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Introdução

O desenvolvimento dessa pesquisa partiu do 
interesse de avaliar a qualidade da suplementação 
mineral em ovinos participantes 65ª Exposição de 
Animais, realizada no Parque do Cordeiro. Partindo do 
pressuposto que os animais de exposição servem de 
parâmetros zootécnicos, desse modo tem-se o objetivo 
de utilizar os dados obtidos para conscientizar os 
criadores sobre a suplementação correta. 

Esse trabalho tornou-se relevante pelo fato de 
que na área de nutrição animal é freqüente a ocorrência 
de doenças carenciais, havendo normalmente entre 
alguns pecuaristas, desconhecimento da importância 
que os minerais exercem no desempenho animal.

A utilização de um determinado elemento como 
suplementação mineral não é suficiente para o 
organismo.  É evidente a necessidade do animal por
outros minerais, assim como pelos demais nutrientes, 
no sentido de manter a homeostasia orgânica, pois a 
deficiência nutricional compromete diretamente a 
produção, causando prejuízos econômicos.

Aproveitando o ensejo da Expo-2008, foi 
elaborado um questionário, feito pelos estagiários do 
DMFA*, aplicado em 35 pecuaristas de diversos 
municípios de Pernambuco, onde são explorados 
ovinos das raças Santa Inês e Dopper.

Material e Métodos

A pesquisa aqui desenvolvida teve uma 
abordagem qualitativa da suplementação mineral 
oferecida aos ovinos participantes da Exposição de 
Animais. Os resultados obtidos nos permitem observar 
como os produtores de ovinos estão utilizando os sais 
minerais em seus rebanhos.

Inicialmente foi elaborado um questionário 
composto de dez perguntas abertas, realizadas aos 
pecuaristas dos 35 boxes onde estavam localizados 
ovinos das raças Santa Inês (25 boxes) e Dopper (10 
boxes).

É importante frisar que cada boxe havia em 
média dez animais de uma só raça, pertencente a uma 
determinada área geográfica, seja a Zona da Mata, 
Agreste ou Sertão de Pernambuco.

Através deste questionário foi observada a 
suplementação mineral levando em consideração a 
marca de sal e o processo de uso do mesmo (ração ou 
saleiro), bem como o modo de criação (confinados ou 
em pastagem) e as plantas forrageiras utilizadas. 

Foi questionado aos criadores, se os animais já 
apresentaram algum sintoma de carência mineral.
Coube aos estagiários do DMFA analisar se os 
sintomas tinham relação ao tipo de suplementação 
utilizada.

Resultados

Por tratar-se de animais de exposição, tem-se 
a idéia que a suplementação mineral é qualificada. 
Todavia, o questionário aplicado revelou algumas 
irregularidades, principalmente no que diz respeito ao 
manejo do sal.

Através da enquete efetuada com os 
pecuaristas, constatou-se que, a suplementação mineral 
em alguns boxes foi realizada somente com a 
aproximação da época de avaliação dos animais. Outro 
fato observado foi que alguns pecuaristas utilizaram
apenas o cloreto de sódio (NaCl), admitindo que esta 
prática é o suficiente no processo de mineralização do 
rebanho.

Analisando os dados obtidos, pode-se 
constatar que dos 35 boxes, três deles começavam a 



realizar a suplementação mineral em épocas próximas à 
exposição (municípios de Macaparana, Paudalho e 
Garanhuns). Dois boxes de criação extensiva (dos 
municípios de Limoeiro e Bezerros) não faziam 
suplementação, e apenas em um boxe foi feita a 
suplementação com cloreto de sódio (São José do 
Egito).

Pelo exposto acima e considerando que em 
todos os boxes há em média 10 animais; 8,6% 
receberam suplementação apenas durante a exposição, 
5,7% criados de modo extensivo não tiveram 
suplementação e 2,8% receberam apenas o sal de 
cozinha (cloreto de sódio).

Se considerarmos que em termos de 
Exposição de Animais a suplementação mineral não é 
completa e continua em algumas amostras analisadas, 
isso significa que mais de 17% dos rebanhos 
participantes não receberam uma suplementação 
correta. Neste caso quase 60 animais que freqüentam a 
exposição não recebem um manejo nutricional 
recomendável. 

Discussão

Devido à orientação e o nível de conhecimento 
dos pecuaristas expositores, o desempenho apresentado 
pelos ovinos pode ser considerada boa. Não obstante
60 animais não possuíam uma suplementação 
adequada. 

Dos 35 boxes avaliados, 29 deles seguem as 
exigências sanitárias e nutricionais estabelecidas pela 
Secretaria de Saúde e os critérios estabelecidos pela 
Sociedade Nordestina dos Criadores, todavia 
constatou-se a falta de informação entre alguns 
pecuaristas. 

A presença de criadores participantes da 
Exposição sem o devido conhecimento da nutrição 
animal nos alerta pela necessidade de orientar melhor,
sobretudo os pequenos produtores, que dificilmente 
tem informações quanto à suplementação mineral.

No Nordeste, habitualmente os pecuaristas 
utilizam somente sal de cozinha, o cloreto de sódio 
para realizar a suplementação mineral. Embora seja 

menos oneroso para o pecuarista, essa prática está
associada ao pouco conhecimento dos mesmos às 
necessidades minerais do animal. Todavia na Expo-
2008 não houve um número significativo de animais 
suplementados apenas com NaCl, o que demonstra um 
maior interesse dos criadores em oferecer um manejo 
mais adequado ao rebanho.

De acordo com os resultados da pesquisa, alguns 
pecuaristas tiveram em sua propriedade casos de 
anemia, abortos e bócio. Percebe-se que esses casos 
ocorrem nas fazendas onde a suplementação não era 
realizada ou era feita de modo intermitente. No boxe 
em que os animais de criação extensiva recebiam 
somente o NaCl não ocorreram essas enfermidades, o 
que nos faz admitir que a pastagem da região supriu as 
necessidades nutricionais do rebanho.

Conclusão

 Este trabalho trouxe uma importante 
contribuição na avaliação do melhor desempenho 
animal, quando se oferece uma suplementação mineral 
adequada. Como foi analisado anteriormente, os ovinos 
que tiveram uma bom desempenho, estavam 
relacionados a uma suplementação correta. 

 Portanto é essencial a conscientização dos 
produtores, principalmente através de projetos 
extensivos, pois os elementos minerais são de grande 
importância para manter a produção dos animais.
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Gráfico 1. Resultados Obtidos Devido as Análises Realizadas Durante a Expo-2008, Sobre a Suplementação Mineral Oferecida aos 

Ovinos Participante.
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Figura 1. Ovinos que apresentam sintomas de Carência Mineral. A) O animal apresenta-se magro, com falta de apetite, com a 
pelagem áspera e seca, sintomas referentes a carência de Co. B) O caprino apresenta paralisia dos membros anteriores e posteriores, 
acompanhada de espasticidade muscular e movimentos verticais da cabeça, esses sintomas podem ser atribuídos à deficiência em Mg 
e Ca.  C) Cordeiro recém - nascido sem lã e aumento na glândula tireóide, devido à carência de Iodo na ovelha durante a gestação.  
D) Ovelha com lesões na epiderme do rosto e dermatite, sintomas que podem ser atribuídos a deficiência de Zn e Nicotinamida.


