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RESUMO
ROBERTO, Francisca Fernanda da Silva. 2018. 76f. (Pós-Graduação em Produção Animal:
Sistemas de produção sustentáveis no semiárido) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Macaíba-RN, 2018. Avaliação de ovinos naturalmente infectados por nematoides
gastrintestinais sob pastejo intermitente em cultivares de Brachiaria brizantha.

Objetivou-se avaliar a resposta de ovinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais,
sob regime de pastejo com lotação intermitente, em diferentes cultivares de Brachiaria brizantha. O
experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura, localizado
no Campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O período experimental
foi de 31/03/17 a 31/08/2017, que correspondeu a dois ciclos de pastejo. Os animais foram mantidos
em sistema semi-intensivo com pastejo intermitente e suplementados. Foram utilizados 48 ovinos,
sem padrão racial definido, com peso médio inicial de 19,04 kg  0,96, distribuídos aleatoriamente
em quatro piquetes compostos pelas cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás. O delineamento
foi o de blocos ao acaso com 12 repetições nos animais e dois blocos das cultivares. As variáveis
fenotípicas avaliadas semanalmente foram: contagem de ovos por grama de fezes (OPG),
coprocultura, volume globular (VG), grau de anemia, peso e escore de condição corporal (ECC). A
recuperação de larvas infectantes no pasto e no solo, foram de acordo com a troca dos animais nos
piquetes de pré e pós pastejo. As cultivares de B. brizantha avaliadas influenciaram a carga
parasitária dos animais, que foram mistas e maciças com valores acima de 600 ovos/g independente
da cultivar pastejada, havendo diferença significativa nesses valores entre as cultivares, variando de
635,71 ovos/g (Xaraés) a 1422,2 ovos/g (Marandu). Entre os ciclos de pastejo houve diferença no
OPG dos animais mantidos na cultivar Marandu (999,1 e 1422,2), sendo a maior em relação às
demais. Na coprocultura foram encontrados os gêneros Haemonchus sp., Trichostrongylus sp.,
Strongyloides sp., e Oesophagostomum sp. Haemonchus sp. foi o gênero de maior prevalência
(acima de 80%) nos animais de todas as cultivares e ciclos de pastejo. No primeiro ciclo de pastejo
houve diferença no VG dos animais mantidos nas cultivares Piatã (25,96%) e Xaraés (22,51%),
sendo que os mantidos nas demais cultivares apresentaram valores intermediários. Quanto ao grau
de anemia, os animais permaneceram com maior frequência nos graus 1, 2 e 3, em ordem de
importância no ciclo 1, porém no ciclo 2, a concentração com mais de 50% dos indivíduos foi no
grau 1. Quanto ao peso dos animais, o grupo mantido na cultivar Xaraés diferiu das demais
(P<0,05), com menores médias, nos dois ciclos (21,79 e 26,91 Kg). O ECC dos animais se
concentrou em 3 no primeiro ciclo de pastejo e entre 3, e 4 no segundo ciclo. As cultivares Marandu
e Paiaguás apresentaram as maiores médias de larvas no pasto. A maior concentração de larvas foi
encontrada no pré pastejo e na porção inferior. Foi possível recuperar larvas de estádio de vida livre
e infectante dos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Strongyloides. Nas amostras de solo de
todas as cultivares, foram recuperadas larvas de vida livre e larvas infectantes dos gêneros
Haemonchus e Trichostrongylus. A área da cv. Marandu apresentou maiores médias de larvas de
vida livre (5,37) e Haemonchus (0,53). No primeiro ciclo de pastejo houve maior contagem de
nematoides nas amostras de solo, quando comparado com o segundo, com exceção da cv. Marandu.
Pode-se concluir que as cultivares B. Brizantha promoveram condições distintas para o
desenvolvimento e sobrevivência dos nematoides gastrintestinais presentes no ambiente de acordo
com as características morfológicas. As cultivares Piatã e Xaraés promoveram menores
contaminações na pastagem e menores cargas parasitárias no ambiente e nos animais, porém a
Marandu e a Paiaguás, proporcionaram melhores condições nutricionais aos animais, não havendo
comprometimento das variáveis fenotípicas pela maior carga parasitária. As cultivares de
Brachiaria brizantha Piatã, Xaraés, Marandu e Paiaguás devem ser recomendadas para sistemas de
produção de ovinos em pasto.

Palavras-chave: coprocultura, Haemonchus sp., ovinocultura, pastagem, Trichostrongylus sp.
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ABSTRACT
ROBERTO, Francisca Fernanda da Silva. 2018.76f. (Pós-Graduate in Animal Production:
Sustainable production systems in the semiarid region) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2018. Evaluation of naturally infected sheep by gastrointestinal
nematodes under intermittent grazing on cultivars of Brachiaria brizantha.

The aim of this study was to evaluate the response of sheep naturally infected by gastrointestinal
nematodes, under intermittent grazing, in different Brachiaria brizantha cultivars. The experiment
was carried out in the Experimental Area of the Group of Forage Research, located at the Macaíba
Campus of the Federal University of Rio Grande do Norte. The experimental period was from
03/31/17 to 08/31/2017, which corresponded to two cycles of grazing. The animals were kept in a
semi-intensive system with intermittent grazing and supplemented. We used 48 sheep, with no
defined racial pattern, with a mean initial weight of 19.04 kg  0.96, randomly distributed in four
pickets composed by Marandu, Xaraés, Piatã and Paiaguás. The experimental design was a
randomized block design with 12 replicates in the animals and two blocks of the cultivars. The
phenotypic variables evaluated weekly were: egg count per gram of feces (EPG), coproculture,
globular volume (GV), anemia degree, weighing and body condition score (BCE). The recovery of
infective larvae in the pasture and in the soil, were according to the exchange of the animals in the
pre and post grazing pickets. The B. brizantha cultivars evaluated influenced the parasitic load of the
animals, which were mixed and massive with values above 600 eggs/g independent of the grazed
cultivar, with a significant difference in these values between the cultivars, ranging from 635.71
eggs/g (Xaraés) at 1422.2 eggs/g (Marandu). Among the grazing cycles, there were differences in the
EPG of the animals kept in the Marandu cultivar (999.1 and 1422.2), being the largest in relation to
the others. In the coproculture were found the genera Haemonchus sp., Trichostrongylus sp.,
Strongyloides sp., and Oesophagostomum sp. Haemonchus sp. was the most prevalent genus (over
80%) in all cultivars and grazing cycles. In the first grazing cycle, there was difference in GV of the
animals kept in the Piatã (25.96%) and Xaraés (22.51%) cultivars, and those maintained in the other
cultivars showed intermediate values. As to the degree of anemia, the animals remained more
frequently in grades 1, 2 and 3, in order of importance in cycle 1, but in cycle 2, the concentration
with more than 50% of the individuals was in grade 1. Regarding weight of the animals, that kept in
the Xaraés cultivar differed from the others (P <0.05), with lower mean values in both cycles (21.79
and 26.91 kg). The BCE of the animals was concentrated at 3 in the first grazing cycle and at 3, 4 in
the second cycle. The cultivars Marandu and Paiaguás presented the highest averages of larvae in the
pasture. The highest concentration of larvae was found in pre-grazing and in the lower portion. It was
possible to recover free-living and infecting stage larvae of the genera Haemonchus,
Trichostrongylus and Strongyloides. In the soil samples of all cultivars, free life larvae and infective
larvae of the genera Haemonchus and Trichostrongylus were recovered. The cv. Marandu presented
higher averages of free-living larvae (5.37) and Haemonchus (0.53). In the first grazing cycle there
was a higher nematode count in the soil samples, when compared to the second, except for cv.
Marandu. It can be concluded that B. Brizantha cultivars promoted distinct conditions for the
development and survival of the gastrointestinal nematodes present in the environment according to
the morphological characteristics. The cultivars Piatã and Xaraés promoted smaller contaminations
in the pasture and lower parasitic loads in the environment and in the animals, but Marandu and
Paiaguás, provided better nutritional conditions to the animals, without compromising the phenotypic
variables due to the higher parasitic load. The cultivars of Brachiaria brizantha Piatã, Xaraés,
Marandu and Paiaguás should be recommended for pasture systems.

Keywords: coproculture, Haemonchus sp., sheep, pasture, Trichostrongylus sp.
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1 INTRODUÇÃO

A produção zootécnica de ovinos (Ovis aries) é uma atividade executada mundialmente. Os

países tropicais e subtropicais comportam a maioria da população ovina, devido aos fatores

geoclimáticos aos quais os animais são adaptados. O Brasil vem ao longo dos anos, se estabelecendo

no cenário agropecuário global, e a ovinocultura não se torna exceção nesse mercado

(JIMENEZ-SANZ et al., 2016).

Segundo a FAO (2015), o Brasil ocupa a 18ª posição na classificação mundial de produtor de

ovinos, contendo um rebanho efetivo com mais de 18 milhões de indivíduos, distribuídos em

aproximadamente 436 mil estabelecimentos agropecuários, sendo que a região Nordeste concentra

60,5% da população ovina. Mesmo em condições climáticas adversas que acometem o país, o

crescimento nos últimos anos vem sendo constante, havendo um acréscimo de 4,5% entre os anos de

2014 e 2015 (IBGE, 2017). Grande parte desse efetivo é destinado à produção de carne, couro, lã,

leite dentre outros (LINO et al., 2016).

A criação dessa espécie animal tem se mostrado atrativa pelo fato de se adaptar facilmente ao

meio, ser de pequeno porte, apresentar características fisiológicas, reprodutivas e produtivas que

proporcionam altas taxas de desfrute e rendimento cárneo por hectare ano quando comparado à

bovinocultura.

Dentre os sistemas de produção de ovinos de corte, o mais adotado pelos produtores no

Nordeste brasileiro é o semi-intensivo, em que durante o período diurno os animais pastejam e no

noturno permanecem confinados. A utilização das áreas de pastagens vem sendo cada vez mais

exploradas como fonte primária de energia na dieta de ruminantes, proporcionando papel importante

na pecuária de corte, incrementando a oferta de produtos e consequentemente viabilizando a

competitividade do sistema (EUCLIDES et al., 2002).

No entanto, sistemas de produção que incluem pastejo dos animais, contribuem com o aumento

da infecção por nematoides gastrintestinais, devido ao ciclo de vida livre desses parasitos ocorrer no

microclima das pastagens, em virtude da deposição das fezes do hospedeiro, contendo ovos

morulados no pasto, sendo assim a presença das larvas infectantes (L3) na pastagem se torna

frequente. De acordo com Bowman et al., (2003) a relação da população de nematoides

gastrintestinais entre o hospedeiro e o pasto equivale a 5% e 95%, respectivamente, tornando notória

a importância do microclima das pastagens no desenvolvimento e sobrevivência das L3 e a busca por

métodos que proporcionem o controle destas no ambiente, evitando assim uma maior taxa

de reinfecção.
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Os ovinos são susceptíveis a ação das nematoides gastrintestinais, sendo as infecções causadas

por estes um dos principais fatores limitante desse setor pecuário (AQUINO et al., 2016), uma vez

que acometem todas as faixas etárias, causando perdas de peso de 30 a 40% nos animais jovens, e

aproximadamente 60% dos prejuízos econômicos, tornando a atividade economicamente inviável

(LINO et al., 2016).

Considerando que os nematoides gastrintestinais apresentam uma fase de vida livre no ambiente,

as características morfofisiológicas das plantas forrageiras como a estrutura foliar, hábito de

crescimento e produção de massa verde, associados a fatores climáticos, podem ser fatores que

influenciam a permanência dos diferentes estádios de vida livre no ambiente. Pastos que não

proporcionam incidência de raios solares no estrato inferior das touceiras e solos, propiciam

sombreamento e umidade podendo potencializar a reinfecção dos animais, sendo assim, a avaliação

de espécies forrageiras se torna uma alternativa importante no controle dos nematoides

gastrintestinais (LOPES, 2016).

Nesse contexto, as cultivares da espécie Brachiaria brizantha: Marandu, Xaraés, Piatã e

Paiaguás que são de amplo uso no país pelos produtores para o desenvolvimento da pecuária de corte,

se mostram opções a serem avaliadas, enquanto componente ambiental essencial no ciclo de vida

livre dos nematoides gastrintestinais, fornecendo ou não condições para o desenvolvimento e

sobrevivência das L3 e consequentemente redução ou não das infecções nos ovinos.
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2 OBJETIVO

Avaliar a resposta de ovinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais sob regime

de pastejo, com lotação intermitente em pastagens de B.brizantha cv. Marandu, Xaraés, Piatã e

Paiaguás.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Avaliar ovinos de corte naturalmente infectados com nematoides gastrintestinais, sob regime de

pastejo intermitente em diferentes cultivares de B. brizantha, utilizando marcadores fenotípicos

(contagem de ovos por grama de fezes, coprocultura, volume globular, grau de anemia, escore

de condição corporal e peso);

 Correlacionar os marcadores fenotípicos;

 Quantificar e identificar os gêneros das larvas de nematoides presentes nas fezes dos animais,

nas cultivares de B. brizantha e no solo;

 Identificar, dentre as cultivares forrageiras de B. brizantha, aquelas que proporcionam uma

redução da contaminação parasitária no ambiente;
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Ovinocultura de corte no Brasil

A espécie ovina foi uma das primeiras a ser domesticada pelo homem. É uma cultura secular

que está presente na história da humanidade até os dias atuais. O intuito da criação dessa cultura

pelos povos antigos era proporcionar alimento (carne e leite), e proteção pelo uso de peles e lã que

servia como abrigo contra as intempéries do ambiente.

A Revolução Industrial na Europa, o aumento das indústrias de beneficiamento e o crescimento

populacional urbanizado, foram os fatores responsáveis pelo maior poder de compra e consumo de

carne. Sendo assim, a demanda pelos produtos cárneos impulsionou a produção, e os ovinos se

mostraram uma fonte de carne importante a ser produzida e comercializada (GONÇALVES, 2017).

A ovinocultura se faz atuante em praticamente todos os continentes, a ampla difusão da espécie

se deve principalmente a seu poder de adaptação. Devido aos fatores geoclimáticos, os países

tropicais e subtropicais se destacam e se estabelecem no cenário agropecuário, e o Brasil não se torna

exceção nesse mercado (JIMENEZ-SANZ et al.,2016). No Brasil a cultura foi introduzida durante a

colonização pelos portugueses, e vem se estabelecendo por todas as regiões do país, expandindo-se

em áreas que até então não possuía uma atividade pecuária tradicional. Essa expansão aponta um

cenário favorável para o agronegócio brasileiro e a contribuição na composição do produto interno

bruto (VIANA, 2008; OLIVEIRA et al., 2011).

Segundo a FAO (2015), o Brasil ocupa a 18.ª posição no ranking mundial, o efetivo de ovinos se

apresenta superior a 18 milhões de unidades, com um aumento de 4,5% entre 2014 e 2015. Este

efetivo é concentrado na Região Nordeste (60,5%), seguida pelas Regiões Sul (26,5%), Centro-Oeste

(5,6%), Sudeste (3,8%) e Norte (3,6%) (IBGE, 2017). Sendo que na região Nordeste predominam-se

as raças puras e mestiças deslanadas, e com aptidão para corte e pele, pois, apresentam uma maior

rusticidade ao clima tropical.

Com o crescente desenvolvimento das pesquisas e difusão das tecnologias agropecuárias, que

visam o aumento da produção, os produtores vêm investindo a cada dia no setor, com o interesse em

aumentar consideravelmente os rebanhos. A produção mundial de carne ovina alcançou cerca de

13,7 milhões de toneladas em 2010, devendo, essa produção atingir 23 milhões em 2020, para suprir

a demanda alimentar da população. Grande parte desta produção de carne junto com outros produtos

oriundos da ovinocultura é exportada, e esta atividade movimenta cerca de US$ 11 bilhões todos os

anos (ALVES et al., 2014).

No Brasil, mesmo com um consumo interno baixo de carne ovina, em comparação as demais
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espécies, apresenta um excesso de demanda, proporcionando, a necessidade de importação desse

produto, principalmente do Uruguai (ALVES et al., 2014). Para uma análise da representatividade do

volume de carne ovina importada do Uruguai pelo Brasil, uma vez supondo que o consumo per

capita no Brasil fosse de 400 gramas, seria necessária uma produção próxima ao nível de 84 mil

toneladas deste produto no Brasil, para atender aos mais de 207,7 milhões de habitantes existentes no

ano de 2017.

Por este motivo a ovinocultura vem sendo fortalecida, para o deslanchar da atividade pecuária

desses animais de pequeno porte, onde consomem uma quantidade menor de alimento/animal/dia

que outras culturas, sobrevivem bem a longos períodos de estiagens, e são precoces e prolíferos.

Portanto, esses fatores entre outros despertam o interesse de pecuaristas em iniciar ou permanecer

com a produção de ovinos existentes, sempre buscando aumentar a produtividade e melhorar os

sistemas pecuários, principalmente utilizando tecnologias e inovações (LINO et al., 2016).

Devido às exigências do mercado consumidor em que se preza pela criação racional de animais

de produção, este setor produtivo experimenta algumas modificações, ainda que lentamente, tais

como: melhorias na assistência técnica e manejos, investimentos em infraestrutura da unidade

produtiva, nos estabelecimentos, instalações de frigoríficos e matadouros legalizados e que sigam o

abate humanitário dentre outros (ANDRADE JÚNIOR, 2013).

Entretanto, nos sistemas de produção de pequenos ruminantes existem alguns gargalos que

devem ser considerados, durante as diferentes fases de vida dos animais. A disponibilidade e a

qualidade nutricional dos alimentos fornecidos, a cadeia produtiva, que por muitas vezes não se

completa, e o manejo sanitário, mais precisamente no que se refere aos nematoides gastrintestinais,

que proporcionam aos animais crescimento e desempenho retardado, perda de peso, redução do

consumo da dieta, queda de produção de leite para as crias, baixa fertilidade, anemia, diarreias,

dentre outros, e em casos de infecções mistas e maciças levam o animal a óbito (VIEIRA et al.,

2011).

3.2 Produção de ovinos em pasto

O Brasil por possuir parte considerável do rebanho produzido em pasto, que se constitui em uma

das formas econômicas e práticas de produzir e oferecer volumoso aos ruminantes, é um dos

principais produtores de carne a um dos menores custos de produção (DIAS-FILHO, 2014). De

acordo com estimativas do IBGE (2017a), a área total de pastagens (naturais e cultivadas) no Brasil é

de 172,3 milhões de hectares, boa parte dessas áreas estão localizadas na região Nordeste, em

decorrência da extensão territorial.
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Com a implantação das pastagens cultivadas e manejadas adequadamente, pode-se aumentar a

disponibilidade de biomassa, otimizar o consumo de seus nutrientes e as taxas de lotação animal,

aumentando o ganho por área. Entretanto, vale ressaltar que, a produtividade da pecuária de corte

ainda é considerada baixa (TORRES JÚNIOR, 2013), sendo necessária melhora substancial desse

índice produtivo. Nesse sentido, a planta forrageira assume papel importante para a manutenção

desses índices.

O Nordeste brasileiro apresenta características de irregularidades nas chuvas e baixas

precipitações pluviométricas, ocorrendo baixa disponibilidade forrageira em quantidade e qualidade,

manejo sanitário inadequado também é observado, visto que nas épocas de estiagens, os produtores

utilizam os sistemas extensivos e extrativistas para manter o rebanho. Esses aspectos proporcionam

baixos índices produtivos, sendo um deles a idade elevada para o abate, estes índices contribuem

para estagnação do rebanho ao longo dos anos (POMPEU et al., 2009; EMERENCIANO NETO et

al., 2012).

A ovinocultura no Nordeste brasileiro é uma atividade técnica e economicamente viável, se

forem utilizadas tecnologias adequadas à região, priorizando os manejos alimentares e sanitários a

baixos custos. Os sistemas de produção em pastagens cultivadas vêm se mostrando uma alternativa

viável para o desenvolvimento desta atividade, implicando nos índices zootécnicos almejados,

resultando no incremento substancial, na rentabilidade das atividades agropecuárias, favorecendo a

permanência e melhoria na qualidade de vida dos agropecuaristas (EMERENCIANO NETO et al.,

2011).

Trabalhando na região Nordeste com produção de carne ovina em pastagens cultivadas,

Emerenciano Neto et al., (2017), encontraram valores para ganho médio diário (g/dia) de 53,60;

40,20; 70,50 e 49,20 para as cultivares Marandu, Piatã, Aruana e Massai, respectivamente, no

período chuvoso, com taxa de lotação de 24,70; 15,00; 17,80 e 26,60 UA/ha (Unidade Animal (UA)

de 30kg) para as mesmas cultivares testadas.

Avaliações entre as variáveis de interceptação de luz e alturas de pastejo, estão em amplo uso no

manejo das pastagens, para promover o melhor aproveitamento da planta forrageira em quantidade e

qualidade, sem prejudicar as funções fisiológicas de recuperação e crescimento vegetal, Souza (2016)

verificou em seu estudo de desempenho de ovinos em pasto de capim-massai com dois níveis de

interceptação de luz (%) e duas alturas de pós-pastejo (cm), ganhos médios diários de 137; 153; 80 e

154 g/dia, para os níveis 90/15; 90/25; 95/15 e 95/25, respectivamente, e as taxas de lotação obtidas

foram de 42,5; 48,7; 52,7 e 54,8 UA/ha.

Já Gurgel et al., (2017) avaliando o desempenho de ovinos em capim-massai na época seca

(outubro, novembro, dezembro e janeiro) em resposta ao manejo do período das águas, observaram
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ganho médio diário variando entre 79,01; 93,08; 44,79 e 159,52 g/dia e taxas de lotação de 8,71; 9,86;

10,72 e 12,29 UA/ha. Estes dados demonstram que é possível implantar sistemas de produção de

ovinos em pastagens cultivadas no Nordeste, ambos os trabalhos apresentados anteriormente foram

conduzidos em sistema sequeiro e promoveram ganhos na produção de carne ovina.

Entretanto, alguns aspectos devem ser considerados, tais como, a escolha da forrageira é de

suma importância, considerando o potencial genético, que refletirá na quantidade e qualidade, a

forma em que a forragem se mantém disponível para a desfolha, adaptação ao ambiente, aos animais,

e as taxas de suporte referente à lotação animal; e como a planta se comporta nos períodos de

estiagem, além disso, o manejo correto é essencial para a produção forrageira, persistência e

consumo pelos animais (EUCLIDES et al., 2009; DIFANTE et al., 2010).

3.3 Nematoides gastrintestinais

Os climas tropicais e subtropicais além de favorecer condições ideais para a produção e

desenvolvimento dos setores agrícolas e pecuários como, por exemplo, o cultivo de pastagens e a

criação de ruminantes, também proporcionam condições favoráveis para o desenvolvimento e

sobrevivência dos nematoides gastrintestinais, que por sua vez atuam negativamente no desempenho

dos animais, em especial, os ovinos (ANDRADE, 2011).

O parasitismo é associação entre dois organismos, com caráter obrigatório ou não, onde um dos

organismos (parasito) se beneficia do outro retirando meios, como nutrientes, proteção, condições

ambientais ótimas que garantam sua sobrevivência e desenvolvimento, prejudicando o hospedeiro

(parasitado), reduzindo seu desempenho natural e em casos de alto desequilíbrio entre os organismos,

podendo levar os hospedeiros a óbito. Os nematoides gastrintestinais quando não controlados podem

causar prejuízos de 30 a 40% no desempenho animal, principalmente o comprometimento no

desenvolvimento de animais jovens e de matrizes em período reprodutivo, que são as categorias mais

sensíveis, e que estão intimamente ligados ao crescimento do plantel, tornando a atividade

economicamente inviável e impraticável aos produtores (LINO, 2016).

Os principais nematoides que acometem os pequenos ruminantes e de maior importância

econômica para e exploração de ovinos são: Haemonchus contortus e Trichostrongylus axei, ambos

localizados no abomaso; Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides papillousus, Cooperia sp. e

Bunostomum trigonocephalum, no intestino delgado e Oesophagostomum columbianum, Trichuris

ovis, T. globulosa e Skrjabinema sp., no intestino grosso. No Nordeste brasileiro os que apresentam

maior prevalência e intensidade de infecção são, H. contortus, S. papillousus, T. colubriformis,

O. colubianum (AMARANTE, 2009; SILVA et al., 2017).
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Os rebanhos são acometidos na maioria das vezes por infecções mistas, e o Haemonchus sp. é o

gênero de maior prevalência, correspondendo a níveis superiores a 80% nas cargas parasitárias dos

pequenos ruminantes, podendo estar presente no rebanho durante todo o ano, sendo responsável pela

enfermidade hemoncose (AMARANTE, 2004). Este endoparasito é hematófago, tem como órgão de

predileção o abomaso, se fixa na mucosa e sugam o sangue, um indivíduo adulto ocasiona uma

remoção em torno de 0,05 mL/sangue dia-1. Devido ao consumo e extravasamento nas lesões,

ocasionando anemia, hipoproteinemia, edema submandibular e mortalidade, dependendo do grau de

infecção. É considerado o nematoide gastrointestinal mais patogênico e de maior intensidade de

infecção, devido ao seu hábito hematófago, apresentando elevado potencial biótico (URQUHART et

al., 1998; ANDRIOLA et al., 2011).

Embora, este nematoide gastrointestinal possa se encontrar presente no sistema durante todo o

ano, sua predominância se faz maior nos períodos chuvosos, isso em razão das condições de

temperatura acima de 18 °C e umidade elevada (80%) que são preconizadas para o desenvolvimento

das fases de vida livre. Sendo assim, nos períodos de estiagem devido à incidência dos raios solares,

a carga parasitária diminui em virtude do processo de dessecação (PEGORARO, 2008;

ANDRIOLA et al., 2011).

O segundo gênero em ordem de importância para a ovinocultura, é Trichostrongylus sp.,

ocasionando a enfermidade tricostrongiloidíase. Habitam o duodeno e intestino delgado anterior,

penetram abaixo do epitélio do órgão em que se encontram presentes, causando lesões na mucosa

intestinal, atrofia das vilosidades, espessamento da mucosa, erosão do epitélio, e exsudação de

proteínas séricas para a luz do intestino, comprometendo a digestão e absorção de nutrientes. Em

maciças infecções os animais podem apresentar anorexia, diarreia e edema submandibular.

Encontra-se presente em praticamente todos os sistemas de produção de pequenos ruminantes

(TORRES, 2008; TAYLOR et al., 2010; ANDRADE JÚNIOR, 2013). Quando comparado

com Haemonchus sp. os estádios de vida livre são mais resistentes ao frio e a dessecação, sendo um

agravante para o controle ambiental do mesmo. Não é hematófago, porém, está associado à anemia

(PEGORARO, 2008).

Oesophagostomum sp. é um parasito do intestino grosso dos pequenos ruminantes, que ocasiona

resposta inflamatória com formação de nódulos visíveis a olho nu, os quais são contaminados por

bactérias, deixando o intestino impróprio para comercialização e processamento (como material

cirúrgico para sutura e pele de linguiça). Alguns sinais clínicos observados são diarreias intensas e

esverdeada, podendo ser sanguinolentas, apatia e anorexia, prostração e morte em animais jovens.

Em casos de infecções maciças a debilitação progressiva do animal e sinais sobre produção de carne

e lã, pode ser expressa (TAYLOR et al., 2010; ANDRADE JÚNIOR, 2013).
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O nematoide gastrintestinal Strongyloides sp., apresentam aspectos biológicos distintos dos

demais, pois, as larvas infectantes destes infectam seus hospedeiros por penetração cutânea, ingestão

de pastagens contaminadas e pela via galactogênica, que consiste na transmissão da matriz para a

cria, pela ingestão de colostro/leite. Essa espécie pode habitar o epitélio do intestino delgado,

duodeno e jejuno, levando a reações inflamatórias, semelhante aos já citados anteriormente

(AMARANTE, 2007; TORRES, 2008; DUARTE, 2010). Em infecções maciças pode ocorrer febre,

pneumonia, e perturbações bronco pulmonar, esses sinais são em resposta a migração das larvas

pelos pulmões, porém, são pouco evidenciadas e desaparecem em poucos dias (ANDRIOLA et al.,

2011).

3.3.1 Ciclo biológico

Grande parte dos nematoides tem seu desenvolvimento semelhante (Figura 1), inicialmente o

hospedeiro elimina suas fezes contendo os ovos morulados no ambiente, os primeiros estádios larvais,

que contemplam a larva de primeiro estádio (L1) e larva de segundo estádio (L2), ocorrem no

interior do bolo fecal no ambiente, e durante essas fases se alimentam de microrganismos e matéria

orgânica (AMARANTE, 2009; TAYLOR et al. 2010; MONTEIRO, 2010; SILVA, 2016a).

Em presença de condições edafoclimáticas ideais, as L2 desenvolvem-se para a larva de terceiro

estádio (L3), que são denominadas de larvas infectantes, pois, para completar o seu ciclo elas entram

em contato com os hospedeiros, ocorrendo a infecção.

Monteiro (2010) cita que a L3 é a forma mais ativa e nos períodos em que a temperatura, e a

irradiação solar são baixas e a umidade é favorável na pastagem, elas migram do solo e da base das

touceiras para a parte superior das forrageiras, com a finalidade de serem ingeridas pelos ovinos

durante o processo de desfolha no pastejo, quando as L3 abandonam as fezes e migram para o pasto,

essa migração é influenciada pela intensidade e frequência das chuvas, pela temperatura e pela

morfologia das forrageiras (CARRATORE, 2004; ROCHA, 2007; AMARANTE., 2009; LOPES et

al., 2016).

Quando ocorre aumento da temperatura e irradiação solar, elas migram inversamente para se

protegerem, mantendo sua sobrevivência. Após a ingestão das L3, no trato gastrintestinal, é liberada

a bainha retida na fase de L2, que tem por função a proteção contra as intempéries (URQHART et al.,

1998; TAYLOR et al., 2010; SILVA, 2016a). No interior do hospedeiro a L3 se direciona a seu

órgão de predileção, fixa-se e desenvolvem-se para a fase de quarto estádio (L4) e posteriormente

para a fase adulta, estando apta a reprodução, dando continuidade ao ciclo (AMARANTE, 2009;

MONTEIRO, 2010; TAYLOR et al., 2010).
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Figura 1 - Ciclo de vida de um nematoide gastrintestinal.

No sistema de produção de ovinos em pasto, as condições ambientais e o microclima das

pastagens têm grande influência no desenvolvimento e na sobrevivência dos nematoides

gastrintestinais nas fases de livre, favorecendo ou não a migração das L3 que habitam aquele

ambiente, seja no solo, na base das touceiras e/ou na estrutura da planta forrageira pastejada.

3.4 Características morfológicas das plantas forrageiras e sua influência no parasitismo animal

O entendimento da ecologia e epidemiologia desses nematoides gastrintestinais é parte

integrante e indispensável para os mecanismos de controle serem mais eficientes. O controle da

Fonte: SÁ,J.L. & OTTO DE SÁ,C. (2001).
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helmintose está intrinsecamente ligado a dinâmica populacional dos nematoides gastrintestinais

dentro, e principalmente, fora do hospedeiro visto que a proporção entre o hospedeiro e a pastagem é

correspondente a 5% e 95% (BOWMAN et al., 2003), respectivamente. Como já citado, é sabido

que a infecção se faz nas pastagens. Alguns autores (NIEZEN et al., 1998a; 1998b; e CASTRO et al.,

2004) relataram que animais em diferentes pastos não apresentam mesmos níveis de carga parasitária,

sendo necessária a investigação da influência das mesmas, para a geração de escolhas de forrageiras

e manejos sanitários de pastagem adequados (GADZA, 2012).

O crescimento das plantas forrageiras decorrem na mudança da estrutura do pasto, que é definida

como sendo a distribuição e o arranjo da parte aérea das plantas que compõem a comunidade vegetal,

e é resultante da dinâmica entre o crescimento e remoção de seus componentes morfológicos da

biomassa aérea, seja, por animais ou equipamentos (LACA & LEMAIRE, 2000; CARVALHO et al.,

2001).

Para manter a qualidade nutricional e a disponibilidade de massa verde, que atendam a

produtividade por área e por animal, algumas estratégias de manejo são empregadas voltadas

principalmente as folhas e altura do relvado, interferindo nas características estruturais do pasto.

Existem controvérsias, sobre as alturas de pastejo que proporcionem menos contato

hospedeiro-parasito, sendo necessários mais estudos para identificar as alturas ideais que

proporcionem reduções parasitárias para cada espécie forrageira. Pegoraro et al. (2008) citam que o

manejo de altura do pasto influencia a carga endoparasitária dos ovinos, pois, as ofertas elevadas de

massa verde, onde a planta se encontra em seu crescimento máximo, favorecem a formação de um

microclima ideal à sobrevivência e desenvolvimento de helmintos no estádio de vida livre,

impedindo a infiltração da irradiação solar e dos ventos, evitando a dessecação dos nematoides em

fase de vida livre.

Porém, esta condição pode favorecer a ingestão pelo animal, da porção superior do estrato

forrageiro, em que a contaminação se torna reduzida. A altura de pós pastejo, em que o pasto se

encontra rebaixado e com uma infiltração maior de irradiação solar se torna benéfico para a redução

das taxas de desenvolvimento desses nematoides gastrintestinais.

O uso de forrageiras de pequeno porte e hábito de crescimento rasteiro, estoloníferas (Cynodon,

Digitaria e Paspalum), propiciam microclima adequado para a população parasitária e forçam um

pastejo rente ao solo, facilitando a migração larval, e uma maior ingestão de L3. Na migração das L3,

estudos evidenciam que por volta dos 15 cm do relvado, é a faixa que apresenta maior concentração

dessas larvas.

De acordo com Fonseca et al. (2010) forrageiras com o hábito de crescimento cespitoso

(Panicum, Brachiaria e Andropogon), que possuem crescimento ereto e consequentemente não
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recobrem bem a superfície do solo, apresentam a vantagem de fornecer maior penetração dos raios

solares até a superfície do solo. Manejadas sob pastejo intermitente e com alturas pós pastejo baixa,

são boas aliadas para diminuir a contaminação da pastagem. A localização e quantificação das larvas

no estrato vegetal são dados que possibilitam manejos que evite a ingestão de L3 durante a retirada

de porções vegetais nos bocados, visto que herbívoros em pastejo consomem cerca de 50% do estrato

forrageiro estendido.

As altas intensidades de pastejo e taxa de lotação, além da lotação contínua são práticas que

devem ser trabalhadas com cautela, pois, essas características podem contribuir para uma

contaminação ambiental, reduzindo a seleção de touceiras que apresentam fezes em sua base,

aumentando a ingestão de L3 (PEGORARO et al., 2008).

No Semiárido nordestino a incidência das larvas na pastagem, e consequentemente nos animais

ocorre durante os períodos de maiores precipitações pluviométricas. Durante a época de estiagem,

que compreendem baixa umidade no solo, maior irradiação solar na pastagem, e menor cobertura de

massa verde da forragem, a incidência de L3 decai no ambiente, porém, nos hospedeiros os

nematoides gastrintestinais permanecem vivos (AMARANTE, 2009).

As características morfológicas das gramíneas forrageiras variam dentre as espécies, e com isso

podem propiciar um microclima favorável ou desfavorável para a sobrevivência desses helmintos no

ambiente. O H. contortus possui uma considerável adaptabilidade as condições ambientais e no

hospedeiro que são desfavoráveis ao desenvolvimento e sobrevivência dos nematoides, como

também aos anti-helmíticos, sendo de mais difícil controle (VIEIRA, 2009; MOLENTO, 2009).

Durante a fase de vida livre existem diferenças no quesito resistência aos intemperes ambientes

de acordo com os estádios desses helmintos. Segundo Levine & Tood junior (1975), o estádio mais

resistente é de L3, o de resistência intermediária são os ovos larvados, e os ovos em fase de

desenvolvimento e L1 são os mais vulneráveis. As L3 de H. contortus e T. columbriformes podem

permanecer no ambiente por mais de seis semanas (AMARANTE, 2009). Cíbalas fecais de ovinos

intactas podem compor um reservatório de larvas infectantes, com exceção do período chuvoso e

quente do ano, a degradação e liberação das larvas das fezes dos ovinos é muito lenta

(CARRATORE, 2004; ALMEIDA et. al., 2005; ROCHA, 2006; AMARANTE, 2009).

3.5 Características das cultivares de Brachiaria brizantha

Dentro dos 172,3 milhões de hectares de área de pastagem existente no Brasil, cerca de 85%

dessa área é ocupada pelo gênero Brachiaria, segundo Fonseca et al. (2006).

Atualmente com o avanço das pesquisas na área da forragicultura e o melhoramento genético
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vegetal, o mercado apresenta vasta variedade de cultivares de várias espécies e gêneros, adaptados as

mais variadas condições edafoclimáticas e sistemas de pastejo (SILVA, 2016a). Com tanta

diversidade e disponibilidade no mercado, os pecuaristas têm a responsabilidade de escolherem os

exemplares mais adaptados as suas condições e que contribuam de forma favorável com os objetivos

almejados (GOMIDE et al., 2009).

As cultivares de B. brizantha Marandu, Piatã, Xaraés e Paiaguás apresentam algumas

características similares, sendo plantas de hábito de crescimento cespitoso, que formam touceiras,

perenes, adaptadas a solos com média e alta fertilidade e requerem uma precipitação pluviométrica

anual acima 800 mm. Apresentam resistência às cigarrinhas-das-pastagens, com exceção da cv.

Paiaguás que se mostrou susceptível. A utilização dessas forrageiras se dão por pastejo direto,

fenação e silagem. Entretanto, as características morfológicas de ambas são distintas, apresentando

algumas particularidades (EMBRAPA, 2017a).

A B. brizantha cv. Marandu, lançada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(EMBRAPA) em 1984, é muito robusta com cerca de 1,5 a 2,5 m de altura, seus colmos iniciais são

prostrados e com produção de perfilhos que surgem cada vez mais eretos ao longo do crescimento da

touceira, frequentemente esse perfilhamento ocorre nos nós superiores. Presença de pelos na porção

apical dos entrenós e bainhas pilosas. As lâminas foliares são linear lanceolada com até 2 cm de

largura e 50 cm de comprimento, de cor verde-escura cobertas por tricomas na face adaxial, e a

inflorescência com até 40 cm de comprimento, contendo de 4 a 6 racemos (FONSECA et al., 2010;

EMBRAPA, 2017a).

Em período de estiagem sua taxa de lotação é de 1 UA/ha e no período das águas pode chegar a

3UA/ha. Esta cultivar é bastante utilizada em todas as regiões do Brasil, apresenta boa adaptação a

diferentes ambientes e sistemas de manejo, resultando em bons índices produtivos. De acordo com

resultados obtidos por Silva (2016b) avaliando a composição química das folhas, encontrou os

seguintes resultados: matéria seca (78,02%), fibra em detergente neutro (57,53%), fibra em

detergente ácido (28,36%) e proteína bruta (11,80%). Comparando a composição química das

cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás, a Marandu se sobressai apresentando melhor valor

nutritivo (Tabela 1).
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Tabela 1 - Composição química das cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás. Porcentagem de
matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e proteína
bruta (PB)

Cultivares MS (%) FDN (%) FDA (%) PB (%)

Marandu 78,02 57,53 28,36 11,8

Xaraés 62,89 61,37 29,89 6,47

Piatã 60,6 55,31 29,02 6,28

Paiaguás 75,53 59,22 32,24 8,97

Adaptado de Silva (2016b).

Lançada pela EMBRAPA e por parceiros em 2006, a B. brizantha cv. BRS Piatã é uma planta

de porte médio com altura de 0,85 a 1,1 m, possui colmos verdes de 4 mm de diâmetro e ramificados.

As lâminas foliares contêm até 45 cm de comprimento e 1,8 cm de largura, sem pilosidades, porém,

ásperas na face superior. Apresenta perfilhamento aéreo, sua inflorescência tem cerca de 19 cm de

comprimento, e o florescimento é precoce ocorrendo no início do verão (FONSECA et al.,2010).

Luna et al., (2016) relataram que as cultivares Piatã e Xaraés são promissoras para serem

cultivadas nas áreas entre Caatinga e Mata Atlântica do Nordeste brasileiro, com produções médias

de 1540.31 e 1753.85 kg.ha-¹ de MS, respectivamente.

Esta cultivar apresenta valores produtivos semelhantes às cultivares Marandu e Xaraés. De

acordo com resultados obtidos por Silva (2016b), avaliando a composição química das folhas obteve

os seguintes resultados: matéria seca (62,89%), fibra em detergente neutro (61,37%), fibra em

detergente ácido (29,89%) e proteína bruta (6,47%).

A B. brizantha cv. Xaraés, lançada pela EMBRAPA, em 2003, é uma planta que pode enraizar

os nós basais, dando origem a novas plantas. A altura média dessa gramínea é em torno de 1,5 m,

apresentando colmos verdes de 6 mm de diâmetro, pouco ramificados, e brotação basal. O

comprimento da lâmina é de até 64 cm de comprimento e 3 cm de largura, possui pilosidade curta na

face superior. A inflorescência é racemosa, com 40 a 50 cm de comprimento e eixo de 14 cm de

comprimento, com sete racemos, o florescimento é tardio, ocorrendo em meados de outono

(FONSECA et al., 2010). Como exemplo de algumas vantagens dessa cultivar são a alta

produtividade, especialmente de folhas, rápida rebrota e o florescimento tardio, que prolonga o

período de pastejo nas águas, além de valor nutritivo e alta capacidade de suporte, resultando em

maior produtividade animal (EMBRAPA, 2017a).

Euclides et al. (2009) avaliando o desempenho de novilhos manejados com cultivares de B.
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brizantha, observaram que a cv. Xaraés apresentou maior produção animal por área ao contrário da

cv. Piatã que apresentou maior produção por animal. Silva (2016b) avaliando a composição química

das folhas obteve os seguintes resultados: matéria seca (60,60%), fibra em detergente neutro

(55,31%), fibra em detergente ácido (29,02%) e proteína bruta (6,28%).

A B. brizantha cv. Paiaguás é mais uma excelente opção forrageira para a diversificação de

pastagens em solos de média fertilidade, foi lançada pela em EMBRAPA em 2013, é uma forrageira

de porte mediano apresentando uma altura de 60 a 90 cm, folhas estreitas, colmos finos, ambos sem

pelos; pefilhamento aéreo, florescimento precoce. No período seco apresenta maior acúmulo de

forragem de melhor valor nutritivo, proporcionando maiores ganhos de peso aos animais por área, e

apresenta excelente competição com plantas invasoras (EMBRAPA, 2017a).

Euclides et al., (2016) comparando as cultivares Piatã e Paiaguás, o capim-paiaguás apresentou

maior taxa de acúmulo de forragem e maior porcentagem de folha no período seco do ano, com

valores de 17 e 9 kg.ha-¹/dia, para taxa de acúmulo e, 26 e 22% para porcentagem de folhas,

respectivamente, para o capim-paiaguás e capim-piatã. O capim-paiaguás apresentou maiores

porcentagens de proteína bruta e digestibilidade in vitro da matéria orgânica durante a seca, em

comparação com o capim-piatã. Os valores observados foram de 9% e 57% para o capim-paiaguás e,

7% e 53% para o capim-piatã, respectivamente para proteína bruta e digestibilidade in vitro da

matéria orgânica.

Valores esses que corroboram com os achados por Silva (2016b) que avaliando a composição

química das folhas da cv. Paiaguás na região Nordeste, obteve os seguintes resultados, matéria seca

(75,53%), fibra em detergente neutro (59,22%), fibra em detergente ácido (32,24%) e proteína bruta

(8,97%), se sobressaindo da cultivar Piatã nas variáveis matéria seca e proteína bruta.
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4 METODOLOGIA

4.1 Local de execução

O experimento foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (EAJ),

localizado no Campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande do Norte — UFRN, em

Macaíba/RN, Brasil, na área experimental do Grupo de Estudos

em Forragicultura (GEFOR), localizado a 5° 53′ 34″ de latitude Sul, 35° 21′ 50″ de longitude Oeste e

a 50 metros de altitude. O período experimental foi de 31 de março a 31 de agosto de 2017, o que

correspondeu à época das águas da região.

O clima local é caracterizado como tropical com estação seca segundo a classificação climática

de Koppen e Geiger (1928). Os dados de precipitação foram obtidos da estação de monitoramento

pluviométrico de Macaíba (Piripiri-535002) da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do

Norte (EMPARN) e as temperaturas médias do período foram obtidas no banco de dados do Instituto

Nacional de Meteorologia — INMET (Figura 2).

Figura 2 - Precipitação mensal (mm) e Temperatura média (°C) na área experimental durante os
meses de março a agosto de 2017.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

4.2 Áreas de pastagem

As áreas de pastagens das cultivares Marandu e Piatã foram implantadas em 2011 e as

cultivares Xaraés e Paiaguás foram implantadas em 2014, ambas com o método de semeadura



29

convencional em linhas com distribuição de sementes e adubo (P2O5), com área total de 2,88 ha, sub

dividida em oito blocos de 0,36 ha, e cada bloco subdivido em seis piquetes de igual

extensão (0,06 ha). Foram avaliados quatro tratamentos compostos pelas cultivares de B. brizantha:

Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás, sendo que cada tratamento estava representado em dois blocos, e

cada bloco era provido de bebedouro e saleiro de livre acesso (Figura 3). As áreas se encontravam

sem pastejo de animais por um período médio de um ano.

Figura 3 - Imagem de satélite da área experimental mostrando a distribuição dos blocos das
cultivares avaliadas.

Fonte: Google maps.

Antecedendo o início do pastejo, os pastos foram preparados, sendo realizada a roçagem,

calagem e adubação de acordo com as indicações da análise de solo. Os pastos foram manejados com

lotação intermitente com meta de altura de entrada 40 cm para pré pastejo e 20 cm de saída no

pós-pastejo.

A altura do pasto foi mensurada com uma régua a cada dois dias para garantir que as trocas de

piquete mediante as metas de alturas de pré e pós pastejo fossem atendidas. Devido o experimento

ter sido realizado no período chuvoso, e com isso haver amplo crescimento das plantas forrageiras, e

consequentemente, uma disponibilidade de forragem maior, foram utilizados em alguns momentos

um lote de animais reguladores da altura do pasto, do próprio plantel do GEFOR, com o intuito de

manter as metas de alturas.

Durante o período experimental a taxa de lotação foi variável devido à utilização dos animais
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reguladores, e de acordo com a oferta de forragem de cada piquete. Foram realizados dois ciclos de

pastejo, onde um ciclo de pastejo correspondeu ao período decorrido entre o início de dois períodos

de pastejo sucessivos em um mesmo piquete, e o período de pastejo correspondeu ao período em que

um rebanho ocupou uma área de pastagem específica (piquete) (Figura 4).

Figura 4 - Esquema da ocupação dos seis piquetes, correspondente ao primeiro ciclo de pastejo.

Exemplificação dos animais experimentais (pelagem preta) e animais reguladores (pelagem branca).

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Os ciclos de pastejo entre os tratamentos e blocos, foram distintos pelo fato das cultivares

apresentarem oferta de biomassa forrageira, frequência de desfolhação, consumo pelos animais e

rebrotação distintos entre si. Além disso, pelo fato do sistema de pastejo ter sido intermitente com

período de ocupação e descaso variável, contribuiu para que o período em que os animais

pastejassem os seis piquetes (um ciclo) fosse variável (Tabela 2).
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Tabela 2 - Ciclos de pastejo expresso em datas e dias

Tratamentos Blocos Primeiro ciclo Segundo ciclo

Marandu
1 31/03 a 31/07/17 (122 dias) 01/08 a 31/08/17 (30 dias)

2 31/03 a 08/08/17 (130 dias) 09/08 a 31/08/17 (22 dias)

Xaraés
1 31/03 a 27/06/17 (88 dias) 28/06 a 31/08/17 (60 dias)

2 31/03 a 31/07/17 (122 dias) 01/08 a 31/08/17 (30 dias)

Piatã
1 31/03 a 06/08/17 (128 dias) 07/08 a 31/08/17 (24 dias)

2 31/03 a 03/07/17 (94 dias) 04/08 a 31/08/17 (27 dias)

Paiaguás
1 31/03 a 08/08/17 (130 dias) 09/08 a 31/08/17 (22 dias)

2 31/03 a 09/08/17 (131 dias) 09/08 a 31/08/17 (22 dias)

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

A cultivar Xaraés tem por uma das suas principais características a grande produção de

matéria verde e rápido crescimento, precisando assim, de um número maior de animais reguladores

para manter as alturas estipuladas de pré e pós pastejo, e por este motivo, essa cultivar possui

menos dias de ocupação no primeiro ciclo e mais dias no segundo ciclo, quando comparado às

demais. Já para a cv. Paiaguás, o manejo de animais reguladores foi o oposto em virtude da

velocidade de crescimento e das metas de alturas de pré e pós pastejo, mantendo os animais testes

por mais tempo.

4.3 Animais experimentais

O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN,

no protocolo n.º 048/2016. Foram utilizados 48 ovinos sem padrão racial definido (SPRD),

desmamados, com peso médio inicial de 19,04 kg ± 0,96 e idade média de quatro meses, obtidos do

próprio plantel do GEFOR. Distribuídos aleatoriamente nos tratamentos e blocos.

O sistema de produção foi o semi-intensivo, com pastejo durante o dia (Figura 5a) e a noite

os animais foram agrupados por tratamento e abrigados em um galpão com baias coletivas de chão

batido, coberto, contendo bebedouro, saleiro, e comedouro, onde recebiam suplemento concentrado

proteico/energético (a partir da décima semana) fixado em 0,5% do peso corporal, calculado para

exigência da categoria (NRC, 1985) (Figura 5b). O concentrado foi composto de 63,75% de milho,

30,54% de farelo de soja, 2,28% de ureia pecuária e 3,43% de sal mineral.
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Figura 5 - (a) Animais em pastejo; (b) Animais recebendo o suplemento proteico/energético.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Antes do início do experimento os animais foram avaliados pela contagem de ovos por grama

de fezes (OPG) e aqueles com resultados positivos, ou seja, diferente de zero, foram vermifugados

por via oral com cloridrato de levamisol 5% (7,5 mg/kg). Após um período de 14 dias foram

novamente monitorados pela contagem de OPG e todos apresentaram contagens negativas, sendo

então introduzidos nas pastagens para o início do período experimental.

Semanalmente, durante 23 semanas, os animais foram submetidos à coleta de sangue e de

fezes, foram pesados e avaliados o escore da condição corporal (ECC) e o grau de anemia pelo

método FAMACHA. Durante esse período, os animais que apresentaram contagem acima

de 10.000 ovos/g e grau de anemia ≥ 3 foram submetidos a tratamento anti-helmíntico, com

cloridrato de levamisol A 5% (7,5 mg/kg) ou moxidectina 1% (0,2 mg/kg). Todas as aplicações

anti-helmínticas foram realizadas de acordo as recomendações do fabricante.

Os animais reguladores utilizados para controlar as metas de altura do pasto foram matrizes

ovinas, sem padrão racial definido (SPRD), com idade entre dois e quatro anos e peso médio de 45,5

kg  6,16, que, durante o período experimental, encontravam-se nos estádios fisiológicos de pós

lactação, estação de monta e gestação. No momento em que não exerciam a função de reguladores,

os animais eram mantidos em sistema de produção semi-intensivo, e pastejavam em piquetes de

Panicum maximum cv. Massai, recebendo 0,5% do peso corporal de concentrado energético/proteico

calculado para a exigência de cada categoria (NRC, 1985).

Esse grupo também foi avaliado sempre que introduzido no sistema de pastejo, com as

mesmas avaliações dos animais experimentais para se ter conhecimento sobre o nível da infecção, os

possíveis gêneros de nematoides gastrintestinais que se fariam presentes provenientes desses

hospedeiros e o desempenho dos mesmos.

a b



33

b cc
b

d ded

4.4 Exames coprológicos

4.4.1 Contagem de ovos por grama de fezes

As amostras fecais foram colhidas diretamente da ampola retal dos animais, colocadas em

sacos plásticos descartáveis e individuais e devidamente identificadas, os quais permaneceram

acondicionadas em um isopor contendo gelo reciclável, e em seguida encaminhadas ao Laboratório

de Parasitologia Animal (UAECA-UFRN). Os processamentos e análises das amostras seguiram a

técnica descrita por Gordon e Whitlock (1939) modificada por Ueno e Gonçalves (1998) (Figura 6).

Figura 6 - Etapas da técnica de contagem de OPG: (a) Pesagem da amostra; (b) Maceração; (c)
Tamisação; (d) Contagem no microscópio; (e) Visualização dos ovos na câmara de McMaster.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

4.4.2 Coprocultura para identificação das larvas infectantes

As coproculturas foram realizadas a cada coleta de fezes, sendo utilizado um pool de fezes

para cada grupo, de acordo com a técnica de Roberts e O’Sullivan (1950) (Figura 7), seguida da

identificação das larvas infectantes de terceiro estádio (L3) de acordo com as características

morfológicas descritas por Keith (1953).

a b c
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Figura 7 - Etapas da realização da coprocultura; (a) Recuperação das larvas infectantes; (b)
Sedimentação das larvas infectantes; (c) Amostra sedimentada; (d) Contagem e identificação das
larvas infectantes no microscópio óptico.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

4.5 Volume globular

A colheita do sangue foi realizada por venopunção jugular dos animais, em tubos a vácuo de 4

ml contendo EDTA (Figura 8). As amostras foram acondicionadas e refrigeradas, enquanto foram

encaminhadas para a análise laboratorial. Para se determinar o volume globular (VG), foi realizada a

centrifugação do sangue em tubos de microhematócrito a 1500 rpm com duração de 10 minutos

(JAIN, 1993).

Figura 8 - Etapas realizadas para a determinação do volume globular: (a) Coleta de sangue; (b)
Capilares microhematócrito na centrífuga; (c) Quantificação do volume globular com auxílio de uma
tabela guia.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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4.6 Avaliação clínica da anemia pelo método FAMACHA©

Os animais foram submetidos a avaliação clínica da anemia pelo método

FAMACHA© descrito por Bath; Malan & Van Wyk (2001), atribuindo-se valores de 1 a 5 às

diferentes colorações (vermelho, rosa-vermelho, rosa, rosa-pálido e branco) correspondente aos

níveis de anemia nos animais.

O exame foi realizado no momento da pesagem, pelo horário da manhã, em um local com

luminosidade para que não houvesse interferência na tonalidade da conjuntiva, evitando

comprometimento dos resultados (Figura 9).

Figura 9 - Avaliação da coloração da mucosa ocular.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

4.7 Desempenho dos animais

4.7.1 Pesagem e Avaliação do escore de condição corporal

Os animais foram pesados no período da manhã e em jejum em balança digital. A avaliação

do escore de condição corporal foi realizada por palpação na região dorso-lombar da coluna vertebral,

constatando a quantidade de gordura e musculatura localizadas no ângulo formado pelos processos

espinhoso e transverso das vértebras. Após essa palpação foram atribuídos valores entre um a cinco

de acordo com a metodologia de Cezar e Souza (2007) (Figura 10).



36

Figura 10 - Avaliação do escore de condição corporal.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

4.8 Recuperação de larvas de nematoides gastrintestinais nas pastagens

A recuperação das larvas infectantes na pastagem foi realizada no pré pastejo (entrada dos

animais no piquete, quando o pasto atingia 40 cm) e pós pastejo (saída dos animais do piquete,

quando o pasto atingia 20 cm). A coleta foi realizada no início da manhã, buscando-se os horários

mais frios do dia. Para selecionar a área de pasto a ser coletada, foi utilizado um quadrado de 0,50 m²

de área.

Em cada piquete foram realizados cinco lançamentos do quadrado, ao acaso, procedidas a

poda com auxílio de uma tesoura, régua graduada, e sacos plásticos devidamente identificados

(Figura 11). Nos piquetes de pós e pré pastejo foram coletadas cinco amostras, sendo a forragem

contida na área do quadrado cortada rente ao solo. Nos piquetes de pré pastejo em cada ponto de

amostragem foram coletadas duas sub amostras, uma da parte superior (>20 cm) e a outra parte

inferior (<20 cm) da forrageira, totalizando dez amostras por piquete.
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Figura 11 - Etapas realizadas para a recuperação das L3 no pasto: (a) material utilizado; (b) coleta da
forragem em um piquete de pós pastejo; (c) amostra no saco plástico identificado; (d) pesagem dos
100 g da sub amostra a ser avaliada; (e) amostras nos baldes para a primeira decantação; (f) amostras
no segundo processo de decantação; (g) terceira decantação de 300 mL das amostras em copos
descartáveis; (h) amostras em tubos falcon de 15 mL quarta decantação; (i) amostras em tubos de
eppendorfs.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Após as coletas, as amostras foram devidamente acondicionadas nos sacos plásticos

identificados e encaminhadas para o Laboratório de Parasitologia Animal (UAECA-UFRN), onde foi

realizado o processamento de acordo com o procedimento descrito por Rocha et al. (2008), que

consistiu em: pesar as amostras; separar uma sub amostra de 100 g; cortar em partículas de

aproximadamente 10 cm; em seguida as amostras foram colocadas em baldes identificados, contendo

5 litros de água, por 6 horas; após esse tempo o capim foi retirado do balde e o líquido foi deixado

em repouso por mais 18 horas; passado essa decantação foi desprezado o sobrenadante, deixando um

precipitado de 300 mL em sedimentação por 24 horas; em seguida foi coletado 15 mL do sedimento

em um tubo de ensaio ficando em repouso e resfriado por 24 horas; depois de retirado o

sobrenadante, deixou-se apenas 3 mL, onde estavam presentes as larvas, esse conteúdo foi colocado

em tubo de eppendorfs identificados que foram armazenados sob refrigeração, para posterior

avaliação.
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Foi realizada uma sub amostragem correspondendo a 50% de todos os tratamentos, blocos e

e coletas. As contagens e identificações foram realizas no Laboratório de Helmintologia do Centro

de Biociências do Campus Central da UFRN, todas as larvas infectantes presentes no conteúdo

foram contadas e identificadas de acordo com as características morfológicas descritas por Keith

(1953).

4.9 Recuperação de larvas de nematoides gastrintestinais de ruminantes e de fitonematoides no

solo

Para a recuperação das larvas do solo, foi realizada uma adaptação do método de Baermann

(1917). As coletas do solo foram realizadas nos piquetes de pré e pós pastejo, sendo coletadas 5

amostras de cada piquete, com profundidade de até 5 cm abaixo das touceiras, e com auxílio de uma

pá de jardinagem. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos descartáveis, individuais,

devidamente identificadas, e em seguida encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da

EAJ.

O processamento consistiu em colocar 50g das amostras de solo em peneiras Nº 07

(Dimensão por peça: 148x70 mm) e essas colocadas sobre copos descartáveis de 180 mL contendo

água em temperatura ambiente, onde as amostras ficaram em contato com água para que houvesse a

migração larval do solo para água (Figura 12).

Figura 12 - Etapas realizadas para recuperação de L3 do solo: (a) material de coleta; (b) coleta do
solo e armazenamento em saco plástico identificado; (c) processo de migração larval do solo para
água em copos descartáveis.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Após 24 horas de repouso, foi feita a recuperação dos sedimentos com pipeta de Pasteur, e

transferido para tubos de ensaios de 15 mL, para uma nova sedimentação. Após esse período, o

sedimento foi coletado e transferido para tubos eppendorfs identificados e armazenados sob

a b c
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refrigeração para posterior avaliação. A avaliação das L3 também foi de acordo com as

características morfológicas descritas por Keith (1953).

4.10 Análise estatística

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 12 repetições para variável

animal, e dez repetições para as variáveis planta e solo, respectivamente. Pelo fato da variável

contagem de OPG não apresentar distribuição normal, foi convertida usando log10 (x + 1). Os dados

foram submetidos à análise de variância seguidos do teste F (α=0,05) e ao teste de correlação de

Spearman, com significância de (P<0,05) e (P<0,001). O efeito das fontes de variação ou as

interações foram analisados pelo teste de Tukey, a 5% de significância, considerando o seguinte

modelo matemático:

Yij=μ+bj+ti+eij

Onde: Yij = valor observado na unidade experimental que recebeu o tratamento i, bloco j;

μ= efeito médio geral;

bj= efeito do bloco j;

ti= efeito do tratamento i;

eij = erro aleatório (resíduo).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Análises parasitológicas

Os valores médios da contagem de OPG dos animais mantidos nas diferentes cultivares e

separados nos dois ciclos de pastejo (Tabela 3) indicam que houve diferença significativa apenas

entre os ciclos para a cultivar Marandu, cujas médias de OPG aumentaram do primeiro para o

segundo ciclo. Para as demais cultivares, o OPG manteve-se com valores entre 635,71 a 997,0

ovos/g, porém sem significância estatística (P>0,05). Quando o OPG médio é avaliado dentro de

cada ciclo, nota-se que houve diferença significativa (P<0,5) apenas no ciclo 2 e entre as cultivares

Marandu, Xaraés e Piatã, sendo que os animais mantidos na cultivar Paiaguás apresentaram médias

de OPG iguais aos das demais cultivares. Os animais reguladores apresentaram média de OPG de

639,72  1426 (ovos/g).

Tabela 3 - Média de ovos por grama de fezes (OPG) de ovinos sob pastejo intermitente em diferentes
cultivares de B. brizantha em dois ciclos de pastejo

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúsculas na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo
teste de Tukey a 5% de significância; CV% = 52,37.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

O aumento do OPG do primeiro para o segundo ciclo nos animais da cultivar Marandu pode

ter ocorrido devido ao fato da planta forrageira formar touceiras densas, colmo iniciais prostrados,

cobertura de área de solo maior do que as demais cultivares, tanto com a produção de biomassa verde

quanto a produção de material senescente (FONSECA et al. 2010), formando uma camada

recobrindo a área de solo, proporcionando um microclima favorável para o desenvolvimento,

sobrevivência e migração vertical das L3. Isso pode ter favorecido a elevação do nível de infecção

dos animais, que apresentaram infecção pesada (>1000 ovos/g) de acordo com classificação descrita

Cultivar
OPG transformado (não transformado)

Ciclo 1 Ciclo 2

Marandu 2,2 Ab (999,1) 2,7 Aa (1422,2)

Xaraés 2,3 Aa (861,5) 2,2 Ba (635,71)

Piatã 2,2 Aa (997,0) 2,1 Ba (817,1)

Paiaguás 2,2 Aa (947,4) 2,3 ABa (977,1)
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por Ueno & Gonçalves (1998). Além disso, a deposição de fezes contaminadas na pastagem durante

a ocupação dos animais no primeiro ciclo de pastejo, contribuiu com elevação da carga parasitária

ambiental no segundo ciclo de pastejo e consequentemente nos animais que foram reinfectados.

Os animais mantidos nas cultivares Piatã e Xaraés no segundo ciclo apresentaram médias de

OPG inferiores ao primeiro ciclo, isso pode ter ocorrido em decorrência da baixa densidade

populacional das plantas forrageiras, por possuírem menor vigor de perfilhamento, principalmente

aéreos, quando comparado as demais cultivares, e em decorrência disso, mais área de solo

descoberta.

A cv. Piatã apresentou áreas de bases de touceiras e solo expostos aos raios solares e a

circulação de ar, contribuindo para que houvesse a dessecação das L3, principalmente, durante os

períodos de pós pastejo (período de descanso dos piquetes), consequentemente no pré pastejo,

seguinte, a população de nematoides gastrintestinais no pasto foi reduzida.

Isso se deu em consequência das estruturas das plantas e do consumo dos animais durante o

pastejo, sendo observado que os ovinos consumiam todo o estrato foliar, sobrando apenas os colmos,

inferindo em maior exposição da área de pastejo às intempéries ambientais, diminuindo a

contaminação da pastagem. Assim quando os animais voltaram a pastejar nos piquetes no ciclo 2

houve diminuição dos valores médios de OPG.

Já a cv. Xaraés apresentou touceiras abertas no centro, uma alta produção de massa foliar,

diminuindo o pastejo rente ao solo, e baixo crescimento de colmo, fatores que contribuíram para

penetração dos raios solares no centro da touceira e redução da área de proteção das L3 nas bainhas

dos colmos, visto que a formação e retenção do filme de umidade no colmo e lâmina foliar da

forrageira foi diminuída (OLIVEIRA, 2008). Segundo Monteiro (2010) a migração larval inversa,

ocorre quando as condições do meio não são favoráveis, e as L3 estrategicamente se protegem na

bainha das plantas e no solo, e possivelmente essas características da cv. Xaraés influenciaram a

redução da média de OPG no segundo ciclo.

A cv. Paiaguás assim como a Marandu apresentaram alta densidade populacional de perfilhos

nas touceiras, acarretando sombreamento da base da touceira e do solo, isso ocorre por essas

forrageiras apresentarem características de intenso vigor de perfilhamento basilares e aéreos,

acarretando em boa cobertura de solo e capacidade de rebrota, reduzindo o período de descanso,

promovendo condições de umidade e sombreamento para as L3, podendo essas características ter

contribuído com o nível de infecção dos animais (EMBRAPA, 2017b). A carga parasitária dos

animais é um reflexo da quantidade de larvas que estão presentes na pastagem sendo essa cultivar

que apresentou, junto com a cv. Marandu, as maiores médias de larvas no pasto.

Andrade Júnior (2013) avaliando ovinos naturalmente infectados em diferentes cultivares de
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B. brizantha e Panincum maximum, observou valores médios de OPG semelhantes, corroborando

com os dados encontrados no presente trabalho para as cultivares Marandu (723,7 ovos/g) e Piatã

(530,1 ovos/g).

Já Silva (2016a), trabalhando no período seco com ovinos pastejando em diferentes alturas de

Panincum maximum cv. Massai, observou valores médios muito superiores (> que 1600 OPG) aos

do presente trabalho, demonstrando que há influência das características das diferentes espécies e

cultivares forrageiras na carga parasitária dos animais como mencionado por Pegoraro et a. (2008).

De acordo com as análises de coproculturas, foram observados nematoides gastrintestinais

dos genêros Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides sp. e Oesophagostomum sp. nos

dois ciclos de pastejo, porém com incidência diferenciada.

No ciclo 1 (Figura 13), o Haemonchus foi o gênero de maior prevalência nas fezes dos

animais distribuídos nas quatro cultivares com valores percentuais acima de 88%. Esses resultados

também foram observados por Basseto et al. (2009) que, ao trabalhar com a contaminação da

pastagem com larvas infectantes de nematoides gastrintestinais, após o pastejo de ovelhas resistentes

ou susceptíveis à verminose, em Botucatu-SP, encontrou que as coproculturas dos animais resistentes

apresentaram, em média, 98% Haemonchus spp., 0,4% Trichostrongylus spp. e 1,6%

Oesophagostomum spp.; e o grupo susceptível, 84,5% Haemonchus spp., 15,1% Trichostrongylus

spp. e 0,5% Oesophagostomum spp.

Figura 13 - Porcentagem do gênero de larvas infectantes recuperadas das coproculturas de ovinos sob
pastejo intermitente em diferentes cultivares de B. brizantha durante o primeiro ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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Neves (2010) avaliando a utilização de marcadores fenotípicos para caracterização de ovinos

mestiços Santa Inês naturalmente infectados com nematoides gastrintestinais no estado do Ceará,

encontrou 80% do gênero Haemonchus sp., seguidos por Trichostrongylus sp. (19%) e

Oesophagostomun sp. (1%), dados estes semelhantes ao encontrado no presente estudo.

Gonçalves (2017) trabalhando com a tolerância de fêmeas ovinas de diferentes grupos

genéticos a helmintos em São Paulo, pastejando em capim-tanzânia, observou 85,6% de

Haemonchus no rebanho. Quando avaliado a prevalência do gênero entre os meses de coleta foi

observado que no mês de maio de 2015, todos os grupos genéticos apresentaram 100% de frequência

de Haemonchus. Já no mês de agosto de 2015, somente o grupo de animais cruzados Santa Inês x

Dorper apresentou frequência de 100% de Haemonchus. Na região Nordeste do país os animais

destinados ao abate, em sua maioria, são provenientes desse cruzamento industrial entre Santa Inês e

Dorper, sendo necessária uma atenção maior para infecção por Haemonchus.

Trichostrongylus sp., Strongyloides sp. e Oesophagostomum sp. foram os gêneros

conseguintes ao Haemonchus nos resultados das coproculturas dos animais que pastejaram as quatro

cultivares. O gênero Oesophagostomum foi o de menor incidência com valores menores a 1 %,

segundo Amarante et al. (2010) a baixa frequência do Oesophagostomum sp. indica sua menor

sobrevivência no ambiente, principalmente se tratando de região semiárida.

Os resultados observados por Andrade Júnior (2013), trabalhando com parâmetros

parasitológicos e desempenho produtivo de ovinos naturalmente infectados com nematoides

gastrintestinais, mantidos em diferentes pastagens tropicais em Macaíba/RN, foram distintos dos

resultados encontrados nesse trabalho, uma vez que o gênero Trichostrongylus sp. foi o prevalente,

seguido de Strongyloides sp., Haemonchus sp. e Oesophagostomum sp. Nas cultivares Marandu e

Piatã, foram encontrados 21,94% de Haemonchus e 16,62% de Oesophagostomum sp.

No trabalho de Silva (2016a), foi observada prevalência de Haemonchus sp., porém, ainda

apresentando percentual inferior a 60%. Ambos os trabalhos citados foram realizados na mesma área

experimental, que este, indicando que, no decorrer dos anos, houve um aumento da incidência e

prevalência do gênero Haemonchus no rebanho hospedeiro, demonstrando o potencial que esse

nematoide gastrintestinal vem exercendo nos rebanhos brasileiros.

O segundo ciclo de pastejo também foi caracterizado pela prevalência de Haemonchus nas

quatro cultivares, porém seguido de Strongyloides, Trichostrongylus e Oesophagostomum (Figura

14).
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Figura 14 - Porcentagem de gênero de larvas infectantes recuperadas da coprocultura, de ovinos sob
pastejo intermitente em diferentes cultivares de B. brizantha durante o segundo ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Neste ciclo, os animais mantidos nas cultivares Marandu e Piatã tiveram um aumento do

gênero Haemonchus. Segundo Amarante et al. (2014), esse gênero é o principal parasito de pequenos

ruminantes em regiões tropicais e subtropicais. Sendo este encontrado em todas as coletas realizadas

nesse experimento, demonstrando ser resistente ao longo do período experimental. Isso ocorre em

virtude de apresentar algumas características, tais como, desenvolvimento em altas temperaturas, alta

fecundidade das fêmeas, que produzem diariamente de 1.000 a 5.000 ovos, e alelos que

proporcionam resistência a algumas drogas (RODRIGUES, 2016).

Os animais que pastejaram na cv. Xaraés apresentaram os menores percentuais de

Haemonchus sp., quando comparado às demais cultivares, nos dois ciclos de pastejo, entretanto,

ainda foi elevada a presença desse gênero ≅ 90%. Já no segundo ciclo, o Strongyloides sp. teve um

acréscimo de 7,9%.

A cv. Xaraés apresenta como característica, rebrotação e crescimento rápido, atingindo as

metas de alturas de pré pastejo com pouca MS e alto teor de úmidade, ocasiando diarréia nos animais

devido ao baixo teor de fibra da forragem, deixando os animais sensíveis a ação do Strongyloides sp.

que é um endoparasito oportunista, se estabelencendo nos hospedeiros debilitados durando o período

experimental. Podendo esse fator ter contribuído com o aumento desse gênero na coprocultura dos

animais no segundo ciclo.
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Com relação aos animais reguladores, os mesmos apresentaram 96,1% de Haemonchus sp.,

3,3% de Trichostrongylus sp., 0,3% de Strongyloides sp. e 0,3% de Oesophagostomum sp.

5.2 Análises hematológicas

Os valores de volume globular variaram entre os animais pastejando as cultivares Marandu,

Xaraés, Piatã e Paiaguás, quanto entre os dois ciclos de pastejo (Tabela 4). Os animais reguladores

apresentaram 24,28  5,24 % de VG como média.

Tabela 4 - Volume Globular (VG) (%) médio de ovinos sob pastejo intermitente em diferentes
cultivares de B. brizantha em dois ciclos de pastejo

Cultivar
VG (%)

Ciclo 1 Ciclo 2

Marandu 24,83 ABb 28,72 Aa

Xaraés 22,66 Bb 28,00 Aa

Piatã 25,96 Aa 29,00 Aa

Paiaguás 24,53 ABa 28,00 Aa

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúsculas na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo
teste de Tukey a 5% de significância; CV% = 47,53.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Entre os ciclos 1 e 2 foram observadas diferenças (P<0,05) no VG médio dos animais que

pastejavam as cultivares Marandu e Xaraés. No segundo ciclo, os animais se mostraram com

percentual de VG médio acima dos valores obtidos no primeiro ciclo, sendo maiores que 27%,

caracterizando-os como não anêmicos. Possivelmente, esse aumento ocorreu devido aos animais

serem muito jovens no início do experimento, apresentando uma resposta imune específica contra

nematoides ainda em desenvolvimento.

O valor nutritivo das pastagens associado a suplementação, principalmente o teor de proteína,

durante o período experimental pode ter induzido o desenvolvimento da imunidade, principalmente

para os animais mantidos nas cultivares Marandu e Paiaguás, que apresentaram um aumento no OPG

no segundo ciclo, porém, não tiveram comprometido o VG, grau de anemia, ganho de peso e ECC,

devido a essas cultivares apresentarem melhores valores nutritivos.

O reflexo da percentagem do VG é observado na coloração da mucosa ocular mediante a

aplicação do método FAMACHA© em rebanhos que apresentam mais de 60% da carga parasitária
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constituída pelo gênero Haemonchus (CHAGAS, 2007), o que torna o método eficaz e confiável para

ser aplicado nesse estudo, uma vez que a prevalência de Haemonchus foi superior a 85%.

O método FAMACHA© é uma tecnologia simples, de fácil acesso, baixo custo e foi

desenvolvido com objetivo de permitir a identificação dos animais em condições graves com maior

chance de não resistir à anemia provocada pela hemoncose. Outras vantagens são advindas na

aplicação do método, tais como, número reduzido de tratamentos antiparasitários, redução no índice

de mortalidade, seleção interrebanho dos animais, redução do processo de seleção parasitária. No

presente estudo, os animais apresentaram, no primeiro ciclo, graus de anemia 1, 2, 3, 4 e 5, sendo a

maior porcentagem entre os graus de anemia 1 a 3 (Figura 15).

Figura 15 - Porcentagem de observações de graus de anemia em ovinos sob pastejo intermitente em
diferentes cultivares de B. brizantha durante o primeiro ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Nas primeiras semanas do experimento os animais não receberam suplementação, sendo

iniciado o seu fornecimento a partir da décima semana (31/05/17). A falta desse aporte

energético/proteico pode ter contribuído para que houvesse a presença de alguns animais nos graus

de graus de anemia 4 (≤ 5%) e 5 (≤ 1%). Mesmo não recebendo o concentrado durante esse período,

a maioria dos animais apresentaram coloração da mucosa ocular desejáveis. Os animais mantidos na

cv, Paiaguás não expressaram o grau de anemia 5 e 47% desses animais apresentaram grau de

anemia 1. Já no segundo ciclo, os animais não apresentaram grau de anemia 5, sendo que a maior
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porcentagem de distribuição foi entre os graus de anemia 1 e 2 (Figura 16).

Figura 16 - Porcentagem de observações dos graus de anemia em ovinos sob pastejo intermitente em
diferentes cultivares de B. brizantha durante o segundo ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Como mostrado na Figura 16, mais de 50% dos animais apresentou grau de anemia 1. Isso

pode ser atribuído ao fato dos animais já estarem adaptados ao pastejo nas cultivares, estarem com

sistema imune mais desenvolvido, e por ter sido realizado um tratamento anti-helmíntico no início do

segundo ciclo, esses fatores podem ter feito com os animais que apresentaram grau de anemia 5 no

primeiro ciclo tenham se recuperado, não havendo essa pontuação no segundo ciclo.

O grau de anemia 2 foi o segundo escore a concentrar boa parte dos animais de ambas as

cultivares. Espera-se que quanto maior seja quantidade de nematoides gastrintestinais hematófagos,

maior será a perda de fluído sanguíneo e consequentemente isso será refletido na avaliação do grau

de anemia dos animais.

Durante o primeiro ciclo de pastejo, alguns animais apresentaram ceratoconjuntivite,

deixando a mucosa ocular um pouco irritada e avermelhada, podendo indicar diagnósticos de escores

1 e 2 falsos. Possivelmente, no primeiro ciclo de pastejo houve, em algumas avaliações,

comprometimento da real classificação no momento da leitura, por esse motivo os valores de VG e

os de grau de anemia observados não condizem com os valores citados na literatura. Os animais
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reguladores se concentraram nos graus de anemia 2 e 3.

Contudo, as variáveis grau de anemia e VG apresentaram correlação negativa (r = - 0,39).

Alguns pontos no momento da aplicação da técnica devem ser levados em consideração, como

luminosidade do local onde é realizado o exame, se o animal se encontra agitado, ou com alguma

doença que comprometa a coloração da conjuntiva, resultando em um diagnóstico duvidoso.

Andrade Júnior (2013) relatou que não observou efeito significativo do VG entre os animais

mantidos em diferentes cultivares de Brachiaria e Panicum, que foram avaliadas sendo o valor

médio VG encontrado de 25%. Essa média foi observada nos grupos dos animais mantidos no Piatã e

Paiaguás no primeiro ciclo de pastejo, no presente trabalho. Já os resultados encontrados pelo autor

para a variável grau de anemia corroboram com este trabalho, sendo as pontuações 1 e 2 os que

apresentaram maior frequência dos animais. Silva (2016a) também não encontrou diferença

significativa para variável VG nos animais mantidos nas diferentes alturas de pastejo de

capim-massai. Já para o grau de anemia, os animais concentram-se em 2 e 3. Ainda seguindo essa

autora, o comportamento do VG e OPG dos animais se mostrou inversamente ao que era esperado,

visto que em alguns grupos com OPG alto o VG não foi baixo.

5.3 Desempenho produtivo

Houve diferença (P<0,05) entre os pesos dos animais sob pastejo nas diferentes cultivares.

Aqueles mantidos nas cultivares Xaraés apresentaram média de ganho de peso inferior daqueles

mantidos das cultivares Marandu, Piatã e Paiaguás (Tabela 5), diferença mantida nos dois ciclos de

pastejo. Os animais reguladores apresentaram média de 38,81  11,68 kg.

Tabela 5 - Peso médio (kg) de ovinos sob pastejo intermitente em diferentes cultivares de B.

brizantha em dois ciclos de pastejo

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúsculas na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo
teste de Tukey a 5% de significância; CV% = 17,41.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Cultivar
Peso (kg)

Ciclo 1 Ciclo 2

Marandu 23,19 Ab 29,94 Aa

Xaraés 21,79 Bb 26,91 Ba

Piatã 23,28 Ab 29,71 Aa

Paiaguás 22,45 ABb 27,69 Ba



49

Entre os ciclos de pastejo houve diferença (P<0,05) em todas as cultivares, visto que o

crescimento e ganho de peso dos animais jovens é constante até a fase adulta, quando bem nutridos.

Vale ressaltar que os animais durante o período experimental não atingiram a fase adulta, sendo

assim, já era esperada essa diferença.

Os animais mantidos na cv. Marandu, mesmo possuindo altas cargas parasitárias suportaram

bem os efeitos dos nematoides gastrintestinais, uma vez que essa cultivar apresenta valores

nutricionais superiores às outras cultivares, fornecendo melhores condições aos animais de

suportarem ao parasitismo. A cultivar Piatã proporcionou ganhos semelhantes, uma vez que os

animais não apresentaram desempenho comprometido, terminando o experimento com peso

preconizado para abate, com média de 30 kg de peso corporal.

Provavelmente o valor nutritivo inferior da cv. Xaraés foi o fator que influenciou ganhos de

pesos inferiores, não fornecendo nutrientes suficientes para a mantença e produção. A alimentação é

um fator, que tem grande influência na relação parasito-hospedeiro. Animais que recebem

alimentação de qualidade, podem aumentar a resistência limitando o estabelecimento das L3

(AMARANTE, 2009). A cv. Xaraés promove desempenho animal inferior ao obtido com a cv.

Marandu, segundo Euclides et al., (2008; 2009). Porém, mantém uma taxa de lotação maior.

Os ganhos de peso de animais mantidos em pastagens cultivadas de B. brizantha, são

superiores aos ganhos providos pelo capim-massai, de acordo com os resultados de Silva (2016a),

onde os animais apresentaram médias de 23, 5Kg, 23,7 Kg, 25,2 Kg e 26,1 Kg para as alturas de

pastejo de 45, 50, 40 e 30 cm, respectivamente. Ganhos semelhantes foram relatados por Silva

(2016b), onde as cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás apresentaram os valores de 28,5 Kg,

29,4 Kg, 26,0 Kg e 26,8 Kg, respectivamente, não havendo diferença entre as mesmas. Esses ganhos

de peso podem justificar a intensa utilização do gênero Brachiaria pelos pecuaristas na região

Nordeste.

Assim como o grau de anemia é reflexo do VG, a avaliação do ECC é uma técnica prática,

fácil e de baixo custo, serve como método de controle de desempenho e consequentemente do estado

sanitário do animal. O ECC, é uma medida que avalia o grau de deposição de gordura na carcaça dos

animais, é utilizado em todas as categorias do rebanho seja para efeito produtivo ou reprodutivo.

No primeiro ciclo de pastejo foi observado que os animais se apresentaram concentrados na

pontuação 3, em virtude do crescimento animal na fase jovem, após a puberdade, onde se inicia a

deposição de massa muscular e gordura. A cv. Marandu possuiu mais indivíduos nas classificações

3,5 e 4, seguidos de Piatã e Paiaguás. Já a cv. Xaraés apresentou uma incidência maior de animais

nos escores 2,5 e 3. Não foi observada a classificação 1 entre os animais avaliados (Figura 17).
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Figura 17 - Porcentagem do índice de escore de condição corporal observado em ovinos sob pastejo
intermitente em diferentes cultivares de B. brizantha, durante o primeiro ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

No ciclo 2 os animais mantidos na cv. Xaraés se mantiveram concentrados no escore 3 e, os

da Marandu, nos níveis 4, 3,5 e 3, por ordem de significância. A cv. Paiaguás apresentou uma

distribuição dos animais entre 3, 3,5, 4 e 4,5, sendo que sua concentração foi no escore 3, junto com

Xaraés (Figura 18). Os animais reguladores apresentaram-se concentrados nos escores entre 3 e 4,5.
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Figura 18 - Porcentagem do índice de escore de condição corporal observado em ovinos sob pastejo
intermitente em diferentes cultivares de B. brizantha, segundo ciclo de pastejo.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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5.4 Correlação entre as variáveis fenotípicas

Todas as características fenotípicas utilizadas apresentaram correlação significativa, variando

entre fraca e moderada (Tabela 6).

Tabela 6 - Coeficientes de correlação simples de Spearman entre os caracteres peso (kg), escore de
condição corporal (ECC), grau de anemia, Volume globular (VG) e ovos por grama de fezes (OPG)
de ovinos sob pastejo intermitente

As variáveis peso e ECC, grau de anemia e VG, apresentaram correlação significativa

(P<0,0001), visto que uma é reflexo da outra. O grau de anemia apresentou correlação significativa

negativa com as características de desempenho, e correlação significativa positiva com OPG,

demonstrando ser eficiente a sua utilização como método de controle do rebanho.

Entre o OPG, o peso e o ECC, houve correlação significativa negativa, fortalecendo a ideia de

que quanto maior a carga parasitária maior a perda de peso e consequentemente menores pontuações

ECC. O OPG apresentou correlação negativa significativa com a variável hematológica, isso em

decorrência da carga parasitária ser composta por mais de 80% de Haemonchus.

A avaliação do ECC e do peso vivo podem ajudar na identificação dos animais resistentes,

devido a helmintose ser a principal causa de perda de peso nos ovinos (VIEIRA, 2008). O escore

corporal apresenta correlação fenotípica positiva com o volume globular e correlação negativa com

grau de anemia e OPG, sendo o mesmo comportamento apresentado pelo peso vivo (ABRÃO et al.,

2010; QUIRINO et al., 2011).

Negri et al. (2013) verificaram correlação positiva entre os valores do grau de anemia e OPG

que, segundo os autores, são ferramentas que podem ser utilizadas no controle parasitário, visto que

Peso ECC
Grau de
anemia

VG OPG

Peso 1,00

ECC 0,53** 1,00

Grau de anemia -0,42** -0,35** 1,00

VG 0,34** 0,30** -0,39** 1,00

OPG -0,10* -0,14** 0,29** -0,29** 1,00

Legenda: * = (p<0,05) Significativo; ** = (p<0,0001) Altamente significativo e ns = Não significativo, pelo teste
Spearman.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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essas avaliações fenotípicas revelam sinais clínicos condizentes com as helmintoses gastrintestinais.

Já Cuglovici, et al. (2010) obtiveram correlação positiva (r= 0,36) entre os métodos contagem de

OPG e Grau de anemia quando trabalharam com ovinos no período de dezembro a abril, sendo

período de alta taxa de infecção devido aos altos índices pluviométricos.

Todas essas características fenotípicas são recomendadas e utilizadas para seleção de

interrebanho de animais, resistentes, resilientes e susceptíveis, como uma ferramenta de

melhoramento genético e de descarte orientado. Para produtores que não tem acesso ou recurso para

contratar empresas e profissionais do melhoramento genético, são tecnologias que podem contribuir

para o sucesso da produção ovina, junto com os manejos sanitários e de pastagens.

5.5 Avaliação das larvas de nematoides de ruminantes na pastagem

Foram observadas larvas L1/L2 e L3 dos gêneros Haemonchus e Trichostrongylus em todas as

cutivares avaliadas. Somente a cultivar Piatã não apresentou larvas L3 do gênero Strongyloides. A

cultivar Paiaguás apresentou a maior quantidade de larvas, seguida das cultivares Marandu, Piatã e

Xaraés (Tabela 7).

Tabela 7 - Contagem média de larvas de nematoides gastrintestinais em 100 g de matéria verde em
diferentes cultivares de B. brizantha sob pastejo de ovinos naturalmente infectados

Autores confirmaram que existe correlação entre o número de larvas no pasto e a carga

parasitária dos hospedeiros (GETTINBY et al., 1985; MARTIN et al., 1990, PIZA, 2017). Com isso,

a amostragem de L3 a partir da forrageira para determinação do grau de contaminação da pastagem é

Cultivar
Larvas/100g de Matéria Verde (valor absoluto)

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. L3 de Strongy. Total de larvas

Marandu 3,87 A (638) 4,19 A (691) 3,74 AB (617) 0,54 A (89) 2035

Xaraés 6,12 A (919) 0,26 A (39) 0,87 B (133) 0,10 A (14) 1105

Piatã 8,81 A (1190) 0,10 A (14) 0,13 B (18) 0,00 A (0) 1222

Paiaguás 4,24 A (636) 8,75 A (1313) 11,15 A (1673) 0,20 A (30) 3652

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste
de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida livre;
L3 de Haemo.= Larva infectante de Haemonchus sp.; L3 de Trichos.= Larva infectante de Trichostrongylus sp.; L3 de
Strongyloides sp.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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uma técnica eficaz e menos invasiva, porém não é precisa para determinação dos gêneros prevalentes

no rebanho, visto que existem fatores abióticos (variação de temperatura, umidade, pH) e bióticos

(competição, prolificidade, resistência anti-helmíntica) que influenciam a sobrevivência e

prevalência de diferentes gêneros.

Com isso, diversos autores tem testado métodos de amostragem do pasto e diferentes formas de

recuperação das L3, a fim de se determinar o número relativo de larvas presentes no meio, e que

melhor represente a realidade local, servindo como um parâmetro importante no estudo da

epidemiologia de nematoides gastrintestinais (PIZA, 2017). Além das diversas técnicas testadas, os

fatores ambientais como diferentes componentes do sistema pecuário (solo, pasto, clima e animais de

produção), devem ser levados em consideração e caracterizados.

Avaliando a recuperação de larvas infectantes em pasto composto por B. brizantha cv. Marandu

manejados em duas alturas distintas de 10 e 30 cm, Mota et al. (2015) observaram que até 28 dias

após a contaminação ainda era possível realizar a recuperação dessas larvas. Assim, concluíram que

a partir do 28º dia, a contaminação com L3 diminuiu, e por isso a necessidade de se respeitar esse

período de descanso.

As características morfológicas das gramíneas forrageiras variam dentre as espécies, e com isso

podem propiciar um microclima mais favorável ou desfavorável para a sobrevivência desses

helmintos no ambiente (VIEIRA, 2009; MOLENTO, 2009).

Oliveira (2008), trabalhando com a migração e permanência de larvas infectantes de

Haemonchus contortus em cinco forrageiras tropicais, observou que as forrageiras Xaraés, Marandu

e Tanzânia, apresentaram médias inferiores aos comparados com capim-andropogon e Estilosantes.

Para a variável concentração de L3/g MS, a concentração de L3 foi superior na Estilosantes (387

L3/g MS) comparado às gramíneas, Xaraés, Andropogon, Marandu e Tanzânia, que apresentaram

concentrações de 42,5, 76, 69 e 57 L3/g MS, respectivamente (P<0,05). Na recuperação de L3 nos

estratos das forrageiras, não houve significância entre as coletas, forrageiras e estratos.

Já Andrade Júnior (2013), avaliando a recuperação de L3 em diferentes pastagens tropicais de

Braquiária Brizantha cv. Marandu e cv. Piatã, Panicum maximum cv. Massai e cv. Aruana, observou

que a cultivar Massai apresentou maiores quantidades de L3 (554 L3/100g/MV), seguidas de

Marandu (276 L3/100g/MV) e Aruana (116 L3/100g/MV), sendo que na cultivar Piatã não foi

recuperada L3, discordando dos resultados do presente trabalho que recuperou nematoides na cv.

Piatã. Na cv. Marandu o autor encontrou os seguintes gêneros em grau de importância,

Trichostrongylus sp.Strongyloides sp., Haemonchus sp. e Oesophagostomum sp.

Quando avaliada a incidência das larvas nos ciclos de pastejo (Tabela 8), foi observado que no

primeiro ciclo houve diferença significativa (P<0,05) na quantidade de L3 de Trichostrongylus sp. A
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cv. Paiaguás apresentou maior média e as cultivares Xaraés e Piatã apresentaram as menores médias,

enquanto a Marandu se mostrou semelhante às demais. A cv. Piatã não apresentou L3 de

Strongyloides sp.
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Tabela 8 - Contagem média de larvas de nematoides gastrintestinais em 100 g de matéria verde em diferentes cultivares de B. brizantha em dois ciclos de pastejo por
ovinos naturalmente infectados

Cultivar

Larvas/100g de Matéria Verde (valor absoluto)

Ciclo 1 Ciclo 2

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. L3 de Strongy.
Total de
larvas

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. L3 de Strongy.
Total de
larvas

Marandu 4,27Aa (577) 5,02 Aa (679)
3,68 ABa
(498)

0,67 Aa (86) 1840 2,03 Aa (61) 0,40 Aa (12) 3,96 Aa (119) 0,10 Aa (3) 195

Xaraés 6,92 Aa (727) 0,37 Aa (39) 1,22 Ba (128) 0,13 Aa (14) 908 4,26 Aa (192) 0,00 Aa (0) 0,11 Aa (5) 0,00 Aa (0) 197

Piatã 8,81 Aa (861) 0,08 Aa (7) 0,10 Ba (9) 0,00 Aa (0) 877 7,31 Aa (329) 0,15 Aa (7) 0,20 Aa (9) 0,00 Aa (0) 345

Paiaguás 4,85 Aa (582)
10,26 Aa
(1231)

13,94 Aa
(1673)

0,23 Aa (28) 3514 1,80 Aa (54) 2,73 Aa (82) 0,00 Ab (0) 0,70 Aa (2) 138

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de
nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida livre; L3 de Haemo.= Larva infectante de Haemonchus sp.; L3 de Trichos.= Larva infectante de Trichostrongylus

sp.; L3 de Strongyloides sp.

Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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No segundo ciclo não foi observado diferença entre as cultivares para nenhuma das variáveis

estudadas. Na cv. Xaraés não foi observado a presença de L3 de Haemonchus sp. e Strongyloides sp.,

e a Paiaguás não apresentou Trichostrongylus sp., Já a cv. Piatã não apresentou L3 de Strongyloides

sp.

Entre os ciclos de pastejo foi observado que houve diferença na cv. Paiaguás que no primeiro

ciclo de pastejo apresentou uma média de L3 de Trichostrongylus sp. de 13,94 e no segundo ciclo de

pastejo não foi observado L3 desse gênero.

No primeiro ciclo de pastejo foi observada uma maior quantidade de larvas em todos os pastos

quando comparado ao segundo ciclo, isso provavelmente ocorreu em virtude do primeiro ciclo de

pastejo ter se concentrado nos meses de maiores precipitações pluviométricas, que correspondeu do

mês de abril a julho, com temperatura média de 25 ºC, proporcionando condições climáticas

favoráveis para o desenvolvimento, sobrevivência e migração larval.

Santos et al. (2012) afirmam que apenas um filme de água é suficiente para que a L3 consiga

deslocar-se na planta. A precipitação pluviométrica favorece a migração da L3 das fezes para o pasto

e, além disso, as altas temperaturas podem aumentar a velocidade de migração das larvas para o topo

e ao longo das lâminas da planta forrageira. Esses resultados foram observados pelos autores Santos

et al. (2012) e Tontini (2014), e que corroboram com os resultados do presente estudo.

Além disso, a estrutura morfológica das plantas forrageiras contribui para que haja maiores

condições de sombreamento, uma vez que as cultivares Marandu e Paiaguás apresentaram maiores

contagens de larvas, pois são plantas com maior recobrimento de solo e base de touceira e vigor de

perfilhamento, respectivamente. A cv. Marandu foi a que apresentou as maiores médias de larvas no

solo e pastagem, refletindo assim na carga parasitária dos animais.

As cultivares Xaraés e Piatã por ter entrado no segundo ciclo um pouco antes das demais, foi

beneficiada com alguns dias das chuvas a mais no mês de julho nesse ciclo, mês com maior

precipitação pluviométrica. Por esse motivo, apresentou contagens superiores às demais,

principalmente com relação à Paiaguás, que permaneceu menos tempo no segundo ciclo, período

este que correspondeu a meados do mês de agosto, onde já estava cessando as chuvas da região.

Avaliando as contagens médias das larvas de nematoides gastrintestinais no pós pastejo

(Tabela 9) observou-se que a cv. Paiaguás apresentou a maior média de L3 de Haemonchus sp.,

(P<0,05). Não ocorreu diferença entre as cultivares nas variáveis L1/L2, L3 de Trichostrongylus sp. e

L3 de Strongyloides sp. (P>0,05).
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Tabela 9 - Contagem média de larvas de nematoides gastrintestinais em 100 g de matéria verde em diferentes cultivares de B. brizantha no pós pastejo e
pré pastejo em diferentes estratos (superior e inferior), pastejado por ovinos naturalmente infectados

Cultivar

Larvas/100g de Matéria Verde (valor absoluto)

Pós pastejo Pré pastejo estrato superior (> 20 cm) Pré pastejo estrato Inferior (< 20 cm)

L1/L2
L3 de
Haemo.

L3 de
Trichos.

L3 de
Strongy.

Total
de

larvas
L1/L2

L3 de
Haemo.

L3 de
Trichos.

L3 de
Strongy.

Total
de

larvas
L1/L2

L3 de
Haemo.

L3 de
Trichos.

L3 de
Strongy.

Total
de

larvas

Marandu
5,33 Aa
(293)

4,96 Ba
(273)

5,70 Aa
(313)

0,02 Aa
(1)

880
0,62 Aa
(34)

0,62 Aa
(34)

0,33 Aa
(18)

0,00 Aa
(0)

86
5,65 Ba
(331)

6,98 Aa
(384)

5,20 Ba
(286)

1,60 Aa
(88)

1069

Xaraés
4,90

Aab(245)
0,24 Ba
(12)

0,76 Aa
(38)

0,04 Aa
(2)

297
0,82 Ab
(41)

0,00 Aa
(0)

0,03 Aa
(2)

0,02 Aa
(1)

44
12,66

ABa (633)
0,54 Aa
(27)

1,86 Ba
(93)

0,22 Aa
(11)

764

Piatã
4,44 Ab
(200)

0,13 Ba
(6)

0,20 Aa
(9)

0,00 Aa
(0)

215
1,24 Ab
(56)

0,07 Aa
(3)

0,20 Aa
(9)

0,00 Aa
(0)

68
20,75 Aa
(934)

0,11 Aa
(5)

0,00 Ba
(0)

0,00 Aa
(0)

939

Paiaguás
1,66 Aab
(83)

20,94 Aa
(1047)

3,16 Aa
(158)

0,04 Aa
(2)

1290
0,82 Ab
(41)

0,24 Ab
(12)

1,10 Ab
(55)

0,06 Aa
(3)

111
10,24 Ba
(512)

5,08 Aa
(254)

29,20 Aa
(1460)

0,50 Aa
(25)

2251

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de
nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida livre; L3 de Haemo.= Larva infectante de Haemonchus sp.; L3 de Trichos.= Larva infectante de Trichostrongylus

sp.; L3 de Strongyloides sp.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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No estrato superior (>20 cm) do pré pastejo, não houve diferença (P>0,05) entre as cultivares. A a cv.

Paiaguás apresentou o número de larvas superior as demais, seguida da Marandu, Piatã e Xaraés. Na

porção superior a cv. Marandu não apresentou L3 Strongyloides sp., assim como a cv. Piatã. A cv.

Xaraés não apresentou L3 de Haemonchus sp.

Já na porção do estrato inferior (> 20 cm) do pré pastejo, houve diferença (P<0,05) entre as

cultivares para L1/L2. A cv. Piatã apresentou maior média, seguida de Xaráes, Marandu e Paiaguás.

Também houve diferença (P<0,05) na quantidade deL3 de Trichostrongylus sp., sendo a cv. Paiaguás

com maiores contagens. A cv. Piatã não apresentou exemplares de L3 de Trichostrogylus sp. e de

Strongyloides sp. As cultivares Paiaguás e Marandu apresentaram as maiores contagens de larvas no

estrato inferior do pré pastejo.

A maior concentração de larvas na parte inferior da planta já foi relatado por Vlassof (1982);

Castro et al. (2002) e Pegoraro (2008). Vlassof (1982) observou que 80% das L3 localizam-se nos

primeiros 5 cm do relvado em pastagem de azevém. Pegoraro (2008) comparando os gêneros

encontrados na pastagem e nos animais, observou que na pastagem o gênero predominante foi o

Trichostrongylus sp. e nos animais Haemonchus sp., corroborando com o presente estudo.

As diferenças observadas entre a prevalência na pastagem e o que foi observado nas fezes dos

animais devem-se às condições climáticas e o potencial biótico. As L3 de Haemonchus sp.

sobrevivem melhor à repetidas dessecações do que L3 Trichostrongylus sp. Em contraste, os estádios

de vida livre de Haemonchus sp. são menos resistentes a temperaturas extremas do que de

Trichostrongylus sp. (AMARANTE,2009).

O potencial biótico é definido como a capacidade de multiplicação em função do tempo.

Trichostrongylus sp. tende a compensar a baixa produção de ovos com a manutenção de grandes

populações de adultos, estando presente no hospedeiro sem ser notado, ao contrário do gênero

Haemonchus que possui alta taxa reprodutiva, sendo mais expressos e quantificados nas avaliações

coprológicas (MELO et al., 2015).

De acordo com Pegoraro (2008), a localização das larvas nos diferentes estratos pode ser

influenciada pelo manejo da pastagem, em especial a oferta através da transformação do microclima.

No presente estudo foi observada a produção total de MV/ha para as cultivares nos dois ciclos e no

pós e pré pastejo, onde a cv. Marandu apresentou maior produção (17618 toneladas/MV/ha no pré

pastejo do primeiro ciclo e 15161 tonelada/MV/ha no segundo ciclo), proporcionando microclima

para manutenção das larvas no pasto, sendo essa cultivar a que apresentou maiores médias de larvas

no solo, no pasto e consequentemente as maiores cargas parasitárias nos animais.

Porém, não é apenas a alta oferta de forragem, as características morfológicas têm influência na

contaminação, visto que as cultivares Xaraés e Piatã, apresentaram as seguintes médias para o pré
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pastejo: 15945 e 13404 tonelada/MV/ha no primeiro ciclo e 13411 e 11658 tonelada/MV/ha no

segundo ciclo de pastejo, respectivamente. E apresentaram as menores médias de larvas no pasto e as

menores cargas parasitárias nos animais. Já a cv. Paiaguás apresentou menores médias de larvas no

solo, entretanto as maiores médias junto com a cv. Marandu no pasto e na carga parasitária dos

animais, e teve por produção de 13498 tonelada/MV/ha no primeiro ciclo e 9099 tonelada/MV/ha no

segundo.

Comparando as médias entre os três estratos, somente a cv. Xaraés apresentou diferença entre

eles, sendo que o estrato inferior do pré pastejo apresentou maior média de L1/L2, em seguida no pós

pastejo e por fim, no pré pastejo porção superior. Assim como a cv Xaraés, a cv. Piatã apresentou

maior média de L1/L2 na parte inferior do pré pastejo diferindo (P<0,05) dos demais estratos.

A cv. Paiaguás apresentou diferença significativa entre os estratos para as variáveis L1/L2, L3

de Haemonchus sp. e L3 de Trichostrongylus sp. Para as variáveis L1/L2 e L3 de Trichostrongylus

sp. foi observado as maiores médias no estrato inferior do pré pastejo, seguidos das médias do pós

pastejo e porção superior do pré pastejo. Já para L3 de Haemonchus sp. foi observado a maior média

no pós pastejo, seguido da porção inferior e superior do pré pastejo.

No pré pastejo ocorre uma concentração de larvas de nematoides gastrintestinais, em

decorrência da deposição de fezes contaminadas durante o pastejo, e as condições do microclima

originada pelas diferentes cultivares.

De acordo com alguns autores, as fases de vida livre L1 e L2, são relativamente vulneráveis as

condições adversas climáticas, sofrendo dessecação mais facilmente quando comparadas as L3, que

são mais resistentes, por manter a cutícula adquirida na fase L2. Ainda, nas fazes de vida L1 e L2, as

larvas têm por objetivo formar sua reserva energética, se alimentando de matéria orgânica e bactérias,

já que a L3 apresenta a cutícula remanescente do segundo estádio, o que impede a larva de se

alimentar (BOWMAN, 2003; AMARANTE, 2009; SOUZA, 2013).

No presente estudo foi possível observar que além das L3 que são larvas mais ativas e resistentes

as condições adversas, foi possível recuperar larvas de primeiro e segundo estádio na porção superior

do pré pastejo. Demonstrando que esses indivíduos estão se tornando cada vez mais presentes em

todas as porções do componente vegetal.

Andrade Junior (2013) avaliando total de larvas recuperadas no pós e pré pastejo de diferentes

plantas forrageiras, observou que no pré pastejo concentrou-se o maior número de larvas, junto com

a porção inferior do pré e pós pastejo. Apenas o capim-massai apresentou uma concentração de

larvas na porção superior do pré pastejo.

Silva (2016a) avaliando pastagens de capim-massai com diferentes alturas (33, 40, 45, e 50 cm)

observou que a altura de 40 cm, demostrou melhores resultados na redução de L3 recuperadas.
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Também encontrou uma concentração de larvas no pré pastejo e na porção inferior.

5.6 Avaliações das larvas de nematoides no solo

Nas contagens médias de larvas de nematoides em 50 g de solo de áreas implantadas com

diferentes cultivares de B. brizantha sob pastejo de ovinos naturalmente infectados, foi observado a

presença de larvas em primeiro e segundo estádio de vida livre (L1/L2), houve diferença entre as

cultivares (P<0,05). No solo dos piquetes implantados com a cv. Marandu foi observada maior

quantidade de larvas quando comparada às demais cultivares. No solo das cultivares Piatã e

Paiaguás foram observadas as menores médias, e na Xaraés quantidades intermediárias (Tabela 10).

Tabela 10 - Contagem média de larvas de nematoides em 50 g de solo, em diferentes cultivares de B.
brizantha sob pastejo de ovinos naturalmente infectados

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo

teste de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida
livre.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).

Os Haemonchus sp. e Trichostrongylus sp., estiveram presentes nos solos de todas as cultivares,

porém sem diferença significativa (P>0,05). Quanto aos fitonematoides, o solo das cultivares

Marandu e Piatã apresentaram médias superiores (P<0,05), a cv. Xaraés apresentou menor média, e

Paiaguás se mostrou semelhante as demais cultivares.

Com a técnica modificada de Baerman (1917), foi possível recuperar nematoides de ruminantes

Cultivar

Larvas de nematoides/50 g de solo (valor absoluto)

L1/L2
L3 de

Haemonchus.

L3 de
Trichostrongylus

.

Fitonematoides Total de larvas

Marandu 5,37 A (1020) 0,53 A (100) 0,06 A (12) 4,40 A (836) 1968

Xaraés 3,79 AB (720) 0,32 A (60) 0,01 A (2) 1,65 B (314) 1096

Piatã 2,46 B (468) 0,36 A (69) 0,28 A (55) 3,46 A (658) 1250

Paiaguás 3,07 B (307) 0,53 A (53) 0,15 A (15) 3,08 AB (308) 683
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e fitonematoides que estavam incorporados nas amostras de solo. As L3 de nematoides

gastrintestinais foram capazes de migrar para o solo, possivelmente com o objetivo de se proteger

contra as condições climáticas favoráveis a dessecação, após passar essas condições adversas as

mesmas migram verticalmente recontaminando a vegetação.

O solo se comportou como um dos reservatórios de larvas infectantes e de L1 e L2, assim como

as fezes. Existem poucas informações disponíveis sobre a influência de solos tropicais albergando

larvas infectantes de ovinos. Assim, como os diferentes tipos de solos que proporcionam melhores

condições de desenvolvimento e proteção (CASTRO, 2004).

A recuperação de larvas do gênero Oesophagostomum foi considerada insignificante, visto que

só foram observados dois exemplares em duas repetições, uma repetição foi no capim-marandu (1

unidade) e a outra do capim-piatã (1 unidade) durante todo o experimento, dessa forma não se

aplicou teste estatístico a esse gênero.

De acordo com relatos da literatura, o desenvolvimento dos estádios de vida livre no ambiente

ocorre nas próprias fezes, onde as larvas se alimentam de microrganismos e matéria orgânica.

Durante esse processo, é indispensável que as fezes se mantenham úmidas, pois, em caso de

dessecação, as L1 e L2 não sobrevivem. Solo úmido, chuvas frequentes e a sombra da vegetação

favorecem a manutenção da umidade das fezes e, por consequência, o desenvolvimento das larvas

(CASTRO, 2004). Entretanto, nas amostras de solo do presente trabalho foram encontradas L1 e L2

em maior quantidade do que larvas infectantes, demonstrando que os primeiros estádios de vida livre

estão adaptando seu ciclo de vida e estão se tornando disponíveis no ambiente precocemente.

Além dos nematoides de ruminantes, foram recuperados nas áreas experimentais fitonematoides,

sendo o gênero Helicotylenchus encontrado em maior quantidade (99%) e somente 1%

do gênero Criconemoides. Figueira et al. (2011) constataram que o sistema em pasto com cobertura

natural dos solos podem elevar infestações pelo gênero Helicotylenchus, por serem consideradas

ótimas hospedeiras alternativas. Esse gênero de nematoide é encontrado com mais frequência e

abundância nos solos do Brasil e também é o mais estudado.

Avaliando as médias das larvas nos ciclos de pastejo (Tabela 11), foi observado que no primeiro

ciclo apenas a quantidade de fitonematoide apresentou diferença entre as cultivares (P<0,05). Porém,

no segundo ciclo, L1/L2 e fitonematoide foram diferentes (P<0,05) entre as cultivares. A cv.

Marandu apresentou as maiores médias para as duas variáveis observadas. A cv. Piatã apresentou

menores médias de L1/L2, e Xaraés e Piatã valores intermediários. Já para as médias

correspondentes aos nematoides de solo, as cultivares Xaraés e Paiaguás apresentaram menores

médias.
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Tabela 11 - Contagem média de larvas de nematoides (gastrintestinais e fitonematoide) em 50 g de solo, em diferentes cultivares de B. brizantha em dois ciclos de
pastejo por ovinos naturalmente infectados

Cultivar

Larvas de nematoides/50 g de solo (valor absoluto)

Ciclo 1 Ciclo 2

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. Fito
Total de
larvas

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. Fito
Total de
larvas

Marandu 2,27 Ab (341) 0,54 Aa (81) 0,08 Aa (12) 3,25 ABa (487) 921 16,96 Aa (679) 0,47 Aa (19) 0,00 Aa (0) 8,73Aa (349) 1047

Xaraés 2,45 Ab (368) 0,22 Aa (33) 0,00 Aa (0) 1,40 Ba (209) 610 8,80 Ba (352) 0,67 Aa (27) 0,05 Aa (2) 2,63 BCa (105) 486

Piatã 1,91 Aa (267) 0,29 Aa (40) 0,08 Ab (12) 2,58 ABb (361) 680 4,02 Ca (201) 0,58 Aa (29) 0,86 Aa (43) 5,94 ABa (297) 570

Paiaguás 1,83 Aa (147) 0,30 Aa (24) 0,01 Aa (1) 3,55 Aa (284) 456 8,00 BCa (160) 1,45 Aa (29) 0,70 Aa (14) 1,20 Ca (24) 227

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de
nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida livre; L3 de Haemo.= Larva infectante de Haemonchus sp.; L3 de Trichos.= Larva infectante de Trichostrongylus
sp.; fito = fitonematoide.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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Entre os ciclos de pastejo foi observado que as cultivares Marandu e Xaraés apresentaram um

aumento de L1/L2 e nematoides de solo. Já a cv. Piatã apresentou aumento nas médias de L3 de

Trichostrongylus sp. e nematoides de solo.

No segundo ciclo de pastejo houve um acréscimo nas médias das variáveis avaliadas, visto que

com o tempo de pastejo e a deposição frequente de fezes pelos animais, a tendência era que maior

número de ovos fossem atribuídos as áreas de pastejo. Porém, o número total de nematoides

encontrados no segundo ciclo foi inferior ao primeiro ciclo, uma vez que o segundo ciclo de pastejo

se concentrou no mês de agosto, com menores médias de precipitação e temperatura média de 25 ºC,

o que pode ter contribuído para redução desses nematoides no solo.

A área implantada com a cv. Marandu no segundo ciclo de pastejo, apresentou um número total

de nematoides superior ao primeiro, em virtude do sombreamento e da cobertura vegetal senescente

que mantém a umidade do solo por um período de tempo maior. No segundo ciclo de pastejo, além

do aumento da deposição de fezes, existe a deposição de material vegetal senescente, que é

incorporado no solo, melhorando as condições de matéria orgânica, Segundo Niezen et al., (1998a)

além da cobertura vegetal e do tipo de solo, a quantidade de matéria orgânica, também têm influência

no microclima. Em solos ricos em matéria orgânica, as minhocas e outros invertebrados, ao

consumirem e incorporarem as fezes ao solo, reduzem a contaminação da pastagem.

Nos solos úmidos, principalmente ao redor da vegetação, pode-se constatar elevada

contaminação, importante fonte de infecção para os animais. Bruns (1937) estudando a capacidade

de movimentação das larvas infectantes dos estrongilílideos, caracterizou que a mobilidade das

larvas era influenciada pelo grau de umidade do solo e pela concentração de oxigênio. Segundo ele,

qualquer solo saturado de água, determina pequena capacidade de migração, e a maior velocidade

de migração ocorre quando as partículas do solo estão apenas envolvidas por uma fina película

de água.

A diferença na taxa de migração de larvas para fora do bolo fecal entre locais com características

de terreno seco e úmido é muito significativa. O solo úmido favorece a migração das larvas para fora

do bolo (140 vs. 352 em uma grama no bolo fecal) em relação ao solo seco (MOLENTO, 2006).

Os tipos de solo também tem influência na migração larval vertical com geotropismo positivo e

horizontal. Bruns (1937) verificou que a migração destas, era tanto menor ou maior quanto o

tamanho dos grãos de areia e a largura dos poros; constatando que o tamanho dos grãos de areia fina

era mais conveniente a migração, concluiu que a estrutura do solo influencia decisivamente na

movimentação das larvas. A velocidade média de migração das L3 foi estimada em 1,5 cm/hora em

areia grossa, 1 cm/hora em areia fina e 0,5 cm/hora em solo argiloso. Finalmente o autor afirmou que

sob influência de luz solar, a migração com geotropismo positivo depende da estrutura do solo.
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De acordo com Molento (2006) o solo pode ter um efeito importante na capacidade de migração

das larvas. Solos arenosos favorecem a migração das larvas para uma distância maior do bolo fecal,

comparado com solos argilosos, com menos de cinco larvas em 500 amostras.

Castro (2004) trabalhando com distribuição e longevidade de larvas infectantes de nematóides

gastrintestinais de caprinos (Capra hircus) em solo e pastagem de Paspalum notatum irrigada e

não-irrigada, encontrou os gêneros Trichostrongylus sp. (461), Haemonchus sp. (876), e

Oesophagostomum sp. (109).

Quando comparado as médias no pós e pré pastejo, observou-se apenas diferença significativa

(P<0,05) no número de fitonematoides, a cv. Xaraés apresentou média inferior as demais cultivares

(Tabela 12). No pré pastejo, ocorreu efeito significativo (P<0,05) para L1/L2, sendo que as cultivares

Marandu e Xaraés apresentaram maiores médias, e a quantidade de fitonematoide na cv. Xaraés

manteve-se menor, como no pós pastejo.



66

Tabela 12 - Contagem média de larvas de nematoides (gastrintestinais e fitonematoide) em 50 g de solo, em diferentes cultivares de B. brizantha no pós e pré
pastejo por ovinos naturalmente infectados

Cultivar

Larvas de nematoides/50 g de solo (valor absoluto)

Pós pastejo Pré pastejo

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. Fito
Total de
larvas

L1/L2 L3 de Haemo. L3 de Trichos. Fito
Total de
larvas

Marandu 5,06 Aa (481) 0,22 Ab (21) 0,04 Aa (4) 3,65 ABa (347) 853 5,68 Aa (539) 0,83 Aa (79) 0,08 Aa (8) 5,15 Aa (489) 1115

Xaraés 3,21 Aa (305) 0,23 Aa (22) 0,02 Aa (2) 1,58 Ba (150) 479 4,36 ABa (415) 0,40 Aa (38) 0,00 Aa (0) 1,73 Ba (164) 617

Piatã 2,32 Aa (220) 0,66 Aa (63) 0,57 Ab (55) 3,94 Aa (374) 712 2,61 Ba (248) 0,06 Ab (6) 0,00 Aa (0) 2,99 ABa (284) 538

Paiaguás 3,83 Aa (191) 0,28 Aa (14) 0,02 Aa (1) 3,46 ABa (173) 379 2,32 Ba (116) 0,78 Aa (39) 0,28 Aa (14) 2,70 Ba (135) 304

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. L1/L2=Larvas de
nematoides gastrintestinais de primeiro e segundo estádio de vida livre; L3 de Haemo.= Larva infectante de Haemonchus sp.; L3 de Trichos.= Larva infectante de Trichostrongylus

sp.; fito = fitonematoide.
Fonte: Roberto, F.F.S., (2017).
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Comparando o pré e pós pastejo, a cv. Marandu apresentou média superior no pós pastejo

(P<0,05). Já o solo com a cv. Piatã no pós pastejo possuiu maiores médias de L3 de Haemonchus sp.

e Trichostrongylus sp. as demais cultivares não tiveram efeito significativo. No pós pastejo foi

encontrado o maior número de larvas nas cultivares Marandu, seguido do Piatã, Xaraés e Paiaguás.

No pré pastejo, o solo da cv. Marandu também apresentou o maior número de larvas seguido do

Xaraés, Piatã e Paiaguás.

No pré pastejo a incidência de larvas no solo nas cultivares Marandu e Xaraés foi maior que no

pós pastejo, uma vez que essas cultivares, junto a Paiaguás, proporcionaram maiores sombreamentos

no solo e consequente tendência das larvas do sistema se estarem dispostas no solo, até mesmo por

possuírem uma camada de substrato vegetal, impedindo a atuação dos raios solares no pós pastejo,

mantendo níveis altos para o pré pastejo seguinte.

No momento do pós pastejo na cv. Piatã, foi observado um maior número de larvas no solo do

que no pré pastejo em virtude da deposição fecal durante o pastejo. Após os animais pastejarem, uma

grande parte da massa forrageira no ato de desfolha pelos animas era retirada e associado com a

atuação dos raios solares e baixa quantidade de material senescente recobrindo o solo, ocorreu a

redução no pré pastejo em resultado a dissecação.

Souza (2009) nas amostras de solo encontrou apenas larvas infectantes do gênero Haemonchus

sp., demonstrando-se predominante. Provavelmente, houve essa recuperação de 100% de

Haemonchus sp. no solo porque os ovinos utilizados no experimento tinham a carga parasitária

composta na quase totalidade por esse gênero, confirmado pelos resultados da necropsia realizada

nos animais traçadores utilizados no período experimental (82,5%).

O conhecimento da dinâmica dos estádios de vida livre dos nematoides gastrintestinais de

ruminantes nas pastagens e no solo das regiões produtoras de ovinos em pasto, levando-se em

consideração as condições bióticas e abióticas, é epidemiologicamente importante, uma vez que com

estes dados, pode-se determinar o risco de infecção dos animais, e proceder com manejos

estratégicos para minimizar as perdas produtivas (CASTRO, 2004).
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6 CONCLUSÕES

1. As cultivares de B. Brizantha promovem condições distintas para o desenvolvimento e

sobrevivência das fases de vida livre dos nematoides gastrintestinais de acordo com as

características morfológicas, influenciando na carga parasitária dos animais.

2. Foram observadas Contagem de OPG, grau de anemia, VG, ECC, e peso são ferramentas

recomendadas para auxiliar no controle parasitário, pois apresentam correlações significativas,

fracas e moderadas com o nível de infecção.

3. Larvas infectantes dos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Strongyloides e

Oesophagostomum foram recuperadas nas coproculturas. Na pastagem e no solo foram

recuperadas larvas de vida livre (L1/L2) e infectantes dos gêneros Haemonchus,

Trichostrongylus e Strongyloides.

4. As cultivares Piatã e Xaraés promoveram menores cargas parasitárias no ambiente e nos

animais, porém a Marandu e a Paiaguás proporcionam melhores condições nutricionais aos

animais, não havendo comprometimento das variáveis fenotípicas pela maior carga parasitária.

5. As cultivares de Brachiaria brizantha Piatã, Xaraés, Marandu e Paiaguás podem ser

recomendadas para sistemas de produção de ovinos em pasto, aliadas ao adequado manejo

sanitário dos animais.
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