experimental da Embrapa 
Rondônia, localizado no município de Porto Velho (96,3 m de altitude, 8o46’ de latitude 
sul e 63o5’ de longitude oeste). O clima da região é tropical úmido do tipo Am, com 
precipitação anual 2.200 mm, estação seca bem definida (junho a setembro); 
temperatura média anual  24,9oC e umidade relativa do ar média  89% (Bastos e Diniz, 
1982). 
 
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com duas 
repetições de campo. Para a avaliação do desempenho animal foram utilizadas seis 
repetições, onde cada animal representava uma repetição, enquanto que para a 
avaliação da disponibildade de forragem foram utilizadas cinco repetições em cada 
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piquete. Foram testadas quatro taxas de lotação: 6, 12, 18 e 24 animais/ha, mantidos 
em pastejo contínuo. A área experimental era uma pastagem de Brachiaria humidicola 
(Rendle) Schweick estabelecida em um Latossolo Amarelo, textura argilosa. Cada 
tratamento possuía um número fixo de animais por parcela (6 animais/piquete), 
variando-se o tamanho da área em função das lotações testadas.  
 
Foram utilizadas ovelhas da raça Morada Nova, com faixa etária entre 5 e 7 meses.  As 
pesagens foram realizadas a intervalos de 28 dias, após jejum de 14 a 16 horas. Todos 
os animais foram submetidos ao manejo sanitário de rotina, com vermifugação e 
vacinação contra raiva e febre aftosa.  
 
A disponibilidade de forragem, em termos de matéria seca (MS), foi estimada através do 
“método da diferença” (técnica do antes e depois) proposta por Gardner (1967). As 
amostras foram tomadas mensalmente, utilizando-se cinco quadros de 1 m2 cada, 
distribuídos ao acaso em cada piquete. O teor de N foi determinado pelo método micro-
kjeldhal, descrito por Silva e Queiroz (2002). O teor de proteína bruta (PB) foi obtido 
pela multiplicação do teor de N pelo fator 6,25.  
 
Foram avaliados os seguintes parâmetros: ganho de peso vivo por animal e por unidade 
de área, disponibilidade de forragem, teor e produção de proteína bruta.  
 
Resultados e Discussão 
 
Durante o período chuvoso, o efeito da carga animal sobre o ganho de peso diário 
ajustou-se ao modelo quadrático de regressão, sendo descrito pela equação Y = 21,55 + 
3,033 X - 0,1138 X2 (R2 = 0,96), sendo a carga animal ótima estimada em 13,3 
animais/ha. De acordo com a equação ajustada, os ganhos de peso diário foram de 35,6; 
41,6; 39,3 e 28,7 g/dia, respectivamente para 6, 12, 18 e 24 animais/ha. Durante o 
período seco a relação foi linear, sendo descrita pela equação Y = -3,3 + 0,65 X (r2 = 
0,85). Durante o período chuvoso, a carga baixa (6 animais/ha) devido a grande 
disponibilidade de forragem e ao baixo consumo resultou em maior dificuldade de seleção 
da dieta pelos animais, uma vez que as plantas não consumidas tornaram-se fibrosas e 
de baixo valor nutritivo e na carga alta (24 animais/ha), devido a menor oportunidade de 
seleção, conseqüência da maior pressão de pastejo, implicaram nos menores ganhos de 
peso.  
 
A relação entre carga animal e o ganho de peso/ha/dia e por ha/período, durante o 
período chuvoso, foi linear, sendo descrita, respectivamente, pelas equações Y = 118,25 
+ 27,26 X (r2 = 0,94) e Y = 31,8 + 7,375 X (r2 = 0,92). Resultados semelhantes foram 
obtidos na Venezuela (Carrion et al., 1985) e Estados Unidos (Sharrow et al., 1981). 
Durante o período seco, em todos os tratamentos verificou-se perda de peso/an/dia e 
peso/ha/dia. O efeito da carga animal ajustou-se ao modelo quadrático de regressão, 
sendo descrito pelas equações Y = -53,05 + 3,942 X - 0,1097 X2 (R2 = 0,98); Y = -
138,60 – 5,459 X - 0,38334 X2 (R2 = 0,93) e Y = -16,72 – 0,6391 X - 0,04653 X2 (R2 = 
0,92), respectivamente para ganho de peso/animal, ganho de peso/ha e ganho de 
peso/ha período. Em geral, os ganhos/animal/dia foram baixos quando comparados com 
os obtidos por Donnelly et al. (1985) e Johnson et al. (1986), os quais utilizaram 
espécies temperadas de alto valor nutritivo (alfafa e trevo branco), contudo os ganhos de  
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peso/ha foram bastante satisfatórios, sendo superiores aos relatados por Bryant et al. 
(1985) e Carrion et al. (1985), os quais utilizaram pastagens nativas com baixa 
capacidade de suporte.  
 
A relação entre carga animal e a disponibilidade de forragem foi linear e negativa, sendo 
descrita pelas seguintes equações: Y = 6,62 – 0,1819 X (r2 = 0,99); Y = 3,56 – 0,1099 X 
(r2 = 0,97) e Y = 5,37 – 0,1832 X (r2 = 0,97), respectivamente para os períodos 
chuvoso, seco e final do experimento. Esses resultados demonstram que a utilização de 
cargas superiores a 18 animais/ha são inviáveis, já que resultaram em decréscimos 
significativos na disponibilidade de forragem, evidenciando-se com isso o início do 
processo de degradação da pastagem, o qual foi caracterizado pelo aparecimento de 
áreas de solo descobertas, ocorrência de plantas invasoras e o baixo vigor de rebrota das 
plantas após o pastejo. Resultados semelhantes foram relatados por Brown (1977), 
Russell e Blackburn (1973) e Smith et al. (1986).  
 
A relação entre a carga animal e os teores de PB foi quadrático, sendo descrito pelas 
equações Y = 3,02 + 0,6214 X - 0,02104 X2 (R2 = 0,98) e Y = 2,60 + 0,3979 X - 
0,01423 X2 (R2 = 0,98), respectivamente para os períodos chuvoso e seco. Pelas 
equações ajustadas, os maiores teores de PB foram obtidos com cargas de 14,8 e 13,9 
animais/ha, respectivamente para os períodos chuvoso e seco. Quanto à produção de PB, 
o efeito da carga animal foi linear e negativo, sendo descrito pelas equações Y = 434,5 – 
11,55 X (r2 = 0,97) e Y= 171,5 – 5,33 X (r2 = 0,98), respectivamente para os períodos 
chuvoso e seco. Os valores obtidos neste trabalho são semelhantes aos reportados por 
Costa et al. (2002) para pastagens de B. humidicola utilizadas sob pastejo contínuo por 
bovinos de leite. 
 
Conclusões  
 

• A carga animal de ovinos da raça Morada Nova mais adequada para pastagens de 
B. humidicola foi estimada em 13,3 animais/ha, a qual além de assegurar a 
persistência de pastagem, proporcionou melhor performance animal durante o 
ano;  

• aumento da carga animal afetou negativa e linearmente a disponibilidade de 
forragem e as produções de proteína bruta; 

• A carga animal afetou de forma quadrática os teores de proteína bruta, sendo os 
maiores percentuais obtidos com a utilização de 14,8 e 13,9 animais/ha, 
respectivamente para os períodos chuvoso e seco; 

• A utilização de cargas superiores a 18 animais/ha mostraram-se inviáveis, já que 
resultaram num processo inicial de degradação da pastagem. 
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