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 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE MATRIZES EM PASTO DIFERIDO: 

DESEMPENHO DE OVELHAS E CORDEIROS ATÉ O DESMAME. 
 

CAMPOS, Nathália Rafaela Fidelis. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE 

MATRIZES EM PASTO DIFERIDO: DESEMPENHO DE OVELHAS E 

CORDEIROS ATÉ O DESMAME. 2017. 71f.  Dissertação (Mestrado em Produção 

Animal: Forragicultura e Pastagens) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar a influência da suplementação alimentar sobre o 

desempenho de ovelhas e cordeiros mantidos em pasto diferido durante o terço final de 

gestação até o desmame. O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de 

Estudos em Forragicultura (GEFOR), localizado no Campus Macaíba da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no período de 30 de dezembro de 2015 a 19 de 

junho de 2016. Foram utilizadas 55 matrizes, sem padrão racial definido, com média de 

120 dias de gestação no início do experimento. Foram gerados 61 cordeiros, provenientes 

de partos simples e gemelares. As matrizes foram distribuídas de forma aleatória em três 

tratamentos: suplementação com mistura múltipla e suplementação concentrada a 0,4% e 

0,8% do peso vivo. As matrizes permaneceram em pasto diferido de Brachiaria brizantha 

cv. Marandu em período diurno, sendo recolhidas a baias coletivas onde recebiam os 

suplementos. O desempenho das matrizes foi avaliado por meio do peso vivo, sendo 

medidos ganho médio diário e ganho de peso total. O desempenho das crias foi avaliado 

a partir do peso ao nascer, com pesagens semanais até a idade de 90 dias (idade de 

desmame). Foi possível acompanhar o ganho de peso médio diário (GMD) e o ganho de 

peso total (GT). As medidas biométricas foram iniciadas aos 30 dias de idade, 

quinzenalmente, até 90 dias de idade de cada cria. Houve efeito (P<0,05) da 

suplementação alimentar e do tipo de parto no peso vivo à parição das matrizes. Ovelhas 

suplementadas com concentrado em nível de 0,8% do peso vivo tiveram as menores 

perdas de peso que aquelas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% e mistura 

múltipla. Houve efeito (P<0,05) da suplementação alimentar da matriz, do sexo da cria, 

do tipo de parto e da raça do reprodutor sobre o peso vivo da cria, ao nascimento, aos 30, 

60 e 90 dias de idade. As variáveis apresentadas causaram efeito (P<0,05) no GMD e no 

GT dos cordeiros do nascimento ao desmame. As medidas biométricas dos cordeiros 

sofreram efeito significativo (P<0,05) da suplementação alimentar da matriz e do tipo do 

parto, simples ou gemelar. A utilização de suplementação concentrada em nível de 0,4% 

do peso vivo possibilita melhores índices produtivos e reprodutivos para ovelhas 

mantidas em pasto diferido. Cordeiros cujas mães recebem suplementação concentrada 

em nível de 0,4% do peso vivo apresentam melhor desenvolvimento e crescimento, além 

de maior viabilidade para o sistema de produção. 

 

Palavras-chave: concentrado, ganho de peso, leite, medidas biométricas, mistura múltipla, 

ovinos 
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 FEED SUPPLEMENTS IN DEFERRED PASTURE MATRICES: 

PERFORMANCE OF SHEEP AND LAMBS UNTIL WEANING 

 

CAMPOS, Nathália Rafaela Fidelis. FEED SUPPLEMENTS IN DEFERRED 

PASTURE MATRICES: PERFORMANCE OF SHEEP AND LAMBS UNTIL 

WEANING. 2017. 71f. Dissertation (Master’s Degree in Animal Production: Forage and 

Pasture) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the influence of food 

supplementation on performance of ewes and lambs kept in deferred pasture during the 

final third of gestation until weaning. The experiment conducted in the experimental area 

of the Study Group in Forage (GEFOR) located in the Campus Macaíba the Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN), from December 30, 2015 to June 19, 2016. 
Used 55 matrices, with no defined racial pattern, with an average of 120 days of gestation 

at the beginning of experiment. 61 lambs were generated from of birth single and twin. 

The matrices randomly distributed in three treatments: multiple mixture supplementation 

and concentrated supplementation at 0.4% and 0.8% of the live weight. The matrices 

remained in deferred pasture of Brachiaria brizantha cv. Marandu in the daytime, 

collected at collective bays where the supply of supplements occurred. The performance 

of the matrices evaluated from the live weight, average daily gain and total weight gain. 

The performance of the offspring evaluated from the birth weight, with weekly weighing 

up to the age of 90 days (weaning age). Thus, it was possible to follow the average daily 

weight gain (GMD) and the total weight gain (GT). The biometric measurements started 

at 30 days of age and biweekly until reaching 90 days of age. There was an effect (P 

<0.05) of feed supplementation and type of calving in live weight at calving. Sheep 

supplemented with 0.8% live weight concentrate had the lowest weight losses than those 

supplemented with 0.4% concentrate and multiple blend. There was an effect (P <0.05) 

of the food supplementation of the mother, the sex of the lamb, the calving type and the 

breed of the breeder on the live weight of the lamb at birth at 30, 60 and 90 days of age. 

The variables presented had an effect (P <0.05) on GMD and GT from lambs from birth 

to weaning. The biometric measurements of the lambs had a significant effect (P <0.05) 

of the dietary supplementation of the matrix and the type of delivery, single or twin. The 

use of concentrated supplementation at a level of 0.4% of live weight allows better 

productive and reproductive indexes for ewes kept in deferred pasture. Lambs whose 

mothers receive concentrated supplementation at a level of 0.4% of live weight present 

better development and growth, as well as greater viability for the production system. 

 

Keywords: biometric measurements, bweight gain, concentrate, milk, multiple mix, sheep   
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Introdução 

A demanda por carne ovina tem sido contínua, portanto dispor de um sistema de 

produção de ovinos de corte é algo atrativo de investimentos. Para isso, se faz necessário 

agregar tecnologias ao sistema, unindo produção de carne com viabilidade econômica, 

em espaço reduzido, com tempo mínimo de produção, para garantir rápido retorno 

financeiro do capital investido, sempre priorizando a qualidade do produto que será 

entregue ao mercado. 

Para tornar o sistema viável é necessário controlar os efeitos ambientais e 

genéticos que afetam o desenvolvimento dos animais, assim como aplicar de forma 

correta a utilização dos manejos nutricionais, reprodutivos e sanitários (CASTRO et al., 

2012). 

A melhoria das características inerentes a reprodução pode ter maior impacto 

econômico do que a dos referentes ao crescimento (WANG e DICKERSON, 1991). O 

que leva a considerar a possibilidade de se fazer o melhoramento genético simultâneo das 

características de reprodução e de crescimento para o aumento da produção de carne de 

cordeiros (DICKERSON, 1978). Assim, Simplício e Azevedo (2014) destacam que o 

comportamento reprodutivo dos animais em diferentes ambientes, bem como as técnicas 

de manejo reprodutivo apropriadas aos diferentes sistemas de produção têm lugar de 

destaque na exploração racional dos ovinos de corte. Nesse contexto, os autores salientam 

que o manejo reprodutivo deve dar ênfase ao aumento da eficiência reprodutiva, focando 

em parâmetros como: a idade ao primeiro parto; a fertilidade ao parto; a prolificidade; a 

sobrevivência e o peso das crias ao desmame; a duração do período de serviço; a duração 

do período entre o primeiro estro fértil e a concepção; ao intervalo de partos (IP); a 

habilidade materna; a duração do período de amamentação; a eficiência da recria e do 

acabamento e, a idade, peso e escore de condição corporal (ECC) ao abate. 

No entanto, para alcançar melhoria nos índices reprodutivos é necessário estreitar 

relação com o regime de manejo em uso e com os manejos alimentares, nutricionais, da 

promoção da saúde e reprodutivo. De acordo com Simplício e Azevedo (2014), esses são 

aspectos fundamentais por afetarem diretamente o comportamento e o desempenho 

reprodutivo e, consequentemente, produtivo dos indivíduos, independente de genótipo, 

de idade, de sexo, da condição reprodutiva, do regime de manejo e da fase da exploração. 

Em sistemas de criação que se baseiam na utilização das pastagens como 

alimentação exclusiva, é natural em um período do ano ocorrer a diminuição da oferta de 

forragem. No entanto, o desafio da produção de ovinos em pastagens é entender e manejar 
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a interferência do fenômeno estacionalidade de produção. No período das águas, quando 

há maior precipitação pluviométrica e, consequentemente, maior disponibilidade de água, 

e coexiste maior quantidade de luz, calor e nutrientes disponíveis no solo, esses colaboram 

com o crescimento da planta forrageira. Todavia, no período da seca, geralmente há 

déficit de pelo menos um desses fatores, levando à limitação da produção do pasto.  

A importância das pastagens no Brasil para a produção de ruminantes é 

inquestionável e reconhecida, entretanto, em razão da fenologia das forrageiras tropicais 

e das condições de tempo no decorrer do ano, a produção de forragem nas áreas de 

pastagens é estacional, o que resulta na sazonalidade da produção animal. Uma 

ferramenta de manejo para contornar esse período de sazonalidade nos períodos de seca 

é o diferimento de pastagem. 

O diferimento das pastagens é uma alternativa tecnológica que visa a minimização 

dos efeitos negativos da sazonalidade de produção durante o período de escassez de 

forragem, pois a técnica de diferimento consiste em poupar a pastagem durante o período 

das águas, pela vedação de uma área, para utilização durante o período de baixa produção 

forrageira. 

Os pastos diferidos são geralmente caracterizados por produzir excessiva massa 

de forragem. Porém, como resultado da intensificação do processo de senescência, 

comum durante o desenvolvimento de pastos mantidos por longo período de rebrotação 

e sem presença de animais em pastejo, essa excessiva massa de forragem senesce. Assim, 

a massa de forragem disponível nesses pastos possui elevados teores de fibra, somado aos 

percentuais baixos de proteína bruta e de digestibilidade da matéria seca, resultam em 

baixo valor nutritivo, por consequência tende a restringir o desempenho de ruminantes. 

Sendo assim, surge então a necessidade de suplementação alimentar dos animais 

mantidos em pasto diferido. Reis et al. (2005) classificam a suplementação como sendo 

o ato de adicionar os nutrientes deficientes na forragem, relacionando com a exigência 

dos animais em pastejo, com o objetivo de suplementar animais em pastejo de modo a 

corrigir a deficiência de nutrientes da forragem; aumentar a capacidade de suporte dos 

pastos; potencializar o ganho de peso; diminuir a idade ao abate; auxiliar no manejo do 

pastejo; fornecer aditivos ou promotores de crescimento. Dessa forma, o objetivo básico 

da suplementação é o de complementar a dieta, e não substituir a forragem pelo 

suplemento, ademais pelo custo elevado do suplemento com relação ao pasto. 

Alguns fatores influem na resposta à suplementação, como as características do 

animal, alta herdabilidade para elevados ganhos de peso, as características da forragem 



15 
 

disponível, a disponibilidade de massa de forragem (importante tanto quanto o valor 

nutritivo da mesma), e a característica do suplemento, esse deve ser escolhido de acordo 

com o objetivo da produção, ou seja, para ganhos elevados, moderados ou de mantença 

(EUCLIDES, 2005). Euclides (2005) complementa que o sucesso da suplementação 

depende do quanto de massa de forragem tem-se disponível. 

Diante disso, a utilização de suplementação alimentar pode contribuir para a 

melhoria de diversos índices zootécnicos e, consequentemente, para a melhoria da 

eficiência dos sistemas produtivos (EUCLIDES e MEDEIROS, 2005). Sendo assim, o 

aumento da eficiência na produção de ruminantes no Brasil está incondicionalmente 

relacionado à melhoria das condições de alimentação, e a suplementação é uma das 

alternativas mais práticas para adequar suprimento de nutrientes aos requerimentos de 

produção e produtividade dos animais. Assim, objetivou-se avaliar a influência da 

suplementação alimentar de ovelhas mantidas em pasto diferido durante o terço final de 

gestação até a desmama sobre o desempenho de ovelhas e cordeiros.     
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1 Revisão de Literatura 

1.1 Sistema de produção: pasto, suplementação e índices produtivos 

O pasto diferido consiste em selecionar determinadas áreas e vedá-las no final do 

período das águas para serem utilizadas no período crítico, com o objetivo de maximizar 

a produção de massa de forragem e utiliza-la em período de maior escassez de forragem. 

É uma alternativa estratégica de utilização do pasto, e para ter sucesso deve ser 

administrado com suplementação proteica, a fim de promover substrato para que os 

microrganismos do rúmen se desenvolvam plenamente e aproveitem ao máximo a fibra 

rica em energia latente que chega à câmara fermentativa (SILVA, NASCIMENTO 

JÚNIOR E EUCLIDES, 2008). 

No período crítico do ano, com falta de água, o pasto tem sua qualidade reduzida, 

tendo em vista que nesse período a quantidade de proteína das forragens é baixa, bem 

como maior disponibilidade de frações estruturais na planta que dificultam a 

digestibilidade. O ruminante necessita de no mínimo 7% de PB para que as bactérias 

possam utilizar e permitir que o funcionamento do rúmen ocorra normalmente para que 

o alimento fibroso seja aproveitado adequadamente (VALADARES FILHO; PINA, 

2011). Portanto, a utilização de uma suplementação balanceada nesse período garante o 

sucesso produtivo dos animais. 

A suplementação pode ser do tipo: proteica, energética, mineral e completa, essas 

possuem diferenças em sua composição com efeitos específicos, mas com o mesmo 

objetivo de complementar a forragem consumida (EUCLIDES, 2005).  

A suplementação proteica normalmente é utilizada no período da seca, quando a 

forragem apresenta níveis insuficientes de PB, normalmente abaixo do nível crítico, de 

6% a 7%. Além da baixa quantidade de PB, ocorre à baixa digestibilidade da forragem, 

devido ao elevado nível de maturação, que resulta na diminuição da porção do conteúdo 

celular da forragem e aumento das frações estruturais da planta. Essas frações estruturais 

da planta são compostas basicamente por FDA e lignina, compostos de baixa 

digestibilidade, que proporcionam menores taxas de passagem de alimentos pelo rúmen, 

diminuindo a capacidade de ingestão do animal. A deficiência de nitrogênio ruminal, 

causada pelos baixos teores de proteína da forragem durante a seca, limita o crescimento 

de microorganismos ruminais, principalmente bactérias celulolíticas, responsáveis pela 

degradação de fibras do conteúdo ruminal. Assim, níveis críticos de PB na dieta afetam 

o consumo voluntário, digestão e taxa de passagem do alimento. 
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Portanto, ocorre exigência de proteína degradável no rúmen (PDR), para 

promover o crescimento dos microorganismos, mas para isso é preciso uma quantidade 

de energia fermentada no rúmen para promover o “start” do crescimento dos 

microrganismos. A concentração de PDR deve corresponder de 12% a 13% dos nutrientes 

digestíveis totais (NDT) da dieta, sendo no mínimo 20% dessa PDR de proteína 

verdadeira, para que promova o crescimento efetivo das bactérias celulolíticas 

(EUCLIDES E MEDEIROS, 2005). 

A suplementação do tipo energética é rica em carboidratos não estruturais (CNE), 

a inclusão desses em pequenas quantidades, fornece energia que ajuda os microrganismos 

a diminuírem o tempo de colonização de partículas fibrosas, pois quanto mais 

microrganismos por área, mais rápida será a degradação da fibra. Contudo, grandes 

quantidades de CNE no rúmen afeta a degradação da fibra, pois intensifica a produção de 

ácidos graxos voláteis (AGV) e reduz o pH ruminal. Outra fonte energética são os 

polissacarídeos não-amiláceos hidrossolúveis (PNAs), esses são a pectina, betaglucanas, 

galactanas e outros, a fermentação desses não produz ácido lático, assim ocasiona maior 

estabilidade do pH do rúmen, maior eficiência ruminal e melhores condições para os 

microorganismos. Quanto aos lipídios, devem ser utilizados no limite de 6% da MS, para 

que não afete o funcionamento do rúmen agindo de forma tóxica para os microrganismos. 

A adição de lipídios na dieta reduz o incremento calórico e pode melhorar a conversão 

alimentar.  

De maneira geral, segundo Euclides (2005) e Silva, Nascimento Júnior e Euclides 

(2008), as formulações dos suplementos para as condições de pastejo no Brasil podem 

ser estruturadas em três grupos, dependendo do desempenho a ser alcançado, são eles: sal 

mineral com ureia, mistura mineral múltipla e suplementação concentrada.  

O sal mineral com ureia é indicado para manutenção de peso durante o período 

seco, a mistura mineral múltipla serve para ganhos moderados e a suplementação 

concentrada é recomendada para ganhos mais elevados. 

A suplementação alimentar com concentrados pode ser utilizado para otimizar o 

uso das pastagens e obter níveis mais elevados de produção. Neste caso, as taxas médias 

de ganho de peso durante o período de suplementação podem variar, pois além de 

depender da quantidade de suplemento oferecido (0,4% a 1% do peso vivo), do tipo de 

animal, da condição corporal, da forragem disponível, do tamanho do piquete, da 

distância das aguadas e da declividade do terreno (EUCLIDES, 2005), dependerá também 
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do estágio gestacional e/ou pós-parto da matriz que está sendo suplementada, da lactação 

e do nível de aceitação do suplemento pela cria. 

O suplemento é fornecido no intuito de aumentar o desempenho animal, mas esse 

acréscimo pode ser maior ou menor do que o esperado, dependendo da quantidade e do 

tipo de suplemento. Esses desvios são consequência das interações entre a forrageira e o 

suplemento que aumenta ou diminui o consumo potencial de forragem pelo animal e, 

consequentemente, a disponibilidade da energia ingerida (EUCLIDES, 2005). Silva, 

Nascimento Júnior e Euclides (2008), atribuem essa tal divergência entre o esperado e o 

observado a resultante dos efeitos de seletividade por parte do animal e por diferenças 

genéticas existentes entre os animais. Assim, animais em um mesmo pasto podem ser 

observados diferentes níveis de produção e diferentes exigências nutricionais dos 

animais. 

Alguns fatores influem na resposta à suplementação, como as características do 

animal (alta herdabilidade para elevados ganhos de peso está ligado à sua genética), as 

características da forragem disponível, a disponibilidade de massa de forragem, que é 

importante quanto o valor nutritivo da mesma, e a característica do suplemento, esse deve 

ser escolhido de acordo com o objetivo da produção, ou seja, para ganhos elevados, 

moderados ou de mantença. O sucesso da suplementação depende da quantidade de massa 

de forragem disponível (EUCLIDES, 2005). 

Soares Filho, Mcmanus e Mariante (2001) explicam que a eficiência produtiva da 

pecuária leiteira é, em parte, determinada pela eficiência reprodutiva. E de acordo com 

Leite, Moraes e Pimentel (2001), a eficiência reprodutiva de um rebanho é um dos 

componentes mais importantes na performance econômica de uma propriedade de 

produção de leite. Essas afirmações se adequam para os sistemas de produção de carne, 

pois é da eficiência reprodutiva que depende o número de crias nascidas na propriedade, 

o percentual de matrizes paridas e em lactação, o volume de produção de carne (e/ou 

leite), a venda de animais e o crescimento do rebanho. 

De acordo com Simplício (2006), a eficiência reprodutiva é o parâmetro que mais 

contribui para o aumento da produtividade. O mesmo autor afirma que quando o 

ambiente, o bem-estar dos animais, os custos de produção e os mercados são favoráveis, 

deve-se buscar otimizar essa eficiência e acrescenta que em exploração para produção de 

carne a eficiência reprodutiva deve ser avaliada, preferencialmente, pela taxa de 

reprodução.  
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A taxa de reprodução é conceituada como o número de crias desmamadas por 

matriz exposta à reprodução, por ciclo de produção, e tem dependência direta da 

prolificidade, da taxa de fertilidade ao parto e da sobrevivência das crias à idade do 

desmame. Ainda, é influenciada por diversos fatores, como o manejo alimentar, da 

nutrição, da promoção da saúde e reprodutivo, o regime de manejo, as instalações, a 

habilidade materna e a capacidade de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente 

(SIMPLÍCIO, 2006). 

A prolificidade é definida como sendo o número crias nascidas sobre o número de 

fêmeas paridas (SIMPLÍCIO, 2006). Dentre as características reprodutivas, é um dos 

componentes de maior importância econômica para o sistema de produção, mas que é um 

atributo inerente ao indivíduo, à família, à raça ou à espécie animal, sendo uma 

caraterística de ordem fisiológica com variações dentro da espécie e da raça. É importante 

levar em consideração o estado nutricional das matrizes, a oferta de alimento no período 

mais adequado e as condições de mão-de-obra, pois a prolificidade é vantajosa quando a 

mortalidade é mínima, fêmeas proliferas tem maior exigência nutricional e quando essa 

exigência não é atendida essas vêm a parir fracas, não conseguindo desmamar suas crias 

(PEREIRA E GRACINDO, 2006). A taxa de fertilidade é conceituada como a relação do 

número de fêmeas paridas e o número de fêmeas expostas ao reprodutor, multiplicado por 

cem (RIBEIRO, 1997). 

Diante disso, independente da função explorada, atenção deve ser dada ao rebanho 

de modo a favorecer a melhor forma da condição corporal das matrizes ao parto, pois esse 

fator está correlacionado positivamente com a viabilidade e o peso da cria ao nascer, bem 

como com o pico e manutenção da lactação, à produção de leite e ao período de serviço. 

Gerassev et al. (2006) e Castro et al. (2012) afirmam que o peso ao nascer de 

cordeiros é uma característica determinante na sobrevivência neonatal e no desempenho 

futuro dos animais, sendo um indicativo da eficiência produtiva do rebanho. 

Sendo assim, o peso ao nascer que é uma característica muito importante nos 

rebanhos, determina a sobrevivência das crias e seus desempenhos subsequentes. Esse 

índice pode ser influenciado por fatores diretamente relacionados ao animal, como raça, 

idade, sexo da cria e tamanho dos pais, e por outros fatores como nutrição, sanidade e 

número de crias por parto. Isso implica que crias que nascem muito leves (menos de 2 

kg) podem ter seu desenvolvimento comprometido, assim como crias muitos pesadas 

(acima de 5 kg) ocasionam problemas de parto. 
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Segundo Medeiros et al. (1994), o peso médio ao nascer deve ser em torno de 6% 

do peso vivo médio das matrizes de mesma raça e do mesmo rebanho. Mello et al. (1996) 

verificaram que animais provenientes de partos simples pesaram mais, em todas as idades 

(do nascimento ao desmame), que os de partos múltiplos e que o período de nascimento 

(ano) influenciou o peso ao nascer desses animais. 

O ganho de peso médio diário, é outro índice de importância para avaliação do 

desempenho animal, esse demonstra em um período determinado o ganho de peso do 

animal, nesse período são registrados o peso inicial e o peso final do animal. A partir da 

diferença entre o peso final e peso inicial dividindo-se o resultado pelo período 

determinado, temos o valor do ganho de peso diário do animal.  

O ganho médio diário é fundamental para a atividade com aptidão para a produção 

de carne. Segundo Pereira e Gracindo (2006), pesar os animais nos períodos de 0 a 10 

dias de vida, pode indicar a condição nutricional da matriz durante a gestação; de 10 a 30 

dias, indicará a habilidade materna da ovelha; e de 31 a 70 dias, demonstrará o potencial 

genético do próprio animal em termos de conversão alimentar. 

Nesse ponto de vista, Mexia et al. (2004) também destacaram o ganho de peso dos 

cordeiros como importante parâmetro do desempenho produtivo. De acordo com os 

autores, além de sofrer influência da nutrição materna, a velocidade de crescimento pode 

estar sob efeito do sexo do animal e do tipo de parto (simples ou gemelar). 

 

1.2 Matriz ovina: alimentação na gestação, na lactação, peso e condição corporal 

A nutrição está relacionada diretamente com a reprodução, pelo fornecimento de 

glicose, aminoácidos e minerais e, indiretamente, pela modificação da expressão 

hormonal, que por sua vez, influencia a manutenção do oócito, a ovulação, o 

desenvolvimento embrionário, o crescimento fetal e a viabilidade e o vigor do recém-

nascido (BARROS, BOMFIM e CAVALCANTE, 2006). 

Diante da importante influência da nutrição materna, no crescimento e 

desenvolvimento do cordeiro, é possível discorrer que por muitos anos se enfatiza que os 

requerimentos de energia e proteína de matrizes ovinas gestantes só aumentam de forma 

mais intensa durante o terço final da gestação. De acordo com Geraseev et al. (2006), a 

nutrição inadequada da ovelha, particularmente no estágio final da gestação, pode 

comprometer o desenvolvimento de alguns órgãos do feto alterando a fisiologia do 

animal, e esse fato pode resultar em modificações no crescimento pré e pós-natal. 



21 
 

Considera-se que mais de 70% dos custos de produção são direcionados à 

alimentação, portanto qualquer possibilidade de economia pode ser vista por alguns como 

uma forma de aumentar a lucratividade no sistema. Porém, considerar que tão importante 

quanto reduzir gastos com a alimentação das matrizes durante o período gestacional é 

garantir progênies saudáveis e com alta taxa de crescimento. 

Contudo, a maior parte das fibras musculares é formada no terço médio de 

gestação, dessa forma a restrição de nutrientes nesse terço médio de gestação resulta em 

redução do número total de fibras musculares, bem como em redução na relação fibra 

secundária/fibra primária (Figura 1). Sendo assim, o período crítico para a correta 

formação do músculo é o terço médio de gestação, que compreende do 50º ao 100º dia de 

gestação (Figura 2). Portanto, a nutrição materna deve ser bem planejada não somente no 

terço final, mas também no terço médio, já que o objetivo é produção de carne. 

 

Figura 1. Como as fibras musculares se desenvolvem durante a gestação e efeito da 

nutrição materna no desenvolvimento desses tecidos na fase fetal de um bovino. Fonte: 

Du et al. (2010). 
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Figura 2. Desenvolvimento das fibras musculares durante a gestação de um feto ovino. 

 

Diante dessas informações, é possível fundamentar que o período gestacional é 

caracterizado pelo aumento das exigências de nutrientes pela ovelha, pois, além da 

mantença, deve-se também atender às necessidades do desenvolvimento fetal, geralmente 

múltiplo no caso de ovinos, e da lactação consequente. As mudanças físicas e metabólicas 

que acompanham a gestação influenciam a ingestão voluntária de alimentos. Uma 

possível causa para este fato seria o desconforto no trato gastrintestinal ocasionado pelo 

aumento do volume ocupado pelo feto no útero gravídico com o avanço da lactação (VAN 

SOEST, 1994). 

Até os 120 dias de gestação, o crescimento fetal é mínimo, mas não menos 

importante, e interfere de forma mínima o metabolismo da ovelha, sendo mantidas as 

exigências nutricionais de energia e proteína muito próximas daquelas do estado de 

mantença (FERREIRA, 2009). O terço final da gestação, referente aos últimos 50 dias, é 

caracterizado pelo maior crescimento fetal, correspondendo a 70-75% do seu 

desenvolvimento final. Sendo assim, as exigências nutricionais do animal em energia, 

proteína, água, minerais e vitaminas acompanham as mudanças no metabolismo da 

ovelha e aumentam significativamente, inclusive no consumo de matéria seca (NRC, 

1985). A partir deste momento, o organismo do animal começa a se preparar para a fase 

seguinte, a lactação. A ingestão de energia e proteína nos últimos 30 dias de gestação 

deve atender à demanda para o adequado desenvolvimento do úbere, assegurar reservas 

corporais de energia e proteína e preparar o trato gastrintestinal para o recebimento de 1,7 
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a duas vezes mais nutrientes, se comparado ao restante do período de gestação (Jordan, 

1998). 

Quando o nível energético da dieta não é corretamente balanceado para atender a 

esses requisitos podem ocorrer problemas como: dificuldade de parição, redução da 

habilidade materna, redução do peso dos cordeiros ao nascimento, baixa produção de 

colostro e leite, menor desempenho dos animais na fase de cria ou mesmo a baixa taxa de 

sobrevivência dos neonatos, queda da produção de leite, toxemia da gestação por 

deficiência energética ou mesmo abortos ou morte das ovelhas (GREENWOOD et al., 

1998). 

A restrição alimentar, seja por falta de pasto adequado ou por falha da adequação 

da dieta ao estado do animal, leva as ovelhas à busca de alternativas que minimizem a 

deficiência de nutrientes, como a mobilização de reserva corporal, por exemplo 

(BORGES et al., 2005). Falhas no manejo nutricional das ovelhas gestantes estão 

diretamente relacionadas a problemas metabólicos, podendo o excesso ou a carência de 

energia dietética provocar um quadro de grave depressão nervosa, caracterizando a 

toxemia da gestação, que pode levar os animais à morte. Este quadro clínico é mais 

comumente encontrado nos casos de gestações múltiplas, ou único feto muito grande, 

quando a dieta oferecida aos animais prenhes não atende às suas exigências energéticas e 

os animais passam a utilizar a reserva corporal (ORTOLANI, 2007). 

As exigências em energia e proteína de fêmeas gestantes ocorrem devido ao 

crescimento fetal e ao desenvolvimento dos tecidos uterinos e placentários (FERREIRA, 

2009). O maior consumo de proteína bruta no terço final da gestação pode dever-se ao 

crescimento fetal e também ao desenvolvimento da glândula mamária, que se prepara 

para síntese de colostro e consequente lactogênese (BORGES et al., 2007). O consumo e 

a digestibilidade aparente variam em função do manejo nutricional, número de fetos e a 

fase da gestação (FERREIRA, 2009). Sugere-se que o consumo de matéria seca sofra 

influência da compressão uterina sobre o rúmen, principalmente em animais com 

gestação múltipla. 

Sendo assim, as quantidades de proteína e energia aumentam de acordo com o 

aumento do peso fetal, ao longo da gestação, indicando a participação destes nutrientes 

no processo de desenvolvimento fetal. A deposição de água, proteína e energia na 

glândula mamária é influenciada pelo manejo nutricional, número de fetos e fase da 

gestação, possivelmente devido à síntese de colostro e preparação para a lactogênese. No 
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caso das ovelhas, o crescimento mamário se faz de forma mais intensa durante a 

puberdade e gestação e é altamente influenciado pela nutrição (ANDERSON, 1975). 

Garantir a sobrevivência e o bom desenvolvimento corporal das crias, do 

nascimento até a comercialização ou incorporação delas ao rebanho de produção, depende 

genuinamente do planejamento dos manejos alimentar, da nutrição e da promoção da 

saúde. Esse bom planejamento favorece a condição corporal da matriz ao parto e está 

correlacionado positivamente com a viabilidade e o peso da cria ao nascimento, ao pico 

e manutenção da lactação, à produção de leite e ao período de serviço (SIMPLÍCIO, 

2006). 

Alguns fatores podem influenciar os níveis de produção do leite como: a raça, 

ordem de parição, idade da fêmea, estacionalidade, tamanho da prole, alimentação e 

nutrição. A ordem de parição é outro fator que influencia a quantidade de leite produzida 

pela matriz, é natural que a produção de leite na primeira lactação seja inferior com 

relação às produções posteriores. Os estudos têm mostrado que há uma relação positiva 

entre o nível de produção e o número de parições como afirmaram Graminha et al. (2003).  

A principal razão para que os cordeiros gêmeos se apresentarem mais leves no 

período pré desmame é a competição intrauterina pelos nutrientes (HAFEZ, 1963) e, após 

o nascimento, pelo leite materno (ROCHA et al., 2009; MOHAMMADI et al., 2010). De 

acordo com Mexia et al. (2004) embora as ovelhas de parto gemelar apresentem maior 

produção de leite, esta não chega a ser o dobro da produção de uma ovelha de parto 

simples e, deste modo, os cordeiros gêmeos consomem, individualmente, menor 

quantidade de leite. 

A habilidade materna, traduzida em boa criação dos cordeiros pelas ovelhas, é 

muito importante para a cadeia produtiva, pois a carne é o produto final desejado pelo 

mercado consumidor e o crescimento adequado dos cordeiros até a desmama é 

diretamente influenciado pela produção de leite das ovelhas (GODFREY et al., 1997). 

Simplício (2006) recomenda que em uma exploração racional de ovinos para 

produção de carne, aumentar o número de partos por fêmea durante a vida produtiva é 

uma meta que deve ser perseguida. Além disso, é fundamental que essas sobrevivam do 

nascimento ao abate. Sendo assim, controlar a taxa de sobrevivência acaba sendo um dos 

índices zootécnicos com mais impacto econômico na ovinocultura, principalmente nas 

criações destinadas à produção de carne.  

Este aspecto está diretamente relacionado à nutrição das mães e à produção do 

colostro, nas últimas semanas pré-parto (BORGES, 2000). O atendimento dos requisitos 
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nutricionais para estes animais neste período é de fundamental importância para garantir 

cordeiros pesados ao nascimento, boa transferência de imunidade passiva e ganho de peso 

adequado durante a fase de cria (FERREIRA, 2009). 

O início da lactação é o período de maior demanda de nutrientes pela ovelha, e a 

disponibilidade desses nutrientes interfere e está relacionada com o nível de produção de 

leite (BARROS, BOMFIM e CAVALCANTE, 2006). Portanto, falhas na alimentação 

causarão impactos no crescimento do cordeiro, refletindo negativamente na rentabilidade 

do sistema de produção. 

O objetivo da lactação é a produção de leite em quantidade suficiente para suprir 

as demandas nutricionais das crias. Para tanto, todo o aparato da glândula mamária e 

tecidos adjacentes são adaptados para captar os nutrientes da corrente sanguínea, 

mobilizando-os para a síntese de quantidade adequada de colostro e leite de qualidade a 

serem oferecidos aos neonatos (CANT et al., 2000). Ferreira (2009) caracteriza a fase de 

lactação como sendo o processo que envolve síntese, secreção, ejeção e a remoção do 

leite da glândula mamária e que tem início com o estágio final do processo de 

diferenciação epitelial deste órgão, sendo precedido e acompanhado por várias mudanças 

na própria glândula e no metabolismo corporal para permitir a presença de células 

secretoras durante toda a lactação. 

O sucesso de uma lactação depende da produção de grande número de células 

potencialmente secretoras durante a gestação e o período seco, quando essas sofrem 

processo de diferenciação.  

A lactação representa um período de alta exigência nutricional pelas ovelhas e a 

não adequação da dieta às demandas dos animais pode ser revertida em baixa 

produtividade e longevidade dessa fase. A produção de leite nos primeiros dois, três 

meses da lactação depende de fatores próprios dos animais (genética, prolificidade, 

condição corporal) e do meio em que vivem (disponibilidade de alimento e condições 

climáticas) (FERREIRA, 2009). Nesse período há um aumento da demanda energética 

do animal que supera sua capacidade de ingestão de energia pelos nutrientes da dieta, 

caracterizando o balanço energético negativo. Sendo assim, a condição corporal da ovelha 

ao parto deve ser monitorada, pois a mobilização das reservas energéticas corporais é a 

principal forma de se obter a energia necessária para a produção de leite nos primeiros 

meses de lactação, podendo atingir 80% de eficiência de conversão (CANT et al., 2000). 

Animais muito magros ou muito gordos são mais susceptíveis às conseqüências negativas 

do balanço energético negativo, como diminuição da capacidade produtiva ao longo da 
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lactação, redução da taxa de fertilidade e aumento do risco de ocorrência de casos de 

toxemia (CANNAS, 2002). 

O leite da ovelha dentro do sistema de produção de carne ovina é fundamental, 

pois ele influência de forma primordial o crescimento adequado dos cordeiros até a 

desmama, dessa forma é importante potencializar o consumo desse, e tudo inicia na 

primeira mamada. O colostro deve ser consumido o mais cedo possível após o nascimento 

e continuar o consumo até que o mesmo deixe de ser colostro e passe a ser leite, isso 

ocorre, segundo Simplício (2012), em um período de até 48 horas após o parto.  

Diante disso, o colostro é um alimento primordial para sobrevivência e o bom 

desenvolvimento da cria. Além das funções laxativas e de limpeza do intestino 

(eliminação do mecônio), o mesmo é fonte de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas 

e sais minerais que participam da nutrição e regulação térmica dos neonatos. Ademais, 

contém hormônios, enzimas e promotores de crescimento, que participam da maturação 

do sistema digestivo e do desenvolvimento animal (MACIEL; AHID; MOREIRA, 2006). 

Ainda, de acordo com Simplício (2012), o colostro contém mais vitamina A do que o leite 

e, principalmente, é rico em anticorpos. Esses elementos são essenciais aos recém-

nascidos, que possuem deficiências em anticorpos, já que a placenta não permite a 

transferência da mãe para o feto. Portanto, a imunidade passiva é necessária para que o 

recém-nascido seja capaz de se adaptar e sobreviver no novo meio ambiente. 

A ingestão do colostro é de fundamental importância em função da maior 

mortalidade de crias ocorrer durante as primeiras 72 horas de vida, seguida da primeira 

semana (SIMPLÍCIO, 2012).  

A alimentação adequada do cordeiro durante a fase de cria determina ritmos de 

crescimento elevados, redução da mortalidade e evita reduções no desenvolvimento pós-

desmama e na produção futura do animal (FIGUERÓ E BENAVIDES, 1990). Torres- 

Hernandez e Hohenboken (1980) apontaram que a produção de leite de ovelhas sadias 

geralmente é adequada para suprir os requisitos nutricionais de mantença e crescimento 

de cordeiros, nascidos de partos simples ou gemelares, até as quatro semanas de idade. 

A correlação entre o consumo de leite pela cria, a produção de leite pela ovelha e 

a taxa de crescimento do cordeiro, existe e é pertinente. Porém, essa correlação só se 

mantém alta até a sexta semana de lactação, pois com o passar do período ocorre 

decréscimo na intensidade da mamada, devido ao comportamento natural da ovelha de 

restringir essa mamada, além de haver a diminuição da demanda da cria, associado ao 

aumento na ingestão de alimentos sólidos pelo cordeiro.  
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Conforme descrito por Avila e Osório (1996), após os dois primeiros meses de 

idade, o cordeiro torna-se cada vez menos dependente da mãe e mais dependente das 

condições de meio ambiente para a sua nutrição. Entretanto, a partir da terceira semana 

de vida, a eficiência do desempenho desses animais será maior se os mesmos receberem 

suplementação com dieta sólida, ao invés de somente as mães receberem alimentação 

extra (SUSIN, 2002).  

À medida que o cordeiro fica mais velho, sua capacidade de ingerir alimentos 

sólidos aumenta, mas o fornecimento de leite de sua mãe diminui a partir da segunda ou 

terceira semanas após o parto, e com o passar das semanas o leite perde cada vez mais a 

importância, quando estes passam a ter volumosos e concentrados como base para sua 

nutrição. 

O desenvolvimento físico do rúmen desses animais e a produção de produtos 

finais da atividade microbiana gradualmente alcançam os níveis de um animal adulto 

entre três e oito semanas de idade. A ingestão voluntária de sólidos pelos cordeiros é 

influenciada por características intrínsecas do alimento. Cordeiros em aleitamento que 

recebem menor quantidade de leite aumentam a ingestão de alimentos sólidos mais 

rapidamente no início da vida que aqueles cordeiros que recebem maior quantidade de 

leite nessa fase.  

Um cordeiro pode sobreviver apenas de alimentos sólidos a partir de uma idade 

bem precoce, dez dias de idade, por exemplo, mas apresentam taxa de crescimento 

extremamente baixa (GATENBY, 1986). Portanto, o sucesso da desmama precoce 

depende da habilidade dos cordeiros em consumir e utilizar o alimento sólido, sendo este 

o melhor critério para se instituir a época da desmama (SUSIN, 2002). 

Sendo assim, a maior influência no peso ao desmame do cordeiro se dá em função 

das condições oferecidas ao cordeiro e à ovelha no pós-parto, destacando-se como 

principais causas os aspectos de higiene e sanidade, os nutricionais e da interação desses, 

a qual representa a principal fonte de variação na curva de crescimento de cordeiros. 

 

1.3 Cordeiros: nascimento, amamentação, alimentos sólidos, produção (desmama, 

biometria, ganho de peso) 

A velocidade de crescimento do cordeiro é muito importante para a produção de 

carne ovina, quanto mais precoce atingirem os requisitos de abate, mais positivos serão 

os resultados para o sistema de produção. Sabendo disso, se faz necessário conhecer os 
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fundamentos do crescimento animal, pois isso reflete totalmente na produção de cordeiros 

(carne) (CASTRO et al., 2012). 

Em sistemas de produção da carne, conhecer os fatores que determinam o 

crescimento e o desenvolvimento dos tecidos e do organismo do animal, é fundamental 

para melhorar o manejo nutricional, a ambiência, definir idade de abate, entre outros 

aspectos, a fim de transformar de forma satisfatória a quantidade e a qualidade da carne 

produzida (BRIDI, 2014). A mesma autora acrescenta que desde o momento da 

concepção, os indivíduos estão em constante crescimento e desenvolvimento. O 

crescimento é determinado pelo aumento de peso, comprimento e circunferência do corpo 

em função da idade. Já o desenvolvimento promove as mudanças na conformação 

corporal e das funções do organismo. 

Diante disso, na fase mais precoce do crescimento, a taxa de ganho de peso 

aumenta de forma acelerada até o momento que o indivíduo atinge a puberdade, quando 

ocorre desaceleração nos ganhos tornando-os mais moderados atingindo uma taxa de 

crescimento linear, relativamente constante. Esse crescimento cessa, caracterizando o 

momento em que o animal atinge o peso corporal adulto (BRIDI, 2014). 

Cada tecido apresenta velocidade diferente de crescimento. Assim, o tecido 

nervoso é o primeiro a ser formado e a cessar o crescimento, em sequência o tecido ósseo, 

o muscular e por fim o tecido adiposo. Nessa fase, Bridi (2014) afirma que os hormônios 

do crescimento são substituídos pelos hormônios da reprodução, e a partir disso, o ganho 

de peso agora se dará com maior proporção pela maior deposição de gordura, sendo 

possível a identificação de mudanças na conformação do indivíduo. 

As mudanças não são detectadas somente no nível de aceleração do crescimento 

ou conformação do indivíduo, mas com o avançar da idade a composição química dos 

tecidos também sofre alterações, como por exemplo, a quantidade de água e proteína 

diminui e aumenta a proporção de lipídios. A eficiência alimentar, também decresce à 

medida que o animal cresce (BRIDI, 2014). 

Alguns dos fatores que influenciam a eficiência do crescimento dos animais são: 

a genética, a nutrição, os hormônios, o ambiente e a sanidade animal. Todos esses fatores 

afetam constantemente o indivíduo, desde o momento da sua concepção. Dessa forma, é 

na fase pré-natal que se inicia o manejo para o sucesso da produção, tendo em vista que 

é nessa fase que ocorre o processo da miogênese, que é determinada pelo 

desenvolvimento embrionário do tecido muscular. Dentro desse desenvolvimento existe 

a fase chamada de hiperplasia, ou seja, multiplicação das fibras musculares. Essa fase 
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ocorre na gestação e o número de fibras é fixado por ocasião do parto ou rapidamente 

após esse (BRIDI, 2014). 

O aumento do número de células musculares percursoras das fibras musculares, 

mioblastos, possibilitará o aumento de massa muscular dos indivíduos e por consequência 

a produção de carne do rebanho, se firmando assim uma importante estratégia para os 

sistemas de produção de carne. O baixo número de fibras musculares está atrelado 

invariavelmente aos animais com crescimento reduzido, em comparação a animais com 

alto número de fibras, dessa forma quanto maior o número de fibras melhor será o 

crescimento do animal. 

Segundo Bridi (2014), a capacidade de crescimento e ganho de peso de um 

cordeiro é determinada pelo número de fibras musculares presentes no seu corpo, ou seja, 

da quantidade de células musculares, que, após o nascimento, irão aumentar de tamanho 

(hipertrofia). É a partir da formação dessas fibras, que os músculos serão originados, 

processo chamado de miogênese, que ocorre durante a fase embrionária, ou seja, dentro 

do útero da matriz. A formação dessas fibras musculares ocorre temporariamente em dois 

momentos distintos, inicialmente há a formação das fibras primárias no desenvolvimento 

embrionário, que servirão de suporte para a posterior formação das fibras secundárias 

durante a fase fetal e contribuem para o aumento da massa muscular na fase pré-natal. 

Alguns dos fatores que afetam o número de fibras musculares são: sexo, seleção 

genética e a nutrição materna. 

Habitualmente, machos apresentam maior número de fibras musculares que as 

fêmeas no mesmo músculo, o que confere aos primeiros maiores ganhos de peso diário. 

O aumento do número de fibras nos machos é regulado pela testosterona no início do 

processo de diferenciação celular fetal (BRIDI, 2014).  

A seleção genética, quando feita visando aumento na velocidade de ganho de peso 

e da massa muscular, proporciona aumento tanto no número como no tamanho das fibras 

musculares, influenciando o processo de multiplicação dos mioblastos e na taxa de 

proliferação de células satélites musculares (BRIDI, 2014). 

Já a nutrição materna deve ser realizada da melhor maneira possível, pois ao 

melhorar o aporte nutricional da fêmea em gestação é possível intensificar o aporte de 

glicose e aminoácidos para a placenta e para o feto. Esse fato estimula a liberação de IGF 

(fator de crescimento) que é importante na regulação da hiperplasia muscular por 

estimular a proliferação e diferenciação mioblástica, resultando em animais com maior 

número de fibras (BRIDI, 2014). 
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O crescimento muscular oriundo da hipertrofia celular, ocorre durante o período 

de crescimento pós-natal do animal, esse crescimento muscular ocorre somente por 

aumento do tamanho da célula. O aumento do tamanho da fibra muscular está limitado 

por fatores genéticos e nutricionais que irão determinar a capacidade do músculo 

sintetizar proteínas musculares, confirmando a importância da melhor nutrição na fase de 

cria, pois essa repercutirá no desenvolvimento do animal nas próximas fases (recria e 

terminação). 

Logo, o crescimento e desenvolvimento dos animais já começam a ser 

determinados no momento da concepção e são influenciados por fatores genéticos, 

ambientais e as interações entre genética e ambiente. Portanto, o conhecimento 

fisiológico e bioquímico de como ocorre a deposição de tecido muscular é uma ferramenta 

importante para a manipulação do crescimento, para se obter melhores índices produtivos 

e maior quantidade de carne e qualidade na carcaça. 

Ao nascimento, os ruminantes não possuem o rúmen-retículo funcionalmente 

desenvolvido, necessitando, portanto, de uma dieta de fácil digestão. O leite é a principal 

e a mais completa fonte de nutrientes para as crias nas primeiras três semanas de vida 

(BARROS; BOMFIM; CAVALCANTE, 2006). No entanto, por tratarem-se de animais 

ruminantes, há necessidade de se estimular o desenvolvimento do rumén-retículo o mais 

precocemente possível, para prepara-los para o desmame. Barros, Bomfim e Cavalcante 

(2006) orientam que nas três primeiras semanas de vida dois aspectos são de fundamental 

importância para a sobrevivência e bom desenvolvimento das crias: a capacidade de 

produção de leite e a habilidade materna da matriz, estando estas duas variáveis inter-

relacionadas entre si. 

O acesso a um adequado aporte nutricional por meio do colostro, do leite e de 

alimentos sólidos (concentrado e volumoso) já a partir do início da segunda semana de 

idade, propicia ao animal expressar o seu real potencial genético (SIMPLÍCIO, 2012). 

Esse manejo favorece o desenvolvimento dos compartimentos gástricos, fazendo com que 

o animal se torne ruminante o mais precoce possível, além de permitir, ao mesmo tempo, 

realizar o desmame ou desaleitamento a uma idade precoce. Sendo assim, o animal 

chegará mais rapidamente à idade e peso de abate o que contribuirá para que a matriz seja 

posta, novamente, em estação de monta.  

O crescimento de um cordeiro é definido pelo aumento do peso vivo acompanhado 

por mudanças na forma e condições corporais, ou seja, pelo desenvolvimento do animal 

(GATENBY, 1986). O peso vivo ao nascer tem alta correlação com o desempenho 
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produtivo do animal, por isso, o conhecimento do índice de crescimento dos cordeiros é 

fundamental. Melhorar os índices de crescimento pode garantir cordeiros mais jovens 

com peso de abate capaz de satisfazer às exigências do mercado consumidor. Isso implica 

em períodos alimentares mais curtos, menores riscos de mortes e melhor conversão 

alimentar, conforme descrito por Ávila e Osório (1996).  

O peso ao nascer do cordeiro é reflexo não apenas dos aspectos genéticos, mas, 

sobretudo das condições ambientais disponíveis à ovelha durante a gestação, 

principalmente no que diz respeito às questões nutricionais (SILVA SOBRINHO, 2001). 

Do nascimento ao desmame, o crescimento dos cordeiros é dependente do consumo de 

leite da ovelha, a partir do qual eles obtêm a maioria dos seus nutrientes (RAMSEY et 

al., 1994). Essa dependência ocorre tanto em relação à quantidade de leite produzido 

quanto à qualidade do mesmo. Portanto, o crescimento do cordeiro, que inicia de forma 

acelerada e aos poucos diminui o ritmo, é resultado da interação entre o potencial genético 

desse cordeiro, a produção de leito e a habilidade materna da ovelha, isso gera a taxa de 

sobrevivência e o peso ao desmame. 

A biometria é o ramo da biologia que estuda, por meio de mensurações, diversos 

aspectos dos seres vivos, quer vegetal ou animal. Todavia quando se estuda apenas as 

dimensões e proporções do corpo animal ou de parte dele, denomina-se zoometria. Essas 

medidas podem ser de natureza linear (comprimento, largura, espessura, altura, etc) e 

circular (medidas de perímetros), onde as primeiras utilizam-se principalmente bastões, 

réguas, ou compassos especiais, e nas últimas, usam-se normalmente fitas métricas 

(CEZAR E SOUSA, 2007). 

As medidas biométricas ou zoométricas, pode ser uma ferramenta adicional para 

estimar a composição tecidual do corpo e, portanto, da carcaça dos animais. Cezar e Souza 

(2007), orientam que para realização da mensuração é ideal que o animal a ser medido 

deva ser conduzido a um local próprio, tranquilo, espaçoso, claro e de piso horizontal, 

para que o animal fique de pé com os quatro membros iguais e firmemente apoiados e 

aprumados, formando assim um correto plano de suspensão e de sustentação do corpo do 

animal. 

Após o animal ser adequadamente contido por uma pessoa auxiliar, o mensurador 

deve se aproximar de forma calma e natural, tomar todas as medidas do mesmo lado do 

animal e sempre no sentido cranial para o caudal e do dorsal para o ventral. 

As medidas que podem ser mais úteis na identificação de indivíduos superiores 

quanto à qualidade da carcaça, segundo Cezar e Souza (2007) são: comprimento corporal 
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(Figura 3 – A), a altura do anterior (Figura 3 – B), a altura do posterior (Figura 3 – C), a 

largura do peito (Figura 3 – D), a largura da garupa (Figura 3 – E) e o perímetro torácico 

(Figura 3 – F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Como realizar a mensuração em ovinos ou caprinos. Adaptado de Cezar e Souza 

(2007). 

 

Diante disso, as medidas biométricas têm como objetivo avaliar e acompanhar o 

crescimento e desenvolvimento dos cordeiros, sendo um recurso básico e um indicativo 

do desempenho animal de uma maneira prática, fácil e acessível. Porém essas medidas 

devem estar sempre combinadas à outra avaliação zootécnica, como o peso vivo. Pois 

esses parâmetros fornecem subsídios para que se perceba a evolução dos sistemas 

produtivos e permitem inferências quanto à fisiologia e o ritmo de crescimento e detecção 

da alometria ou isometria corporal dos animais (Borges et al, 2004). 

O controle zootécnico é fundamental para o sucesso da ovinocultura, sendo os 

dados sobre o desempenho ponderal uma importante ferramenta para realizá-lo 

(CASTRO, 2012). As medidas corporais constituem uma alternativa viável, pois por meio 

delas é possível prever o peso corporal devida à alta correlação existente entre essas 

características (SOUZA et al., 2009). Além disso, medidas como o comprimento do 

corpo, perímetro torácico e altura de cernelha são importantes indicadores do rendimento 

da carcaça e da capacidade digestiva e respiratória dos animais (SANTANA, COSTA e 

FONSECA, 2001). 
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Logo, é possível estabelecer índices que estão melhores correlacionados com as 

características das carcaças. Assim discorreu Ferreira (2009), em sistemas de produção 

de animais para abate, a análise das mensurações biométricas feitas no animal ainda vivo 

permite inferir sobre o rendimento da carcaça, conformação e proporção dos cortes. A 

partir dessas mensurações, podem-se derivar equações de predição de boa confiabilidade 

que auxiliam o produtor de pouca infra-estrutura a ter melhor controle sobre a 

produtividade de seu rebanho (FERREIRA, 2009). 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o desempenho de matrizes suplementadas em pasto 

diferido da fase gestacional ao desmame. O experimento foi conduzido na área do Grupo 

de Estudos em Forragicultura (GEFOR), na Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias – Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em Macaíba, 

RN. Matrizes ovinas, sem padrão racial definido, em terço final de gestação, foram 

subdivididas em três tratamentos: suplementação com mistura múltipla, concentrado em 

nível de 0,4% e 0,8% do peso corporal. O método de pastejo utilizado foi o de lotação 

contínua em pasto diferido de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Foram avaliados o 

ganho médio diário, ganho de peso total e ganho de peso final das matrizes nos períodos 

de gestação, parição e desmama. Também foram avaliados o peso ao nascer, peso ao 

desmame e peso de cordeiro desmamado. Observou-se efeito da suplementação para peso 

vivo no período de parição, ganho de peso médio diário na gestação e ganho de peso total 

da matriz, bem como para o peso ao nascer e peso a desmama dos cordeiros. Ovelhas 

suplementadas com concentrado em níveis de 0,4% ou 0,8% do peso vivo, apresentam os 

melhores índices produtivos e desmamam cordeiros com peso vivo acima de 18 kg. Os 

índices reprodutivos de ovelhas suplementadas com 0,4% do peso vivo no período de 

gestação, parição e desmame, se mostraram superiores.  

Palavras-chave: suplementação, produção de cordeiros, ganho de peso, diferimento de 

pasto 

 

Introdução 

A ovinocultura tem atingido elevados índices de produtividade no Brasil, o que 

impulsiona as contínuas pesquisas para o melhoramento e a otimização dessa atividade. 

O conhecimento das características do rebanho nacional, principalmente de suas 

exigências nutricionais e adequação do manejo ao estágio de produção do animal são de 

extrema importância para se atingir esses objetivos. 

A produção de cordeiros para corte, principal produto da cadeia da ovinocultura 

brasileira, está diretamente relacionada às condições de criação das ovelhas, 

principalmente no tocante à sua nutrição durante a gestação e lactação. O estágio 

produtivo e o número de fetos devem ser considerados ao se formular as dietas para esses 

animais, visando o pleno atendimento das exigências nutricionais das mães permitindo-
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lhes a boa criação dos cordeiros, representada pela boa produção de leite (FERREIRA et 

al., 2011). 

O monitoramento dos índices zootécnicos do plantel a partir de técnicas básicas e 

de fácil manejo permite o controle da produtividade dos rebanhos e a melhor exploração 

da atividade. Independente do objetivo do sistema de produção, carne ou leite, boas 

práticas devem contemplar as fases de cria, recria e produção no sistema produtivo. 

Porém, quando o foco é o manejo alimentar, da nutrição, e da promoção da saúde das 

matrizes e crias, essas boas práticas devem ser aplicadas, pelo menos, a partir do início 

do último terço da gestação (SIMPLÍCIO e AZEVEDO, 2014). Essa decisão influencia a 

condição corporal das matrizes ao parto, ao longo do período pós-parto e no intervalo de 

partos, além da viabilidade e do peso da cria ao nascimento e da sua sobrevivência no 

transcorrer do período de amamentação. 

A suplementação alimentar é uma alternativa tecnológica efetiva e importante 

para acelerar o ganho de peso animal e potencializar a utilização dos recursos forrageiros 

disponíveis. Porém, alguns fatores influem na resposta à suplementação, como: as 

características do animal, alta herdabilidade para elevados ganhos de peso, as 

características da forragem disponível, a disponibilidade de massa de forragem e seu valor 

nutritivo e a característica do suplemento. Esse deve ser escolhido de acordo com o 

objetivo da produção, ou seja, para ganhos elevados, moderados ou de mantença.  

De acordo com Euclides (2005), o sucesso da suplementação depende do quanto 

de massa de forragem tem-se disponível, dessa forma não adianta suplementar a dieta do 

animal se não houver massa de forragem disponível. Dessa forma, o pasto diferido é uma 

alternativa estratégica de utilização do pasto para potencializar a produção de massa de 

forragem que consiste em vedar áreas no final do período das águas para serem utilizadas 

em período críticos de escassez de massa junto a uma suplementação alimentar.   

Além disso, independente do sistema de produção e do regime de manejo em uso, 

a exploração de ovinos para a produção de carne deve focar na fertilidade ao parto, na 

prolificidade, na sobrevivência e no desenvolvimento ponderal das crias ao desmame. 

Mas, também, considerar o equilíbrio agroecológico, a contribuição social e a ética na 

produção. 

Diante disso, objetivou-se avaliar o desempenho de matrizes suplementadas em 

pasto diferido da fase gestacional ao desmame.  
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Material e métodos 

 O experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias (UAECA) localizada na Escola Agrícola de Jundiaí, Campus de Macaíba da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em Macaíba RN, na área 

experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura (GEFOR) da UFRN, localizado a 

5° 53’ 34’’ de latitude Sul e 35° 21’ 50’’ de longitude Oeste. O período experimental foi 

de 30 de dezembro de 2015 a 19 de junho de 2016. 

 O clima da região é caracterizado como sub-úmido seco com excedente hídrico 

de maio a agosto (Thornthwaite, 1948). Os dados de temperatura foram obtidos através 

de banco de dados do INMET e para controle das precipitações foram coletados dados do 

pluviômetro instalado na área experimental (Figura 4). 

 

Figura 1. Precipitação pluviométrica mensal (P) e temperatura média (T) durante o 

período de janeiro de 2015 a junho de 2016. 

 

 A área total de pastagem foi de 5,1 hectares (5.103 m²), composta exclusivamente 

de Brachiaria brizantha cv. Marandu. O pasto foi vedado em meados de julho de 2015 e 

utilizado a partir de outubro do mesmo ano até junho de 2016. O método de pastejo 

empregado foi o de lotação contínua com taxa de lotação variável e ciclos de amostragem 

do pasto a cada 28 dias. 

 A massa total de forragem foi estimada por meio do corte da forragem, ao nível 

do solo, contida no interior de 21 áreas representativas no piquete. Para isso utilizou-se 

um quadrado de 1,0 m² de área.  Para avaliação da massa de forragem, cada amostra foi 

subamostrada, acondicionada em sacos de papel e seca em estufa de ventilação forçada 
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de ar a 55 ºC até peso constante, quando foi novamente pesada. Por fim, estes valores 

foram convertidos para kg/ha de MS. 

 Para avaliação dos componentes morfológicos da forragem, foram retiradas três 

subamostras compostas e separadas manualmente nas frações lâminas foliares, colmo 

(colmo + bainha) e material morto. Após a separação, os componentes foram pesados e 

secos em estufa de circulação forçada de ar a 55 ºC até peso constante. Os componentes 

morfológicos foram expressos como percentagem (%) da massa de forragem. 

 A média da produção de massa de forragem durante o experimento foi de 6.562,2 

kg de MS/ha, sendo 11,2% de lâminas foliares, 26,5% colmo e 63,4% material morto, 

com média de acúmulo de 65,7 kg de MS/ha e taxa de acúmulo negativa de -10,33 kg de 

MS/ha/dia (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Massa de forragem (MF), acúmulo de forragem, taxa de acúmulo de forragem, 

lâmina foliar (LF), colmo (COL) e material morto (MM) dos pastos de Brachiaria 

brizantha cultivar Marandu de outubro de 2015 a abril do ano de 2016. 

Meses 

Variáveis 

MF 

(Kg de MS/ha)  

Acúmulo 

(Kg de MS/ha) 

Taxa de acúmulo 

(Kg de MS/ha/dia) 
%LF %COL %MM 

Outubro 8382,9 - - 17,7 40,6 41,7 

Novembro 6466,2 -1916,7 -68,45 6,3 43,0 50,7 

Dezembro 4925,7 -1540,5 -55,02 10,7 24,4 71,0 

Janeiro 5724,8 799,1 28,54 0,0 5,3 94,7 

Fevereiro 5425,2 -299,6 -10,7 7,6 9,4 83,0 

Abril 8448,6 3023,4 54 24,6 36,1 39,3 

Média 6562,2 65,7 -10,33 11,2 26,5 63,4 

DP 1520,2 - - 8,8 16,2 23,0 

CV (%) 23,2 - - 78,6 61,1 36,2 
CV (%) – Coeficiente de Variação; DP – Desvio Padrão 

 

 As amostras dos componentes morfológicos foram moídas e posteriormente 

analisadas para estimativa dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina (LDA), cinzas (CIN) 

e extrato etéreo (EE). Para determinação dos teores de MS, CIN, PB, e EE, foram 

utilizadas metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002). Para a determinação de 

FDN e FDA foi empregada a metodologia descrita por Van Soest (1991) de acordo com 
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as recomendações do fabricante ANKON® TECNOLOGY (Tabela 2). 

 Os tratamentos avaliados foram: mistura múltipla, suplemento concentrado a 

0,4% do PV e suplemento concentrado a 0,8% do PV. Os suplementos foram fornecidos 

diariamente às 16 horas e a quantidade foi ajustada a cada pesagem. A mistura múltipla 

foi composta de cloreto de sódio, ureia, milho moído e farelo de soja, e o concentrado 

composto de milho moído, farelo de soja, cloreto de sódio e ureia. As porcentagens de 

cada ingrediente para confecção dos suplementos e a composição química do suplemento 

para as matrizes em terço final de gestação até o desmame e suplemento para crias em 

fase de crescimento estão dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição percentual e química da suplementação para as matrizes em terço 

final de gestação até o desmame e crias em fase de crescimento. 

 Ingredientes 
 Milho moído Farelo de Soja NaCl Ureia Óleo de Soja 

Concentrado 

Crias 
66% 29,5% 3% - 1,5% 

Concentrado 

Matrizes 
80,5% 14,6% 1,2% 3,7% - 

Mistura 

Múltipla 
40% 30% 20% 10% - 

 Composição Química 

 Capim-marandu 

diferido 

Concentrado 

Matrizes 

Concentrado 

Crias 
Mistura Múltipla 

MS (%) 50,05 88,51 88,61 91,32 

CIN (%) 4,89 3,38 5,80 21,52 

EE (%) 3,04 3,50 4,68 2,16 

PB (%) 2,41 24,84 20,35 46,46 

FDN (%) 76,31 13,15 13,45 10,01 

FDA (%) 43,64 4,33 5,08 4,14 

LDA (%) 6,07 1,18 1,25 0,95 

CNF (%) 14,64 61,84 55,59 37,07 

NDT (%) 54,31 80,76 83,39 58,44 
MS (matéria seca), MM (matéria mineral), EE (extrato estéreo), PB (proteína bruta), FDN (fibra em detergente neutro), FDA (fibra 

em detergente ácido), LDA (lignina), CNF (carboidratos não fibrosos) e NDT (nutrientes digestíveis totais). 

 

 O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEUA/UFRN, sob protocolo de número 

053/2015. Foram utilizadas 55 matrizes ovinas, sem padrão racial definido, com média 

de 120 dias de gestação, oriundas do plantel do GEFOR, selecionadas após diagnostico 
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de prenhez confirmada. A estação de monta foi de 45 dias, o rebanho de matrizes foi 

dividido em dois grupos, um exposto com um reprodutor da raça Santa Inês e outro com 

o reprodutor da raça Soinga. Foram gerados 61 cordeiros, provenientes de partos simples 

e gemelares, 40 filhos do reprodutor Santa Inês e 21 do reprodutor Soinga. As matrizes 

foram mantidas em pasto de capim-marandu no horário das 7h às 16h.  

 O período de parição ocorreu de 30 de janeiro a 20 de março de 2016. Durante 

sete dias, as matrizes recém paridas foram mantidas em pasto maternidade com a cria, 

depois desse período retornavam ao rebanho sem as crias. As crias foram mantidas no 

pasto maternidade de Panicum maximum cultivar Massai com acesso livre a 

suplementação concentrada calculada para manter as exigências de cordeiros em fase de 

crescimento com ganhos de até 200 g/dia (Tabela 2). Depois dos sete dias de vida o 

contato das crias com as mães ocorria das 17h às 7h. O desaleitamento e desmame ocorreu 

aos 90 dias de idade de cada cria. 

 Para as avaliações de desempenho, todas as matrizes foram pesadas a cada 15 dias, 

com acompanhamento do ganho de peso e ajuste da quantidade de suplemento fornecido. 

O ganho de peso médio diário (GMD, g/animal/dia) foi calculado pela diferença de peso 

dos animais entre as pesagens dividida pelo número de dias entre cada pesagem, e o ganho 

de peso total (GT, kg/animal) obtido pela somatória de todos os ganhos de peso até o dia 

do desmame da cria. 

 O levantamento zootécnico do rebanho (Tabela 3) por tratamento foi realizado a 

fim de contabilizar os índices reprodutivos das matrizes como: eficiência reprodutiva, 

fertilidade ao parto, prolificidade, mortalidade de crias, taxa de desmame e quilogramas 

de cordeiros desmamados. 

 A eficiência reprodutiva é dada pelo cálculo da taxa de reprodução, essa taxa é a 

relação entre as crias desmamadas e o número de fêmeas expostas ao reprodutor. A 

fertilidade ao parto corresponde a relação entre o número de fêmeas paridas e o número 

de fêmeas expostas ao reprodutor. A prolificidade é a relação entre o número de crias 

nascidas e o número de matrizes paridas. A mortalidade corresponde ao número de crias 

mortas dividido pelo número de crias nascidas. A taxa de desmame é a relação entre o 

número de crias desmamadas pelo número de fêmeas cobertas. 

 As crias foram pesadas ao nascer e a cada sete dias até atingir 90 dias de idade. A 

partir desses dados foram calculados o ganho médio diário (GMD, g/animal.dia), o ganho 

de peso total (GT, kg/animal) e o peso ao desmame (kg de cordeiro desmamado). 
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Tabela 3. Escrituração do rebanho experimental subdivido em seus tratamentos  

Variáveis 
Rebanho 

Geral 

Suplementação 

M.M. 0,4% 0,8% 

Fêmeas Expostas 62 21 20 21 

Fêmeas Paridas 54 18 18 18 

Crias Nascidas 61 21 18 22 

Crias Mortas 8 5 0 3 

Crias Desmamadas 53 16 18 19 

Matriz Morta 1 1 0 0 

 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, três tratamentos 

com 18 repetições por tratamento (matrizes). Os dados foram submetidos a análise de 

variância, e como as interações entre as fontes de variação não foram significativas pelo 

teste Fisher (P>0,05) não foi realizado o desdobramento das mesmas. As médias 

referentes ao efeito isolado do sexo, da raça, do reprodutor e do tipo de parto foram 

comparadas pelo teste de Fisher, enquanto que o efeito dos suplementos comparados pelo 

teste de Tukey, ambos a 5% de significância. 

 

Resultados e discussão 

 Houve efeito (P<0,05) da suplementação e do tipo de parto para o peso vivo (PV) 

das matrizes na fase de parição. Observou-se que a suplementação concentrada, 

independente do nível, 0,4 ou 0,8% do PV, resultou em maior peso ao parto. Com 

suplementação alimentar, as ovelhas de parto gemelar apresentaram maiores pesos ao 

parto do que aquelas de parto simples, porém nos períodos de gestação e desmame não 

foram observadas diferenças significativas (P>0,05) no peso entre ovelhas de partos 

simples e gemelares (Tabela 4). 

 O efeito da suplementação e do tipo de parto influenciou o PV das ovelhas no 

período de parição porque as ovelhas que receberam suplementação com concentrado 

dispuseram de um suplemento de melhor qualidade nutricional em comparação com a 

mistura múltipla (Tabela 2), o concentrado tem uma complexidade de nutrientes superior, 

assim é possível atender melhor as demandas nutricionais das ovelhas e permitir ganhos 

de peso mais elevados que os ganhos propiciados pela mistura múltipla. Diante disso, as 

ovelhas de parto gemelar apresentaram PV superior as ovelhas de parto simples porque 

além do ganho de peso corporal durante a gestação, produziram uma cria a mais. 

 A suplementação alimentar na fase de gestação e desmame não influenciaram 
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(P>0,005) o peso vivo das matrizes (Tabela 4). O mesmo foi divulgado por Mexia et al. 

(2004), ao avaliar o desempenho reprodutivo e produtivo de ovelhas Santa Inês 

suplementadas em diferentes fases da gestação, a suplementação nas diferentes fases de 

gestação não influenciou o peso da ovelha aos 84 dias após início da suplementação, bem 

como o peso da ovelha ao desmame. 

  

Tabela 4. Peso vivo (PV) de matrizes suplementadas em pasto diferido de capim-marandu 

do terço final de gestação até o desmame e de acordo com o tipo do parto 
 PV (kg/animal) 
 Gestação Parição Desmame 
 Suplementação 

M.M. 40,17a* 40,00b 35,25a 

0,4% 42,39a 46,83a 37,67a 

0,8% 39,76a 47,35a 38,41a 
 Tipo do parto 

Simples 40,68a 44,83b 37,17a 

Gemelar 42,17a 48,33a 38,33a 

*Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para cada variável. O efeito dos suplementos comparados 

pelo teste de Tukey. O efeito do tipo de parto comparados pelo teste de Fisher. 

  

 Ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,8% do PV na fase de 

gestação apresentaram GMD superior às ovelhas suplementadas com concentrado em 

nível de 0,4% do PV e às ovelhas suplementadas com mistura múltipla. Não houve efeito 

da suplementação alimentar (P>0,05) no GMD das ovelhas nas fases de parição e 

desmame (Tabela 5).  Houve efeito (P<0,05) da suplementação alimentar para o GT, as 

ovelhas suplementas com concentrado em nível de 0,8% do PV tiveram as menores 

perdas de peso que aquelas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% e mistura 

múltipla. 

 Esses efeitos ocorreram porque as ovelhas suplementadas com concentrado em 

nível de 0,8% consumiram maior quantidade de alimento do que as demais, isso 

possibilitou o maior GMD na fase de gestação e a minimização das perdas de peso nas 

fases de parição e desmama para esse grupo. Moura Filho et al. (2005) quando estudaram 

os efeitos da suplementação alimentar em ovelhas das raças Ile de France e Hampshire 

Down, durante o terço final de gestação, criadas em pasto, sobre os pesos das ovelhas e 

desempenho dos cordeiros até o desmame, também constataram que as ovelhas 

suplementadas tiveram menores perdas de peso quando suplementadas no terço final de 

gestação até o parto do que aquelas não suplementadas. 
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 O tipo de parto, simples ou gemelar, não afetou (P>0,05) o GT e o GMD das 

ovelhas nas fases de terço final de gestação, parição e desmame (Tabela 5). Isso pode ser 

atribuído a dieta adequada oferecida as matrizes, pois manteve a homogeneidade do lote 

de fêmeas. 

 

Tabela 5. Ganho de peso médio diário (GMD) e ganho de peso total (GT) das matrizes 

do terço final de gestação até o desmame e de acordo com o tipo do parto 

 GMD (kg/animal.dia) 
GT (kg/animal)  Gestação Parição Desmame 

 Suplementação 

M.M. 0,026b -0,134a -0,008a -4,775b 

0,4% 0,045b -0,176a 0,006a -4,517b 

0,8% 0,079a -0,174a -0,009a -1,188a 

 Tipo do parto 

Simples 0,051a* -0,160a -0,000a -3,917a 

Gemelar 0,063a -0,198a -0,018a -3,300a 

*Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para cada variável. O efeito dos suplementos comparados 

pelo teste de Tukey. O efeito do tipo de parto comparados pelo teste de Fisher. 

 
A reprodução é a base de todo sistema produtivo, e qualquer problema que houver 

no manejo reprodutivo do rebanho vai comprometer seu potencial de produção. Na 

produção animal, diversos índices têm a finalidade de avaliar o rebanho e seu 

desempenho, por meio de informações numéricas coletadas na escrituração zootécnica 

dos animais (PERES; PORTES, 2014). A taxa de reprodução das matrizes suplementadas 

com concentrado nos níveis de 0,4% e 0,8% do PV se mostraram maiores em relação as 

matrizes suplementadas com mistura múltipla (Tabela 6). 

Isso ocorreu porque as fêmeas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% 

do PV que conceberam cria, conseguiram desmamar em totalidade o número de crias, e 

as ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,8% do PV apresentaram um 

valor superior pois apresentaram maior número de partos gemelares do que o grupo de 

ovelhas da suplementação concentrada em 0,4%. Apesar do grupo de ovelhas 

suplementadas com mistura múltipla ter apresentado o menor resultado em comparação 

aos outros tratamentos desse estudo, esse valor foi superior ao valor médio constatado 

por Mexia et al. (2004), quando avaliaram o desempenho reprodutivo e produtivo de 

ovelhas Santa Inês suplementadas em diferentes fases da gestação no Noroeste do Paraná, 

os mesmos obtiveram média de 71% de eficiência reprodutiva. Isso pode mostrar uma 
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superioridade do rebanho, bem como do manejo reprodutivo e produtivo empregado no 

presente estudo. 

A fertilidade ao parto apresentou melhor resultado para o grupo de ovelhas 

suplementada com concentrado em nível de 0,4% do peso vivo (Tabela 6), isso ocorreu 

porque apesar do número de fêmeas paridas ter sido igual para os três grupos (Tabela 3), 

o grupo da suplementação concentrada com 0,4% teve o número de fêmeas expostas 

menor (diferença de uma ovelha) (Tabela 3). 

Os valores de fertilidade ao parto observados (Tabela 6), independentemente do 

tipo de suplemento fornecido as matrizes, foram superiores aos observados por Maia e 

Dias (1992), de 76% e 81%, respectivamente, ambos em matrizes da raça Santa Inês. 

 

Tabela 6. Valores médios estimados para taxa de reprodução, fertilidade ao parto, 

prolificidade, taxa de mortalidade e taxa de desmame de matrizes, peso vivo dos cordeiros 

ao nascimento, 30, 60 e 90 (desmame) dias de idade de acordo com o tipo de 

suplementação em pasto diferido de capim-marandu   

 Suplementação 
Faixa Ideal Referência  M.M. 0,4% 0,8% 

Taxa de reprodução (%) 76,2 90 90,5 - - 

Fertilidade ao parto (%) 85,7 90 85,7 - - 

Prolificidade (%) 1,17 1,00 1,22 1,19 
Silva e Araújo 

(2000) 

Mortalidade de crias (%) 23,8 0,00 13,6 10 Girão et al. (1998) 

Taxa de desmame (%) 88,9 100 105,6 90 
EMBRAPA 

(1989) 

PCN (kg/animal) 3,56b* 3,97a 3,78ab - - 

PC30 (kg/animal) 7,24b 8,82a 8,77a - - 

PC60 (kg/animal) 11,13b 13,94a 14,13a - - 

PCD (kg/animal) 14,68b 18,42a 19,04a - - 
PCN (peso vivo do cordeiro ao nascimento); PC30 (peso vivo do cordeiro aos 30 dias de idade); PC60 (peso vivo do cordeiro aos 60 

dias de idade); PCD (peso vivo do cordeiro ao desmame – 90 dias de idade). 

*Valores seguidos por letras distintas na linha diferem entre si (P<0,05) para cada variável pelo teste de Tukey. 

 

Os valores de fertilidade ao parto encontrados também foram maiores do que os 

apresentados por Boucinhas et al. (2006), que ao comparar fêmeas da raça Santa Inês e 

mestiças Suffolk, em dois sistemas de criação, sendo um apenas em pasto (Brachiaria 

humidicola, Brachiaria decumbens e Panicum maximum cv. Tanzânia) e outro em pasto 

recebendo suplementação, nos períodos pré-parto, ao parto e até 100 dias pós-parto, 

verificaram que fêmeas com acesso ao suplemento concentrado apresentaram maior peso 
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corporal, foram mais prolíficas e apresentaram taxa de fertilidade 10% maiores (82,5%), 

se comparadas a fêmeas não suplementadas (72,5%). 

O maior valor do índice de prolificidade foi apresentado pelo grupo de ovelhas 

suplementadas com concentrado em nível de 0,8% do peso vivo, o segundo valor 

pertenceu as ovelhas suplementadas com mistura múltipla e o último valor foi 

apresentado pelas ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% do peso 

vivo (Tabela 6). Isso ocorreu porque o índice de prolificidade leva em consideração o 

número de crias nascidas dividido pelo número de matrizes paridas, sendo assim o grupo 

das ovelhas com suplementação concentrada em nível de 0,8% do peso vivo e o grupo da 

mistura múltipla foram os que apresentaram partos gemelares e por isso se sobressaíram 

numericamente em quantidade de crias, que resultou em valores de prolificidade 

diferentes. 

Esses valores de prolificidade apresentados no presente estudo estão acima dos 

encontrados por Silva e Araújo (2000) em estudo realizado com matrizes ovinas com 

genótipo ½ Santa Inês ½ Sem Padrão Racial Definido no Nordeste brasileiro, e Boucinhas 

et al. (2006) em estudo realizado com ovinos da raça Santa Inês e ¾ Suffolk ¼ Santa Inês. 

Esses autores não verificaram diferença entre os genótipos, com valor médio de 0,90 

cordeiro por parto. Resultados semelhantes foram relatados por Ribeiro et al. (2002) no 

norte do Paraná com valor de 0,80 para animais com estação de monta no outono e de 

0,60 para animais acasalados no verão. Os resultados corroboram com os apresentados 

por Machado e Simplício (1998), em estudo realizado no Nordeste brasileiro, nos meses 

de abril a julho a prolificidade foi de 1,17, de dezembro a fevereiro de 1,16, e de outubro 

a dezembro, de 1,00. 

O melhor valor de mortalidade de crias nesse estudo foi apresentado pelo grupo 

de ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% do peso vivo (Tabela 6), 

pois nenhuma cria nascida desse grupo morreu. O pior valor de mortalidade foi 

apresentado pelo grupo das ovelhas suplementadas com mistura múltipla, em seguida o 

grupo das ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,8% do peso vivo 

(Tabela 6).  

Isso ocorreu porque todas as ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 

0,4% do peso vivo tiveram parto simples, assim as crias nasceram mais pesadas, o que 

possibilitou uma perspectiva de vida maior, bem como tais crias dispuseram de uma 

atenção materna maior, pois toda a produção de leite da ovelha era destinada a uma única 

cria que não precisava dividir a quantidade de leite e a atenção materna com uma segunda 
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cria. Porém, algumas ovelhas do grupo da suplementação com mistura múltipla e da 

suplementação concentrada em nível de 0,8%, tiveram parto do tipo duplo, crias nascidas 

do parto duplo, apresentam peso ao nascer menor porque dividem a quantidade de 

nutrientes quando estão no ventre da matriz e ao nascer dividem a produção de leite dessa 

matriz, esses fatores refletem no ganho de peso e desenvolvimento das crias, que quando 

muito debilitadas são rejeitadas por suas mães, não conseguem se recuperar e chegam a 

óbito. Essas mortes acontecem com mais frequência na primeira semana de vida da cria. 

Fêmeas muito debilitas, como foi o caso de algumas ovelhas do grupo da suplementação 

com mistura múltipla que tiveram parto simples, devido a dieta não atender as altas 

exigências nutricionais da fase, tem a produção de colostro e leite diminuídas, assim a 

cria não consome a quantidade que necessita e acaba por não sobreviver.      

Os valores de mortalidade observados no presente estudo se mostram acima da 

faixa ideal, apontada por Girão et al. (1998), para os grupos de ovelhas suplementadas 

com mistura múltipla e suplementação concentrada em nível de 0,8% (Tabela 6). Esse 

fato pode ser explicado porque a mistura múltipla possui uma composição química 

nutricional limitada (Tabela 2), NDT abaixo do nível crítico de 65%, para atender os altos 

níveis de exigência nutricional das ovelhas em fase de lactação, que por consequência 

produz menos leite e não alimenta adequadamente sua cria. Essa alta exigência da fase e 

o não atendimento das necessidades nutricionais pela dieta provocaram a ocorrência de 

casos de toxemia e morte de ovelhas do grupo que recebeu a suplementação com mistura 

múltipla (Tabela 3). Quando o nível energético da dieta não é corretamente balanceado 

para atender a esses requisitos podem ocorrer problemas como: dificuldade de parição, 

redução da habilidade materna, redução do peso dos cordeiros ao nascimento, baixa 

produção de colostro e leite, menor desempenho dos animais na fase de cria ou mesmo a 

baixa taxa de sobrevivência dos neonatos, queda da produção de leite, toxemia da 

gestação por deficiência energética ou mesmo abortos ou morte das ovelhas 

(GREENWOOD et al., 1998). 

A maior taxa de desmame foi observada no grupo de ovelhas suplementadas com 

concentrado em nível de 0,8% do peso vivo, a menor taxa foi apresentada pelo grupo das 

ovelhas suplementadas com mistura múltipla e o grupo de ovelhas suplementadas com 

concentrado em nível de 0,4% do peso vivo desmamou 100% de suas crias (Tabela 6). 

Esse resultado se deu pelo fato de que as ovelhas suplementadas com concentrado em 

nível de 0,8% apresentaram a maior prolificidade, portanto desmamaram mais crias pois 

tinham número de crias a mais, o grupo das ovelhas suplementadas com mistura múltipla 
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obtiveram taxa de desmame inferior porque apresentaram a maior mortalidade de crias, 

dessa forma as crias morreram antes de chegar a idade de desmame, porém o grupo de 

ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% do peso vivo desmamaram 

todas as crias, pois nesse grupo não houve mortalidade de crias. 

A taxa de desmame dos cordeiros está associada à prolificidade e à fertilidade das 

ovelhas, que por sua vez, estão relacionadas às exigências nutricionais e à composição 

genética das mesmas (Silva e Araújo, 2000). Os valores apresentados (Tabela 6) para taxa 

de desmame no presente estudo foram superiores aos valores apresentados por Silva e 

Araújo (2000) que estudaram a influência dos genótipos para a taxa de desmame, com 

70% para animais da raça Crioula e 38% para animais mestiços Santa Inês, no estado do 

Ceará.  

Os valores observados neste presente estudo (Tabela 6) são superiores aos 

estudados por Costa et al. (1990), ao avaliar animais da raça Morada Nova, a taxa de 

desmame foi de 84%. Ximenes et al. (2004) em estudo realizado com ovinos sem padrão 

racial definido no estado do Ceará, obtiveram taxa de desmame de 82%.  

O peso vivo dos cordeiros ao nascimento, aos 30, 60 e 90 dias de idade foram 

influenciados (P<0,05) pelo suplemento alimentar das matrizes (Tabela 6). As ovelhas 

suplementadas com mistura múltipla, produziram cordeiros mais leves do nascimento ao 

desmame (P<0,05). As ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% 

produziram os cordeiros com o maior peso ao nascer do rebanho. O peso vivo dos 

cordeiros aos 30, 60 e 90 dias de idade foi superior para os cordeiros filhos das ovelhas 

suplementadas com concentrado. As ovelhas suplementadas com concentrado nos níveis 

de 0,4% ou 0,8% desmamam cordeiros com média de peso vivo de 18,73 kg, isso 

representa 21,62% de peso vivo a mais do que as crias filhas de ovelhas suplementadas 

com mistura múltipla. 

Desmamar cordeiros com peso vivo acima de 18 kg repercute em menor tempo 

para alcançar peso ideal de abate (30 kg), que resulta na diminuição de gastos com 

alimentação e mão de obra, além da precocidade desses animais que propicia melhores 

rendimentos de carcaça e melhor qualidade da carne. 

Os valores apresentados no presente estudo são superiores aos apresentados por 

Mexia et al. (2004) ao avaliar os comportamentos reprodutivo e produtivo de ovelhas 

Santa Inês, suplementadas em diferentes estádios de gestação e o desenvolvimento 

ponderal de seus cordeiros, puros e cruzados com a raça Dorper, os autores retrataram o 

peso dos cordeiros ao nascimento (3,46 kg), aos 30 dias (8,08 kg) e aos 60 dias de idade 
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(12,53 kg) filhos de ovelhas suplementadas em diferentes períodos. Moura Filho et al. 

(2005) ao acompanhar o peso ao nascer, aos 28 dias e 56 dias de idade de cordeiros filhos 

de ovelhas das raças Ile de France e Hampshire Down suplementadas durante o terço final 

de gestação, apresentaram valores de 3,97 kg, 7,83 kg e 10,27 kg, respectivamente, esses 

valores são inferiores aos pesos obtidos pelos cordeiros sem padrão racial definido 

apresentados nesse presente estudo e filhos de ovelhas suplementadas em igual período. 

Diante do exposto, foi possível observar três sistemas de produção animal em 

pasto diferido, a suplementação animal é indispensável no período seco, e o objetivo do 

sistema ditará as decisões. Um sistema de produção de matrizes e crias que objetive 

produção em pasto no período seco com ganhos de peso moderados e/ou mantença do 

rebanho sem maiores investimentos em suplementação, pode optar pela utilização da 

suplementação do rebanho com mistura múltipla e produzir cordeiros ao desmame com 

peso médio de 14,68 kg, porém com taxa de desmame abaixo de 90% e mortalidade de 

crias acima de 20%. A utilização do suplemento concentrado em nível de 0,8% do peso 

vivo proporcionou ganhos de peso mais elevados durante a gestação para as matrizes e 

menor perda de peso no ganho de peso total, o grupo de ovelhas desse tratamento 

apresentaram a mais alta prolificidade e a mais alta taxa de desmame, porém, o índice de 

mortalidade de crias foi de 13,6%. Por fim, ovelhas suplementadas com concentrado em 

nível de 0,4% do peso vivo apresentaram índices reprodutivos e produtivos satisfatórios, 

consumiram 50% menos concentrado e apresentaram a maior fertilidade ao parto, índice 

1 de prolificidade, pariram cordeiros com o maior peso ao nascer, desmamaram 100% de 

suas crias e a mortalidade de crias, nesse grupo, foi zerada. Portanto, ao analisar os 

benefícios produtivos, reprodutivos e a viabilidade econômica do sistema o grupo das 

ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% do peso vivo se destaca.     

 

Conclusão 

  A utilização de suplementação concentrada em nível de 0,4% do peso vivo 

possibilita melhores índices produtivos e reprodutivos para ovelhas mantidas em pasto 

diferido. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar a influência do uso de suplementos em pasto diferido para 

matrizes e do tipo de parto sobre o desempenho e a biometria dos cordeiros. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso com três tratamentos: 

suplementação com mistura múltipla, concentrado em nível de 0,4% e 0,8% do peso 

corporal. Foram avaliados o peso vivo (PV), o ganho médio diário (GMD) e o ganho de 

peso total (GT) de 61 cordeiros, oriundos de 55 matrizes, do nascimento ao desmame com 

idade de 90 dias. Medidas biométricas foram mensuradas a fim de acompanhar o 

desenvolvimento ponderal dos cordeiros, aos 30, 60 e 90 dias de idade. Houve efeito 

(P<0,05) da suplementação alimentar da matriz, do sexo do cordeiro, do tipo de parto e 

do tipo de reprodutor para as variáveis PV, GMD e GT. Houve efeito (P<0,05) da 

suplementação alimentar da matriz e do tipo de parto para as variáveis de medidas 

biométricas. Cordeiros filhos de ovelhas suplementadas com concentrado em níveis de 

0,4% e 0,8% do peso vivo, apresentam melhores ganhos de peso do nascimento (3,875 

kg) ao desmame (18,730 kg), bem como melhor desenvolvimento ponderal da carcaça. 

Palavras-chave: leite de ovelha, suplementação, produção de cordeiros, ganho de peso, 

medidas biométricas, diferimento  

 

Introdução 

Intensificar a criação de ovinos para a produção de carne no Brasil, necessita do 

controle dos efeitos ambientais e genéticos, que afetam o desenvolvimento dos animais 

que dependem da correta utilização dos manejos nutricionais, reprodutivos e sanitários. 

A velocidade de crescimento do cordeiro é muito importante para a produção de carne 

ovina, quanto mais precoce e de forma menos onerosa atingirem os requisitos de abate, 

mais positivos serão os resultados para o sistema de produção. 

De acordo com Geraseev et al. (2006), a nutrição inadequada da ovelha, 

particularmente no estágio final da gestação, pode comprometer o desenvolvimento de 

alguns órgãos do feto que altera a fisiologia do animal e resulta em modificações no 

crescimento pré e pós-natal do cordeiro. Portanto, acompanhar peso vivo e as medidas 

corporais dos cordeiros são práticas que auxiliam e possibilitam o sucesso na produção 

de cordeiros.  

As medidas biométricas podem ser uma ferramenta adicional para estimar a 

composição tecidual do corpo e, portanto, da carcaça dos animais. Souza et al. (2009) 

afirmaram a existência de alta correlação entre as medidas corporais e o peso corporal 
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dos animais. Medidas como o comprimento do corpo, perímetro torácico e altura de 

cernelha são importantes indicadores do rendimento da carcaça e da capacidade digestiva 

e respiratória dos animais (SANTANA, COSTA e FONSECA, 2001). Contudo, essas 

medidas devem estar sempre combinadas à outra avaliação zootécnica, como o peso vivo.   

O peso ao nascer determina a sobrevivência das crias e seus desempenhos 

subsequentes. Esse índice pode ser influenciado por fatores diretamente relacionados ao 

animal, como raça, idade, sexo da cria e tamanho dos pais, e por outros fatores como 

nutrição, sanidade e número de crias por parto. Desse modo, o ganho de peso médio 

diário, é outro índice de importância para avaliação do desempenho animal, 

principalmente nos sistemas para produção de carne. 

Segundo Pereira e Gracindo (2006), pesar os animais nos períodos de 0 a 10 dias 

de vida, pode indicar a condição nutricional da matriz durante a gestação; de10 a 30 dias, 

servirá para avaliar a habilidade materna da ovelha; e de 31 a 70 dias, demonstrará o 

potencial genético do animal em termos de conversão alimentar. 

Nesse ponto de vista, Mexia et al. (2004) também destacaram o ganho de peso dos 

cordeiros como importante parâmetro do desempenho produtivo. De acordo com os 

autores, além de sofrer influência da nutrição materna, a velocidade de crescimento pode 

estar sob efeito do sexo do animal e do tipo de parto (simples ou gemelar). 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a influência do uso de suplementos em 

pasto diferido para matrizes e do tipo de parto sobre o desempenho e a biometria dos 

cordeiros. 

         

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias (UAECA) localizada na Escola Agrícola de Jundiaí, Campus de Macaíba da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em Macaíba RN, na área 

experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura (GEFOR) da UFRN, localizado a 

5° 53’ 34’’ de latitude Sul e 35° 21’ 50’’ de longitude Oeste. O período experimental foi 

de 30 de dezembro de 2015 a 19 de junho de 2016. 

O clima da região é caracterizado como sub-úmido seco com excedente hídrico 

de maio a agosto (Thornthwaite, 1948). Os dados de temperatura foram obtidos através 

de banco de dados do INMET e para controle das precipitações foram coletados dados do 

pluviômetro instalado na área experimental (Figura 1). 
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Figura 1. Precipitação pluviométrica mensal (P) e temperatura média (T) durante o 

período de janeiro de 2015 a junho de 2016. 

 

 A área total de pastagem foi de 5,1 hectares (5.103 m²), composta exclusivamente 

de Brachiaria brizantha cv. Marandu. O pasto foi vedado em meados de julho de 2015 e 

utilizado a partir de outubro do mesmo ano até junho de 2016. O método de pastejo 

empregado foi o de lotação contínua com taxa de lotação variável e ciclos de amostragem 

do pasto a cada 28 dias.  

 A média da produção de massa de forragem durante o experimento foi de 6.562,2 

kg de MS/ha, sendo 11,2% de folhas, 26,5% colmo e 63,4% material morto, com média 

de acúmulo de 65,7 kg de MS/ha e taxa de acúmulo negativa de -10,33 kg de MS/ha/dia.

 Os tratamentos constituíram-se de pasto diferido de capim-marandu submetido ao 

pastejo por matrizes ovinas suplementadas com mistura múltipla, 0,4% e 0,8% do PV de 

suplementação concentrada. A mistura múltipla foi composta de cloreto de sódio, ureia, 

milho moído e farelo de soja, e o concentrado das matrizes composto de milho moído, 

farelo de soja, cloreto de sódio e ureia (Tabela 1). 

 O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEUA/UFRN, sob protocolo de número 

053/2015. Foram utilizadas 55 matrizes ovinas, sem padrão racial definido, com média 

de 120 dias de gestação, oriundas do plantel do GEFOR, selecionadas após diagnostico 

de prenhez confirmada. A estação de monta foi de 45 dias, o rebanho de matrizes foi 

dividido em dois grupos, um exposto com um reprodutor da raça Santa Inês e outro com 

o reprodutor da raça Soinga. Foram gerados 61 cordeiros, provenientes de partos simples 
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e gemelares, 40 filhos do reprodutor Santa Inês e 21 do reprodutor Soinga. As matrizes 

foram mantidas em pasto de capim-marandu no horário das 7h às 16h. 

 

Tabela 1. Composição percentual e química da ração de suplementação para as crias em 

fase de crescimento e matrizes do terço final de gestação até o desmame. 

 Ingredientes 

 Milho moído Farelo de Soja NaCl Ureia Óleo de Soja 

Concentrado 

Crias 
66% 29,5% 3% - 1,5% 

Concentrado 

Matrizes 
80,5% 14,6% 1,2% 3,7% - 

Mistura 

Múltipla 
40% 30% 20% 10% - 

 Composição Química 

 
Capim-

marandu 

diferido 

Concentrado 

Matrizes 

Capim-

massai 

Concentrado 

Crias 

Mistura 

Múltipla 

MS (%) 50,05 88,51 - 88,61 91,32 

MM (%) 4,89 3,38 7,2 5,80 21,52 

EE (%) 3,04 3,50 - 4,68 2,16 

PB (%) 2,41 24,84 6,4 20,35 46,46 

FDN (%) 76,31 13,15 58,6 13,45 10,01 

FDA (%) 43,64 4,33 27,8 5,08 4,14 

LDA (%) 6,07 1,18 4,3 1,25 0,95 

CNF (%) 14,64 61,84 26,05 55,59 37,07 

NDT (%) 54,31 80,76 58,83 83,39 58,44 
MS (matéria seca), MM (matéria mineral), EE (extrato estéreo), PB (proteína bruta), FDN (fibra em detergente neutro), FDA (fibra 

em detergente ácido), LDA (lignina), CNF (carboidratos não fibrosos) e NDT (nutrientes digestíveis totais). 

  

 O período de parição ocorreu de 30 de janeiro a 20 de março de 2016. Durante 

sete dias, as matrizes recém paridas foram mantidas em um pasto maternidade com a cria, 

depois desse período retornavam ao rebanho sem as crias. As crias foram mantidas no 

pasto maternidade de Panicum maximum cultivar Massai com acesso livre a 

suplementação concentrada calculada para manter as exigências de cordeiros em fase de 

crescimento com ganhos de até 200 g/dia (Tabela 1). Depois dos sete dias de vida o 

contato das crias com as mães ocorria das 17h às 7h. O desaleitamento e desmame ocorreu 

aos 90 dias de idade de cada cria.  

 As crias foram pesadas após o nascimento e depois a cada sete dias, até atingir 90 

dias de idade. Cada cria foi avaliada de forma individual a fim de mensurar o seu 
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desempenho, foi acompanhado o peso ao nascer, o ganho médio diário (GMD, 

g/animal.dia) foi calculado pela diferença de peso dos animais entre as pesagens dividida 

pelo número de dias entre cada pesagem, o ganho de peso total (GT, kg/animal) obtido 

pela somatória de todos os ganhos de peso até o dia do desmame da cria. 

 As mensurações biométricas corporais foram realizadas com o auxílio de fita 

métrica a partir do 30° dia de idade da cria, o animal foi mantido em posição correta de 

aprumos para a coleta de: comprimento corporal (CC), altura do anterior (AA), altura do 

posterior (AP), largura do peito (LP), largura da garupa (LG), perímetro torácico (PT), de 

acordo com a metodologia de Cezar e Sousa (2007), e perímetro do barril (PB) que 

corresponde a distância tomada através de fita métrica, contornando-se a barriga do 

animal. 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, três tratamentos 

e número variável de repetições (cordeiros). Os dados foram submetidos a análise de 

variância, e como as interações entre as fontes de variação não foram significativas pelo 

teste Fisher (P>0,05) não foi realizado o desdobramento das mesmas. As médias 

referentes ao efeito isolado do sexo, da raça, do reprodutor e do tipo de parto foram 

comparadas pelo teste de Fisher, enquanto que o efeito dos suplementos comparados pelo 

teste de Tukey, ambos a 5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 

O peso vivo dos cordeiros ao nascimento, aos 30, 60 e 90 dias de idade foi 

influenciado (P<0,05) pelo suplemento alimentar das matrizes (Tabela 2). As ovelhas 

suplementadas com mistura múltipla produziram cordeiros mais leves do nascimento ao 

desmame (P<0,05). As ovelhas suplementadas com concentrado em nível de 0,4% do PV 

produziram os cordeiros com o maior peso ao nascer. O peso vivo dos cordeiros aos 30, 

60 e 90 dias de idade foi superior para os cordeiros filhos das ovelhas suplementadas com 

concentrado, independentemente do nível de suplementação. 

No presente estudo o peso ao nascer, aos 30 e 60 dias de idade dos cordeiros filhos 

de ovelhas suplementadas com mistura múltipla e com concentrado em níveis de 0,4% e 

0,8% apresentaram valores superiores aos de Mexia et al. (2004), que relataram peso dos 

cordeiros ao nascimento (3,46 kg), aos 30 dias (8,08 kg) e aos 60 dias de idade (12,53 kg) 

filhos de ovelhas suplementadas em diferentes estádios de gestação. Os pesos das crias 

do nascimento ao desmame (Tabela 2) são superiores aos relatados por Moura Filho et al. 
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(2005), ao acompanhar o peso ao nascer, aos 28 dias e 56 dias de idade de cordeiros filhos 

de ovelhas das raças Ile de France e Hampshire Down suplementadas durante o terço final 

de gestação, apresentaram valores de 3,97 kg, 7,83 kg e 10,27 kg, respectivamente. Castro 

et al. (2012), ao avaliar a influência dos níveis de energia da alimentação de ovelhas no 

terço final da gestação e durante a lactação sobre os pesos e características morfométricas 

dos cordeiros no período pré-desmame, exibiu valores de peso ao nascer de 3,52 kg, 3,67 

kg e 3,61 kg, para peso a desmama 11,04 kg, 11,98 kg e 13,24 kg para cordeiros com 60 

dias de idade. 

Podemos atribuir a influência nesses resultados de peso vivo dos cordeiros no 

presente estudo, a dieta oferecida as matrizes, o manejo alimentar empregado desde a 

estação de monta até o desmame das crias, a suplementação oferecida aos cordeiros, bem 

como o manejo empregado no sistema de produção. 

As análises dos pesos ao nascer e dos pesos ao desmame são importantes para a 

seleção de ovinos, pois o desempenho dos cordeiros na fase pré-desmama indica a 

iniciação do seu potencial para o desempenho e a habilidade materna da matriz (COSTA 

et al., 2012). 

 

Tabela 2. Peso vivo (PV) de cordeiros do nascimento ao desmame (90 dias) oriundos de 

partos do tipo gemelar e simples de matrizes suplementadas com mistura múltipla 

(M.M.), 0,4% e 0,8% do PV, mantidas em pasto diferido de capim-marandu.  

 PV (kg/animal) 

 Nascimento 30 dias 60 dias 90 dias 

 Suplementação 

M.M. 3,56b* 7,24b 11,13b 14,68b 

0,4% 3,97a 8,82a 13,94a 18,42a 

0,8% 3,78ab 8,77a 14,13a 19,04a 

 Sexo 

Fêmea 3,81a 7,97a 12,57a 16,40b 

Macho 3,75a 8,66a 13,72a 18,58a 

 Tipo do parto 

Gemelar 3,24b 6,54b 10,64b 14,63b 

Simples 3,90a 8,69a 13,67a 18,10a 
*Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para efeito dos suplementos pelo 

teste de Tukey e para efeito isolado do sexo e do tipo de parto pelo teste de Fisher. 
 

O peso ao nascimento, aos 30 e 60 dias de idade não foram influenciados pelo 

sexo (P>0,05). Mexia et al. (2004) que verificaram o peso dos cordeiros em iguais 
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períodos e afirmaram não haver influência do sexo. Lobo et al. (1992) e Silva et al. (1995) 

evidenciaram, entretanto, a superioridade de peso dos machos em relação às fêmeas, para 

as raças Morada Nova e Santa Inês. 

O sexo influenciou (P<0,05) o peso dos cordeiros apenas aos 90 dias de idade, 

sendo que machos apresentaram peso 11,73% superior em relação às fêmeas (Tabela 2). 

Isso ocorre naturalmente, pois nessa idade os hormônios sexuais começam a influenciar 

o desenvolvimento dos cordeiros, já que os mesmos estão entrando na fase da puberdade, 

sendo assim a testosterona, nos machos, contribui para o crescimento do tecido muscular, 

enquanto as fêmeas acumulam mais reserva corporal (gordura) por causa da maior 

participação do estrógeno.    

O tipo de parto influenciou (P<0,05) o peso vivo dos cordeiros (Tabela 2), do 

nascimento ao desmame (90 dias de idade). Os animais nascidos de partos simples 

apresentaram os maiores pesos, em comparação aos partos gemelares. Embora as ovelhas 

de parto gemelar apresentem maior produção de leite, esta não chega a ser o dobro da 

produção de uma ovelha de parto simples e, deste modo, os cordeiros gêmeos consomem, 

individualmente, menor quantidade de leite (RAMSEY et al. 1994; MEXIA et al. 2004).  

O peso ao nascer e peso aos 90 dias, para os tipos de parto simples e gemelar, 

foram superiores aos apresentados por Silva e Araújo (2000), ao avaliar características de 

reprodução e de crescimento de ovinos mestiços Santa Inês, no estado do Ceará, esses 

autores constataram cordeiros mestiços da raça Santa Inês com peso ao nascer de 3,53 kg 

e 2,93 kg, peso aos 84 dias de 15,52 kg e 12,60 kg, para os tipos de parto simples e 

gemelar, respectivamente. 

O efeito do tipo de parto no peso dos cordeiros do nascimento ao desmame, ocorre 

devido durante a gestação de um único feto todos os nutrientes e energia são direcionados 

para apenas um, portanto esse feto não divide e/ou disputa nutrientes e espaço com outro 

ser, o que ocorre com na gestação gemelar. Essa disputa repercute em menor desempenho, 

sendo assim é natural que ao nascer, gêmeos apresentem peso menor do que uma cria 

nascida de parto simples. A disputa por alimento e atenção da matriz se perdura por todo 

o período de amamentação, enquanto que a cria nascida de parto simples continua 

recebendo exclusivo aleitamento (toda produção de leite da ovelha é para a única cria) e 

atenção da matriz, já os cordeiros gêmeos dividem a quantidade de leite produzida pela 

matriz, isso reflete no desempenho dos mesmos, que tem um crescimento menor do que 

o cordeiro originado de parto simples. Dessa forma, a diferença expressa no peso ao 

nascer será refletida por todo período, do nascimento ao desmame. De acordo com Hafez 
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(1963), a principal razão para que os cordeiros gêmeos se apresentarem mais leves no 

período pré-desmame é a competição intrauterina pelos nutrientes e, após o nascimento, 

pelo leite materno (ROCHA et al., 2009; MOHAMMADI et al., 2010).  

  Houve efeito (P<0,05) da suplementação alimentar da ovelha no GMD dos 

cordeiros com 60 e 90 dias de idade, sendo os valores do GMD maiores para aqueles 

cujas mães foram suplementadas com concentrado (Tabela 3). A suplementação da matriz 

influenciou (P<0,05) o GT dos cordeiros. Os maiores ganhos foram observados para os 

filhos das ovelhas suplementadas com concentrado, independentemente do nível 

utilizado, 0,4 ou 0,8% do PV (Tabela 3).  

As matrizes suplementadas com concentrado tiveram acesso ao suplemento com 

nível de NDT mais elevado, 80,76%, quando comparado ao nível da mistura múltipla, 

58,44% (Tabela 1), portanto, o concentrado possivelmente tenha possibilitado os níveis 

necessários de proteína e energia necessários para que os microrganismos do rúmen 

aproveitassem a fibra disponível na massa de forragem do pasto diferido, fibra essa rica 

em energia latente, e assim atendido as altas exigências dessas matrizes mais 

adequadamente do que a mistura múltipla. Dessa forma, os grupos de ovelhas que 

receberam concentrado em nível de 0,4% e 0,8% do peso vivo, dispuseram de uma dieta 

mais rica e isso repercutiu em maior quantidade e qualidade de leite oferecida aos seus 

cordeiros que apresentaram então GMD e GT superiores em comparação aos cordeiros 

filhos das ovelhas suplementadas com mistura múltipla. Sendo assim, o uso de 

suplementação concentrada para as matrizes melhora o desempenho dos cordeiros. Os 

dados corroboram com os de Castro et al. (2012), ao avaliarem os ganhos médios diários 

dos cordeiros até o desmame, esses sofreram influência das dietas experimentais 

oferecidas as matrizes, o GMD foi maior nos cordeiros filhos de ovelhas que receberam 

a dieta com maior teor de energia e menor na menos energética. 

Houve efeito do sexo (P<0,05) para o GMD na idade de desmame e para o GT 

(Tabela 3). Os machos se mostraram mais responsivos que fêmeas, porém esse efeito só 

fora percebido no desmame, pois com 90 dias de idade a participação dos hormônios 

sexuais, devido ao início da puberdade, tem maior influência, dessa forma a testosterona 

possibilita maiores ganhos de peso para os machos. Assim, além da influência da nutrição 

materna, a velocidade de crescimento pode estar sob efeito do sexo do animal e do tipo 

de parto (simples ou gemelar). Pacheco e Quirino (2008), complementam que em média, 

os cordeiros machos são maiores e mais pesados que as fêmeas, esta diferença ocorre 

principalmente devido ao dimorfismo sexual e a influência hormonal. 
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Tabela 3. Ganho de peso médio diário (kg/animal.dia) e ganho de peso total (kg/animal) 

de cordeiros machos (M) e fêmeas (F) do 30° dia de idade ao desmame oriundos de partos 

do tipo gemelar e simples de matrizes suplementadas com mistura múltipla (M.M.) e 

suplementação concentrada ao nível de 0,4% e 0,8% do PV, mantidas em pasto diferido 

de capim-marandu. 

 GMD (kg/animal.dia) 
GT (kg/animal) 

 30 dias 60 dias 90 dias 

Suplementação 

M.M. 0,142a* 0,104b 0,126b 11,16b 

0,4% 0,172a 0,151a 0,172a 14,91a 

0,8% 0,178a 0,153a 0,176a 15,25a 

Sexo 

Fêmea 0,155a 0,127a 0,137b 12,62b 

Macho 0,175a 0,148a 0,181a 15,16a 

Tipo do parto 

Gemelar 0,134b 0,104b 0,143a 11,38b 

Simples 0,172a 0,145a 0,163a 14,41a 
*
Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para efeito dos suplementos pelo 

teste de Tukey e para efeito isolado do sexo e do tipo de parto pelo teste de Fisher.
 

 

O tipo de parto influenciou (P<0,05) o GMD, aos 30 e 60 dias de idade, e o GT 

(Tabela 3). Animais nascidos em parto gemelar foram mais leves aos 30 e 60 dias de 

idade, mas não houve diferenças entre o tipo de parto à desmama, isso pode indicar que 

a nutrição da matriz promoveu recuperação da condição de ganho de peso dos cordeiros. 

Portanto, se a nutrição da matriz for adequada, cordeiros gêmeos podem recuperar peso 

até a desmama. Koritiaki et al. (2012) constatou que cordeiros nascidos de partos simples 

apresentaram maiores medias (0,116 kg) que os cordeiros gêmeos (0,110 kg), para o 

GMD, ao nascimento e ao desmame. Rocha et al. (2009) também encontraram influencias 

do tipo de nascimento sobre o desempenho dos cordeiros do nascimento ao desmame, em 

que os nascidos de partos simples apresentaram um desenvolvimento maior que os 

cordeiros nascidos de partos gemelares. 

Como o GT é uma consequência do GMD, foi por esse motivo que o GT de crias 

gêmeas foi menor que o GT de crias oriunda de parto simples, pois a diferença ocorrida 

aos 30 e 60 dias de idade foi superior a recuperação do peso dessas crias gêmeas até 

atingir 90 dias de idade.  
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Houve efeito da suplementação alimentar e do tipo de parto nas medidas de 

comprimento corporal, altura do anterior e altura do posterior nas diferentes idades dos 

cordeiros (P<0,05) (Tabela 4). 

O comprimento corporal dos cordeiros aos 30 e 90 dias de idade foi influenciado 

pelo tipo de suplemento alimentar das matrizes, sendo os animais cujas mães receberam 

suplemento concentrado apresentaram maior comprimento corporal do que os animais 

cujas mães receberam mistura múltipla. Os cordeiros filhos das ovelhas que receberam 

suplementação concentrada em nível de 0,8% do peso vivo, expressaram o máximo 

comprimento corporal aos 90 dias. O tipo de parto influenciou essa medida apenas aos 30 

dias de idade do cordeiro, a partir dos 60 dias de idade até o desmame, houve uma 

recuperação dessas medias. Para a altura do anterior e altura do posterior, foi observado 

que o uso de concentrado para a matriz resulta em aumento dessas variáveis para os 

cordeiros dessas. O tipo de parto influencia essas mesmas variáveis a partir do 30° dia de 

idade e se prolonga até a desmama. 

Essas medidas corporais são geneticamente herdadas dos pais, porém são 

dependentes da nutrição para serem expressadas. Dessa forma, os cordeiros cujas mães 

receberam concentrado e aqueles oriundo de parto simples dispuseram de um aporte 

nutricional em maior quantidade e melhor qualidade do que os cordeiros filhos das 

ovelhas suplementadas com mistura múltipla, que não tiveram limitação genética e sim 

de aporte nutricional, o que impossibilitou a expressão de crescimento igual aos cordeiros 

filhos das matrizes suplementadas com concentrado em nível de 0,4% e 0,8% do peso 

vivo. Portanto, se a nutrição for adequada o animal expressará o máximo de suas medidas 

corporais.  

Os valores de comprimento corporal apresentados neste trabalho para cordeiros 

sem padrão racial definido, foram superiores aos apresentados por Koritiaki et al. (2012), 

ao avaliarem o efeito do tipo de parto sobre as medidas biométricas de cordeiros da raça 

Santa Inês em idade de desmame para o comprimento e altura corporal. Os autores 

observaram medidas de 49,71 cm, 45,40 cm, 55,46 cm e 51,53 cm para o comprimento 

corporal de cordeiros nascidos de parto do tipo simples e gemelar e altura corporal de 

cordeiros nascidos de parto simples e gemelar, respectivamente. Castro et al. (2012) 

avaliando três dietas para matrizes com níveis energéticos crescentes observaram efeito 

da suplementação no comprimento e altura corporal dos cordeiros em idade de desmame. 

Araújo Filho et al. (2007) em um estudo com cordeiros Santa Inês puros e ½ sangue Santa 

Inês, relataram que os mesmos não apresentaram diferenças significativas quanto as 
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medidas de comprimento e perímetro torácico, porém os cordeiros puros Santa Inês foram 

mais altos que os cordeiros ½ sangue Santa Inês. 

 

Tabela 4. Comprimento corporal (CC), altura do anterior (AA) e altura do posterior (AP) 

de cordeiros oriundos de partos do tipo duplo e simples de matrizes suplementadas com 

mistura múltipla (M.M.) e suplementação concentrada ao nível de 0,4% e 0,8% do PV, 

mantidas em pasto diferido de capim-marandu.  

Variável (cm) 
Suplementação Parto 

M.M 0,4% 0,8% Duplo Simples 

CC 

30 dias 37,60b* 39,94ab 40,57a 37,33b 39,95a 

60 dias 42,53a 44,58a 45,21a 42,55a 44,57a 

90 dias 45,60b 48,82ab 49,42a 46,22a 48,50a 

AA 

30 dias 40,06b 42,17ab 42,26a 39,44b 42,04a 

60 dias 44,46b 47,00a 46,47ab 43,55b 46,59a 

90 dias 47,33b 50,41a 50,05a 47,00b 49,88a 

AP 

30 dias 40,13b 42,29a 42,00ab 39,44b 42,00a 

60 dias 45,73a 47,70a 47,52a 44,22b 47,66a 

90 dias 48,00b 51,52a 51,36a 48,11b 50,92a 

*
Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para efeito dos suplementos pelo 

teste de Tukey e para efeito isolado do tipo de parto pelo teste de Fisher.
 

 

A suplementação alimentar das matrizes influenciou a largura do peito dos cordeiros 

aos 30, 60 e 90 dias de idade (P<0,05), sendo os cordeiros filhos das ovelhas 

suplementadas com concentrado detentores dos maiores valores em relação aos cordeiros 

filhos das matrizes suplementadas com mistura múltipla (Tabela 5). A largura do peito 

foi influenciada pelo tipo de parto (P<0,05), onde cordeiros originados de parto simples 

apresentaram maior largura de peito comparado aos cordeiros de parto gemelar, nas 

idades de 30, 60 e 90 dias. 

A largura de garupa dos cordeiros aos 90 dias de idade foi influenciada pela 

suplementação alimentar das matrizes (P<0,05). Cordeiros filhos de matrizes que 

receberam 0,4 e 0,8% do PV de suplementação concentrada apresentaram garupa com 

valor superior aos cordeiros filhos das matrizes suplementadas com mistura múltipla. O 

tipo de parto influenciou essa variável para os cordeiros com 30 e 90 dias de idade. 
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Aos 90 dias de idade inicia a influência dos hormônios sexuais, que juntamente com 

a adequada nutrição nesse período possibilitam os maiores desenvolvimentos das medidas 

corporais. 

 

Tabela 5. Largura do peito (LP) e largura da garupa (LG) de cordeiros oriundos de partos 

do tipo duplo e simples de matrizes suplementadas com mistura múltipla (M.M.) e 

suplementação concentrada ao nível de 0,4% e 0,8% do PV, mantidas em pasto diferido 

de capim-marandu. 

Variável (cm) 
Suplementação Parto 

M.M 0,4% 0,8% Duplo Simples 

LP 

30 dias 11,20b* 

12,26b 

13,33b 

12,76a 

13,11ab 

14,70a 

12,05ab 

13,63a 

14,94a 

10,55b 

12,11b 

13,55b 

12,35a 

13,26a 

14,57a 

60 dias 

90 dias 

LG 

30 dias 10,60a 

12,00a 

12,20b 

11,17a 

12,58a 

14,05a 

11,68a 

13,00a 

14,36a 

10,11b 

12,00a 

12,44b 

11,42a 

12,69a 

13,88a 

60 dias 

90 dias 

*
Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para efeito dos suplementos pelo 

teste de Tukey e para efeito isolado do tipo de parto pelo teste de Fisher.
 

 

O perímetro torácico e do barril dos cordeiros aos 30, 60 e 90 dias de idade foi 

influenciado pela suplementação alimentar da ovelha e pelo tipo do parto (P<0,05). 

Cordeiros filhos de ovelhas que receberam 0,4 e 0,8% do PV de suplementação 

concentrada apresentaram perímetros torácico e do barril superiores àqueles filhos de 

ovelhas que receberam suplementação com mistura múltipla (Tabela 6). Cordeiros 

oriundos departo simples nasceram com perímetro torácico e do barril superiores aos 

cordeiros originados do parto gemelar (P<0,05). Não houve efeito do tipo de parto para o 

perímetro do barril ao desmame (P>0,05), isso implica que houve uma recuperação dos 

cordeiros gemelares nessa medida aos 90 dias de idade. Essa recuperação não ocorreu 

para o PT, é possível afirmar que essa variável sofre influência do tipo de parto. 

Vários estudos encontraram correlações altas e positivas entre o peso vivo e as 

mensurações corporais, como os de Costa Junior et al. (2006), Menezes et al. (2008) e 

Reis et al. (2008). Segundo esses trabalhos a medida corporal que apresenta maior 

correlação com o peso é o perímetro torácico, isso porque essas características variam no 
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mesmo sentido, principalmente por apresentarem uma grande relação com o volume do 

corpo. 

   

Tabela 6. Perímetro torácico (PT) e perímetro do barril (PB) de cordeiros oriundos de 

partos do tipo duplo e simples de matrizes suplementadas com mistura múltipla (M.M.) 

e suplementação concentrada ao nível de 0,4% e 0,8% do PV, mantidas em pasto diferido 

de capim-marandu. 

Variável (cm) 
Suplementação Parto 

M.M 0,4% 0,8% Duplo Simples 

PT 

30 dias 46,60b* 

49,73b 

55,13b 

50,17a 

55,52a 

59,64a 

49,47a 

55,52a 

60,47a 

45,55b 

50,66b 

55,88b 

49,57a 

54,50a 

59,21a 

60 dias 

90 dias 

PB 

30 dias 48,66b 

57,26b 

64,80b 

53,00a 

61,17a 

69,58a 

51,78ab 

61,52a 

69,84a 

46,77b 

56,88b 

65,77a 

52,23a 

60,85a 

68,80a 

60 dias 

90 dias 

*
Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si (P<0,05) para efeito dos suplementos pelo 

teste de Tukey e para efeito isolado do tipo de parto pelo teste de Fisher.
 

  

Logo, a partir das medidas biométricas é possível estabelecer índices que estão 

melhores relacionados com as características das carcaças. Assim, Ferreira et al. (2011), 

em sistemas de produção de animais para abate, afirmam que a análise das mensurações 

biométricas permite inferir sobre o rendimento da carcaça, conformação e proporção dos 

cortes. A partir dessas mensurações, podem-se derivar equações de predição de boa 

confiabilidade que auxiliam a ter melhor controle sobre a produtividade de seu rebanho 

(FERREIRA, 2011). 

 

Conclusão 

Cordeiros cujas mães recebem suplementação concentrada em nível de 0,4% do 

peso vivo apresentam melhor desenvolvimento e crescimento, além de maior viabilidade 

para o sistema de produção. 
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