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RESUMO 

 

Os ovinos foram uma das primeiras espécies a serem domesticadas pelo homem já que sua 

criação possibilitava o consumo da carne e de leite, além de oferecer a lã como forma de 

proteção. No Rio Grande do Sul os rebanhos ovinos são produzidos extensivamente e em 

vegetação nativa ou pastagem cultivada, e devido à diminuição de área das propriedades em 

geral, vêm surgindo a necessidade de produzir mais em áreas menores. Com isso, entra a 

alternativa da produção ovina em confinamento. A raça Corriedale é uma raça de origem 

neozelandesa de dupla aptidão, isto é, tem boa capacidade para produção de lã e de carne. Este 

trabalho teve por objetivo acompanhar o desempenho de cordeiros da raça Corriedale em 

confinamento. Foram utilizados 20 animais confinados sob a dieta de ração comercial (18% de 

proteína), feno de alfafa (Medicago sativa) e cevada (Hordeum vulgare) divididas em três 

alimentações diárias. As variáveis resposta mensuradas foram o ganho médio diário (GMD), o 

ganho total de peso, tempo de confinamento e o ECC (escore de condição corporal). 

Semanalmente os animais foram pesados e tiveram seu ECC aferido, sendo a dieta semanal 

ajustada de acordo com o novo peso médio dos animais. Aqueles que atingiam a condição 

corporal 3 eram considerados prontos para o abate. Na entrada do confinamento os animais 

foram dosificados, esquilados e vacinados contra clostridiose. Na semana 1 a dieta foi ajustada 

em 3% do peso vivo dividida em 45% de ração, 35% de feno e 15% de cevada. Na semana 2 

os animais foram novamente pesados e a dieta foi ajustada para 5% do peso vivo na proporção 

de 40% ração, 40% feno e 20% cevada. Na semana 3 foi regulada a dieta em 40% ração, 33% 

feno e 27% de cevada. Na semana 4 a dieta alcançou os 5,5% do peso vivo fracionada em 50% 

ração, 30% feno e 20% cevada. Na semana 5 a dieta foi elevada para 6% do peso vivo dividida 

em 50% ração, 30% feno e 20% cevada, visando terminar os animais restantes. Ao final do 

confinamento, o ganho médio de peso dos animais desde sua entrada até o abate foi de 9,42 kg; 

o GMD foi de 0,254 kg, e o peso médio de abate foi de 40,2 kg. O tempo médio de confinamento 

dos animais foi de 37,14 dias. É possível concluir que o desempenho dos animais foi 

satisfatório. Mais estudos devem ser realizados sobre o comportamento de ovinos Corriedale 

confinados, incluindo avaliação das taxas de conversão alimentar, rentabilidade, taxa de interna 

de retorno e outras características de interesse econômico. 

Palavras-chave: carcaça, dupla aptidão, ovinocultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Sheep were one of the first species to bedomesticated since their creation allowed the 

consumption of meat and milk, and offered wool as a protection. In Rio Grande do Sul sheep 

herds are produced extensively and in native vegetation or cultivated pasture, and due to the 

reduction in area of the properties in general, there is a need to produce more in smaller areas. 

With this, comes the alternative of confined sheep production. Corriedale breed is a New 

Zealand breed of dual fitness, that is, it has good capacity for wool and meat production. The 

objective of this work was to follow the performance of Corriedale lambs in feedlot. Twenty 

animals confined under the diet of commercial feed (18% protein), alfalfa hay (Medicago 

sativa) and barley (Hordeum vulgare) were divided into three daily feedings. The response 

variables measured were the average daily gain (GMD), the total weight gain, confinement time 

and the ECC (body condition score). The animals were weighed weekly and had their ECC 

measured, and the weekly diet was adjusted according to the new average weight of the animals. 

Those who reached body condition 3 were considered ready for slaughter. At the entrance of 

the confinement the animals were dosed, squirted and vaccinated against clostridiosis. At week 

1 the diet was adjusted to 3% of body weight divided into 45% feed, 35% hay and 15% barley. 

At week 2 the animals were weighed again and the diet was adjusted to 5% of body weight in 

the proportion of 40% feed, 40% hay and 20% barley. At week 3 the diet was regulated in 40% 

feed, 33% hay and 27% barley. At week 4 the diet reached 5.5% of living weight fractionated 

in 50% feed, 30% hay and 20% barley. At week 5 the diet was raised to 6% of body weight 

divided into 50% feed, 30% hay and 20% barley to finish the remaining animals. At the end of 

the confinement, the average weight gain from the time of entry to slaughter was 9.42 kg; GMD 

was 0.254 kg, and the average slaughter weight was 40.2 kg. The average confinement time of 

the animals was 37.14 days. It can be concluded that the performance of the animals was 

satisfactory. Further studies should be conducted on the behavior of confined Corriedale sheep, 

including evaluation of feed conversion rates, profitability, internal rate of return and other 

characteristics of economic interest. 

Keywords: carcass, double aptitude, sheep industry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criação de ovinos no Brasil tem crescido gradativamente, tornando-se uma alternativa 

à disposição do pequeno ao grande produtor rural, adaptando-se a diferentes sistemas de 

produções, desde os mais simples até com maiores tecnologias. A ovinocultura é produzida em 

regiões com pastagens nutritivas e clima ameno, porém surgem em condições adversas, como 

em solos pobres, rasos e com relevo acidentado, sendo explorada principalmente pela 

agricultura familiar e pelas atividades com modelos empresariais.  

 Segundo dados do IBGE (2016), o rebanho brasileiro contabilizou 18.433.810 animais, 

sendo estes de diversas categorias, como ovelhas, carneiros e borregos, com finalidade para 

carne, lã e leite. Contudo, o rebanho vem crescendo anualmente em diversas regiões do país. 

De acordo com esses dados, os municípios que apresentam maior rebanho ovino são: Casa Nova 

(BA) com 408.526 animais, Santana do Livramento (RS) com 373.509 animais e Alegrete (RS) 

com 242.570 animais, respectivamente. Sendo esses três municípios responsáveis por 

aproximadamente 6% do rebanho nacional. 

 As regiões Sul e Nordeste apresentam os maiores criatórios de ovinos do país, porém 

possuem diferentes tipos de produção, ou seja, enquanto a região Sul apresenta praticamente 

em sua totalidade rebanhos com dupla aptidão, carne e lã, a região Nordestina tem o foco do 

seu rebanho destinado somente para a produção de carne. Atualmente o Rio Grande do Sul, tem 

aumentado a sua produção para o setor da carne, pois houve uma grande desvalorização da lã 

nos últimos anos. Porém, ainda existe um número significativo de produtores que destinam sua 

atividade econômica para o mercado de lãs finas, que possui um mercado mais valorizado. O 

consumidor de carne ovina, está cada vez mais exigente, dando preferência para uma carne 

macia e com pouca gordura, com isso, os produtores devem intensificar suas produções, com o 

foco de padronizar suas carcaças de ovinos, atendendo o mercado consumidor (SOUZA, 2018). 

 Os sistemas produtivos do Rio Grande do Sul não acompanharam essa mudança no 

produto comercializado, de lã para a carne. Como consequência, houve um declínio marcante 

no rebanho ovino comercial do Estado (Bofill 1996, Nocchi, 2001). Contudo, o índice médio 

de desmame de cordeiros no Estado, é de 63% (GUYOTI, 2013), tornando-se um déficit 

produtivo no sistema de produção. 

 No Rio Grande do Sul, os ovinocultores adotam tradicionalmente o sistema extensivo 

para terminação de cordeiros, sendo que os mesmos permanecem com suas mães nesse sistema 

até o momento do abate, sem nenhum tipo de suplementação (Picolli et al., 2013). Tal situação 

tem como consequência a marcante falta de uniformidade das carcaças, bem como concentração 
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de produtos em apenas uma época do ano. Deste modo, justifica-se o estudo de sistemas 

alimentares que viabilizem a produção continuada de carcaças ovinas que obtenham aceitação 

no mercado. 

 Uma das formas que podem ser utilizadas pelos produtores como opção para terminação 

de ovinos é o confinamento, pois os animais ficam mais seguros de predadores e também de 

abigeatários, já que se encontram estabulados. Outra vantagem é o controle total da alimentação 

já que campos naturais, em períodos de estiagens, podem não ofertar as exigências que os 

animais necessitam para seu desenvolvimento, além do que é uma das formas mais eficientes 

de controle de parasitoses. Moreira (1997) ressaltou que uma das soluções para diminuir a 

mortalidade, índices elevados de endo e ectoparasitas e mão de obra é partir para o 

confinamento de cordeiros e que esta categoria de animais, é bastante prejudicada com este 

problema, atrasando seu crescimento e aumentando a sua idade de abate. Neste contexto, este 

trabalho objetivou avaliar o desempenho de cordeiros Corriedale, manejados em sistema de 

terminação em confinamento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A HISTÓRIA DA OVINOCULTURA NO RIO GRANDE DO SUL 

 

A ovinocultura brasileira tem na sua história uma passagem muito importante pelo 

estado do Rio Grande do Sul, que já possuiu um contingente de aproximadamente 14 milhões 

de cabeças. Nesta região, a produção de ovinos era baseada na produção de lã, e posteriormente 

houve incremento de ovinos com aptidão para a produção de carne (BOFILL, 1996; NOCCHI, 

2001). 

 Os sistemas produtivos de ovinos brasileiro, ao longo das últimas sete décadas, registrou 

raças puras com suas características selecionadas para a aptidão de lãs finas (Ideal e Merino 

Australiano) e raças selecionadas para a produção de carne e lã (Corriedale e Romney Marsh), 

conhecidas por raças de “dupla aptidão”. Estas estão basicamente localizadas em regiões 

temperadas, como no Rio grande do Sul e Sul de Santa Catarina, e em alguns pequenos 

municípios no Estado de São Paulo. As raças ovinas que são consideradas deslanadas estão 

localizadas em regiões tropicais, onde tiveram um grande crescimento, principalmente nos 

últimos dez anos (OJEDA, 2000). 

 No Rio Grande do Sul, a produção de lã ovina teve grande destaque no início do século 

XX, em consequência da Primeira Grande Guerra, onde os mercados internacionais exigiam 

grande demanda deste produto. Contudo, este cenário foi modificado durante as décadas de 80 

e 90, devido ao crescimento contínuo das atividades industriais especializadas que continham 

um elevado estoque de lã, por parte da Austrália; ao mesmo tempo, surgiram as fibras sintéticas 

(produto substituto), de menor custo de produção e mais adaptáveis ao mercado internacional 

(NOCCHI, 2001; VIANA, 2008). A consequência destes eventos teve um impacto marcante na 

redução do rebanho ovino do RS, pois muitos ovinocultores mudaram o foco de suas atividades 

de produção (BOFILL, 1996; NOCCHI, 2001). O aumento recente (embora irregular) do 

consumo de carne e do poder aquisitivo da população ocasionou elevação da comercialização 

de carne ovina, servindo de incentivo para os produtores e mostrando à ovinocultura uma nova 

alternativa para os seus sistemas produtivos (VIANA & SILVEIRA, 2008). 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), o rebanho 

ovino brasileiro atualmente conta com 18,4 milhões de animais de todas as categorias, como 

cordeiros, borregos, capão, ovelhas e carneiros. Este número representa um aumento de 1,6% 

em relação ao número registrado em 2010. A produção de lã tem aumentado a sua produção em 

1,4% nesse período.  De acordo com a mesma base de dados, o Rio Grande do Sul manteve-se 
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por aproximadamente cem anos na primeira posição do ranking dos estados produtores de 

ovinos. Porém, atualmente foi ultrapassado pelo estado da Bahia, ocupando a segunda posição. 

 A evolução dos estados do Nordeste brasileiro está relacionada ao alto investimento em 

tecnologias para o melhoramento genético dos rebanhos, juntamente com a utilização de 

práticas como a utilização de raças especializadas, conseguindo assim elevar a eficiência 

produtiva dos rebanhos. Segundo Ribeiro et al. (2002), a diminuição no rebanho gaúcho ocorre 

há algumas décadas no estado, sendo decorrente do baixo preço da lã no comércio, problemas 

sanitários e reprodutivos, representados por alta mortalidade e baixa fertilidade do rebanho. 

 Entretanto, as duas regiões com maior produção de ovinos do Brasil, possuem tradições 

totalmente diferentes na criação. O Nordeste que contém a maior parte do rebanho total 

brasileiro, possui raças deslanadas, adaptadas ao clima tropical, que apresentam alta rusticidade 

e produzem carne e pele. Já a criação ovina no Sul, é baseada em ovinos de raças carniceiras, 

laneiras e mistas, adaptadas ao clima subtropical, onde são destinadas aos produtos carne e lã 

(VIANA, 2008). 

 Segundo Morais (2013), há aproximadamente uma década, a produção de ovinos no Sul 

e no Nordeste vem ganhando fôlego com o constante crescimento do consumo de carne ovina. 

Nos sistemas produtivos do Sul, continua-se explorando a lã como subproduto, enquanto a 

região do Nordeste explora exclusivamente carne. Embora, a qualidade da pele de ovinos 

deslanados seja de alta qualidade, este subproduto praticamente não representa na receita do 

produtor, pois os animais são vendidos vivos, diretamente para o frigorifico. De acordo com 

Gecomp (2004), a carne ovina é apreciada pelos consumidores por ter um sabor diferenciado, 

contendo um excelente potencial para se tornar um produto substituto nos mercados. 

 A ovinocultura gaúcha não possui grande competitividade nos mercados internacionais, 

por não conseguir suprir sua demanda interna, tendo que recorrer para as importações de carne 

ovina. Este cenário, está diretamente relacionado à baixa qualidade de carne produzida, a baixa 

escala de produção, juntamente com os altos custos do sistema produtivo (CALVETE & 

VILLWOCK, 2007). Além destes entraves, verifica-se ainda falta de homogeneidade de 

carcaças, de peso e idade de terminação e a informalidade na comercialização de subprodutos 

(SILVA et al., 2013). 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA OVINOCULTURA NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 De acordo com Silva et. al. (2013), o rebanho gaúcho de ovinos é constituído por fêmeas 
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acima de 6 meses (59%), seguido de fêmeas até 6 meses (16%), machos castrados até 6 meses 

(13%), machos castrados acima de 6 meses (8,7%), machos inteiros acima de 6 meses (2%), 

machos inteiros até 6 meses (1,3%) e uma minoria por rufiões acima de 6 meses (0,06%).  O 

mesmo autor, ainda relata que o rebanho ovino vem seguindo uma linha de crescimento desde 

2007, fato que pode ser explicado pelo alto número de fêmeas, especificamente, acima dos 6 

meses de idade, futuras matrizes, que estão sendo mantidas a campo, ao invés de serem abatidas. 

 Em relação ao rebanho, o levantamento atual indica a composição de 41,2% de ovinos 

com aptidão para corte, 38,4% misto (carne e lã), 20% exclusivos para lã e 0,1% para ovinos 

leiteiros (GOVERNO DO ESTADO DO RS, 2019). 

 Conforme Magalhães et al. (2016), a taxa de natalidade consiste na relação entre as 

matrizes paridas e o total de matrizes do rebanho, no qual o estado do Rio Grande do Sul 

apresenta um índice de 80 a 90%. Já a taxa de mortalidade é de 20 a 30%, sendo o índice 

zootécnico que chama atenção, pois influencia em todas as fases subsequentes quando 

relacionado a produtividade e viabilidade. Este indicador está diretamente ligado ao manejo 

sanitário, alimentar e ação de predadores, e implica em maiores custos na produção. 

 A redução de peso, desvalorização da carne e lã de ovinos, e consecutivamente as altas 

taxas de mortalidades, estão diretamente relacionadas as doenças ocasionadas por vermes e 

ectoparasitas, que juntas ocasionam grandes prejuízos na produção (Pinheiro, 1979). O destaque 

de infestação no Rio Grande do Sul é de verminose pelo gênero Haemonchus contortus, que 

pela frequente utilização de vermífugos com os princípios ativos idênticos, aliado a falta de 

informações técnicas pelos produtores acarretam no aumento da dificuldade de controle dessa 

enfermidade (CLIMENI, 2008). 

 De acordo com Moreira (1997), a categoria de cordeiros é bastante prejudicada pelos 

endo e ectoparasitas, pois atrasa o seu desenvolvimento e aumenta a sua idade de abate. Deste 

modo, indica a utilização do confinamento para diminuir a mortalidade, intensificar a mão de 

obra e o manejo produtivo da propriedade.  Com a adoção do sistema de confinamento, o 

produtor irá reduzir também os índices de ataques de predadores, como o javali, que atualmente 

está sendo a maior praga para os ovinos, ocasionando altos índices de mortalidades de cordeiros 

e reduzindo drasticamente a produtividade da ovinocultura na região Sul. 

 

2.3 RAÇA CORRIEDALE 

 

Segundo Bruch (2010), a raça Corriedale é oriunda da Nova Zelândia, formada pelo 

criador James Little, que no ano de 1879 iniciou seus trabalhando selecionando 4 mil ovelhas 
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da raça Merino Australiano e as cruzou com carneiros da raça Lincoln, obtendo quatro mil 

cordeiros. Do resultado deste cruzamento, Little selecionou criteriosamente os vintes melhores 

machos (1%) para cruzarem com mil fêmeas (50%), também oriundas do primeiro cruzamento. 

Conforme Alzugaray (1986), nasceu deste cruzamento ovinos com carne saborosas e com lã 

com extremas qualidades, possuindo alta rusticidade para sobreviver em pastagens naturais.  

 A raça Corriedale foi inserida no Brasil na década de 1930. Os primeiros animais a 

chegarem no estado eram oriundos de rebanhos uruguaios, e foram estabelecidos no Município 

de Herval. Posteriormente, a raça foi difundida para os municípios localizados na região da 

Campanha Gaúcha, como Bagé e São Gabriel. Atualmente a raça representa a maior produção 

ovina no estado do Rio Grande do Sul (ARCO, 2013). 

 A raça Corriedale é caracterizada por animais de grande porte, apresentando pesos 

adultos de até 60 a 120, para fêmeas e machos, respectivamente. Apresentam paletas e quartos 

bem desenvolvidos, o que lhes conferem em uma ótima constituição de carcaça. Possuem boa 

facilidade de deslocamento, pelos seus andares ágeis e de grande vitalidade. Sua lã é de cor 

clara e lustrosa, apresentando mechas compactas e definidas, com extremidade reta, ondulações 

bem marcadas e uniformes, oscilando comprimentos entre 10 a 15 cm. As fibras apresentam 

diâmetro de 25 a 30,9 micras (MENDONÇA E RABASSA, 2011). 

 No sistema de terminação de ovinos, os cordeiros de raça Corriedale são muito 

utilizados por apresentar um acabamento precoce e uma carne de excelente qualidade. Contém 

uma alta rusticidade, facilitando a adaptação e bom desempenho em variados sistemas 

produtivos (SÃO MATHEUS, 2013). Apresentam pesos vivos de abate com aproximadamente 

30 kg, com rendimento de carcaça ao redor dos 40%, contendo aproximadamente 12 kg de 

carcaça (SIQUEIRA E FERNANDES, 1999). 

  

2.4 TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM CONFINAMENTO 

 

A produção de carne ovina no Brasil tem grande potencial para o seu crescimento, pois 

há uma demanda no mercado consumidor, principalmente em centros urbanos, onde possui um 

público exigindo carnes de ovinos jovens com bons acabamentos de carcaça (ZANETTE, 

2012). Pires et al. (2000) constataram que a produção de carne ovina, em função de sua 

qualidade, é uma boa alternativa econômica, devendo-se, entretanto, produzir animais que 

atendam às necessidades do mercado para que tenham uma boa aceitação do consumidor. Com 

isso, a terminação de cordeiros torna-se uma alternativa, visando melhorar a produtividade 

utilizando sistemas nutricionais que acelerem seu ganho de peso, bem como a melhoria na 
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quantidade e qualidade das carcaças e sua morfologia (BONA, 2013). 

 Na terminação de cordeiros o sistema nutricional utilizado pode alterar o rendimento de 

carcaça, pois aumenta o peso vivo do animal e consecutivamente o seu rendimento de carcaça, 

possibilitando uma maior lucratividade no sistema produtivo (OSORIO et al., 1999). A 

alimentação tem grande influência também na qualidade da carcaça, seja atuando sobre o 

crescimento do animal, estado de engorduramento ou condicionando as carcaças e gordura. 

(CAÑETE et al., 1989). 

 O sistema de confinamento também se torna uma alternativa de terminação de cordeiros 

para o produtor, principalmente em épocas de estacionalidade de produção forrageira na região 

Sul. De acordo com Neumann et al. (2002), a intensificação das atividades na agropecuária 

nacional aumentou as necessidades quantitativas e qualitativas de alimentos para os animais, 

principalmente para os períodos de escassez de forragem dos campos nativos no inverno. 

 Para viabilizar esta atividade, o sistema de terminação de cordeiros com diferentes tipos 

de alimentos deve prever um bom planejamento, buscando animais de alta genética, 

alimentação e manejo adequados para que os animais possam expressar todo o seu potencial 

produtivo, para obtenção de retorno financeiro. Para tanto, alguns pontos devem ser observados, 

entre eles, a duração da terminação, alimentação utilizada, compatibilização do nível nutricional 

e do potencial genético dos animais e principalmente, realizar uma análise prévia do mercado 

atual e de custo/benefício (BARROS et al., 1997). 

 Para a formulação de dietas no confinamento, deve-se considerar as exigências 

nutricionais dos cordeiros e fatores dietéticos, como consumo de matéria seca, proporção de 

volumoso e concentrado, níveis e fontes de proteínas e digestibilidade dos componentes 

presentes na dieta (PEREZ et al., 1996).  

 Os animais mais jovens (cordeiros) por estarem em seu pleno crescimento, possuem 

exigências proteicas maiores. Com isso, a resposta dos animais aos níveis de suplementação a 

base de proteína tende a ser maior. Entretanto, apesar da diferença de exigências nutricionais 

entre animais mais jovens e mais velhos em relação a proteína, durante o período de terminação 

pode-se adotar uma dieta com níveis proteicos médio ao redor de 15% (ORSKOV, 1994). 

 Conforme Speedy (1980), no sistema de confinamento os animais devem ser agrupados 

em lotes uniformes, de acordo com o seu peso vivo médio, não ultrapassando lotes de cem 

animais. A quantidade ofertada de alimento dependerá principalmente da densidade de dieta a 

ser utilizada. Porém, o consumo médio de cordeiros, no início varia de 300 a 600 g, podendo 

chegar até 1,5 kg/animal/dia. O ganho médio diário esperado varia entre 250 a 350 g. 

 Para avaliar se o animal está em condições de ser abatido, é realizada a mensuração do 
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escore de condição corporal (ECC). Conforme Machado et al. (2008) o escore condição 

corporal (ECC) é uma medida subjetiva baseada na classificação dos animais em função da 

cobertura muscular e da massa de gordura, tendo por objetivo estimar o estado nutricional dos 

animais por meio de avaliação visual e/ou tátil e, sendo assim, representa uma ferramenta 

importante de manejo. O método é rápido, prático e barato, reflete as reservas energéticas dos 

animais, servindo como auxiliar na indicação de práticas a serem adotadas no manejo 

nutricional do rebanho. De acordo com Cartaxo et al. (2008), a escala de avaliação varia de 1 a 

5 (o escore 1 correspondendo ao animal extremamente magro e o 5 ao animal extremamente 

gordo), sendo o ideal, para o abate de cordeiros, a condição corporal intermediária (ECC= 3). 

Segundo os autores, nesta faixa intermediária foi encontrada melhor relação de custo/benefício, 

onde a margem bruta é 28,8% superior à obtida na condição corporal gorda. 

 Portanto, para se tomar a decisão sobre a adoção de sistemas produtivos intensivos como 

o confinamento, devem ser observados alguns fatores, como as características de demandas e 

exigências dos mercados, preços de compra e venda, ofertas nas regiões e entre outros. Para 

uma decisão consciente, outros fatores como raça e condições locais de produção de alimento 

também são importantes; com base nestas informações o produtor consegue escolher qual o 

sistema de terminação mais adequado para a sua criação (PEREZ, 1996). 
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho teve como objetivo acompanhar o desempenho de cordeiros da raça 

Corriedale em sistema de confinamento. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Monitorar o escore de condição corporal dos cordeiros (ECC) semanalmente, afim de 

monitorar o desempenho dos animais até o ponto de abate. 

- Realizar pesagem dos cordeiros semanalmente, para adequação da dieta oferecida. 

- Calcular o ganho de peso médio diário dos cordeiros no sistema. 

- Verificar qual o tempo total em dias de confinamento até o momento do abate. 
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4 METODOLOGIA 

 

  O experimento foi conduzido no município de Santana do Livramento – RS, em parceria 

com a Cabanha Paraíso, situada na região do Passo do Guedes à aproximadamente 18 km do 

centro da cidade (Figura 1). O experimento compreendeu o período de agosto a setembro de 2019.  

 

Figura 1 – Localização da área experimental 

 
                                                             Fonte: Adaptado Google Heart Pro (2019) 

 

  Inicialmente, no mês de agosto, o produtor adquiriu 20 cordeiros da raça Corriedale, que 

foram transportados até a Cabanha Paraíso para serem destinados ao sistema de confinamento 

(Figura 2). 

 

Figura 2 -  Chegada dos animais no sistema de confinamento 

 
                                              Fonte: Autor (2019) 
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  No início do confinamento os animais foram pesados com auxílio de balança eletrônica, 

brincados individualmente para identificação, esquilados, dosificados com anti-helmíntico 

(Levamisole) e vacinados contra clorostidiose. De acordo com Pereira Neto (2005), a 

clorostidiose é uma doença causada por bactérias presente no organismo dos animais e no meio 

ambiente (solo) e que, por algum distúrbio, como mudança de alimentação, estresse ou 

traumatismos, passam a ser nocivas aos animais. Neste sentido, a vacinação teve por objetivo 

proteger os animais, especialmente durante o período inicial (adaptação).  

  A primeira pesagem serviu tanto para identificar os pesos iniciais, e também para saber a 

dosagem exata de vermífugo para não haver sub doses que possam prejudicar o desenvolvimento 

dos cordeiros. 

  A dieta utilizada no confinamento foi composta basicamente por ração comercial e alfafa, 

sendo utilizadas como fonte de proteínas e cevada em grão como fonte de energia. Anteriormente 

ao início do sistema de confinamento retirou-se amostras destes ingredientes, que foram 

destinadas análise bromatológica no laboratório da empresa Languiru ltda, situada no municio de 

Estrela – RS. As análises realizadas (Anexo A, B e C), tiveram resultados satisfatórios em geral, 

e o cálculo da dieta visou manter o teor médio de proteínas ao redor de 16%.  

  O peso inicial médio dos cordeiros foi de 30,38 kg, e a alimentação inicial contou com 

3% em relação ao seu peso vivo. As dietas eram ofertadas três vezes ao dia (manhã, tarde e noite) 

pelo funcionário da cabanha, com água disponível, em baldes, à vontade. 

 

Figura 3 – Identificação dos cordeiros com brincos 

 
                                                           Fonte: Autor (2019) 
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  A primeira etapa do manejo alimentar foi constituída pela adaptação dos cordeiros a 

ingestão da ração diariamente, sendo realizada em um período de 7 dias. A sequência do protocolo 

alimentar pode ser visualizada na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Manejo alimentar semanal dos Cordeiros Corriedale 

Período (semana) Percentual de peso vivo (%) Dieta 

Semana 1 3%  45% ração; 40% alfafa; 15% 

cevada 

Semana 2 5% 40% ração; 40% alfafa; 20% 

cevada 

Semana 3  5,5% 40% ração; 33% alfafa; 27% 

cevada 

Semana 4 5,5%  50% ração; 30% alfafa; 20% 

cevada 

Semana 5  6% 50% ração; 30% alfafa; 20% 

cevada 

       Fonte: Autor (2019) 

 

  O ajuste do manejo alimentar (Tabela 1) era realizado semanalmente, através de pesagem 

na primeira hora do dia (07:00 h), com os animais em jejum. Também era avaliado o escore de 

condição corporal (ECC) para identificar a evolução dos animais nesse sistema, utilizando a 

escala apresentada na tabela 2. Esses dados coletados eram registrados e armazenados em 

planilhas eletrônicas. 

 

Figura 4 – Pesagem dos cordeiros com auxílio de balança eletrônica 

 
                                                          Fonte: Autor (2019). 
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Tabela 2 – Descrição da escala de condição corporal em ovinos 

INDÍCE DESCRIÇÃO 

1,0 Excessivamente magra 

1,5 Muito magra 

2,0 Magra 

2,5 Ligeiramente magra 

3,0 Regular 

3,5 Ligeiramente gorda 

4,0 Gorda 

4,5 Muito gorda 

5,0 Excessivamente gorda 

    Fonte: Autor (2019). 

 

  As mensurações de escore de condição corporal eram realizadas para identificar quais 

cordeiros estavam em condições para serem vendidos para abate. Neste sentido, todo animal que 

atingia o escore “ 3 “ era considerado apto para abate, e a partir deste momento era encaminhado 

para comercialização. 

 

Figura 5 – Avaliação do escore de condição corporal (ECC) 

 
                                                         Fonte: Autor (2019) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DESEMPENHO PRODUTIVO 

 

 

  Na Tabela 3 pode-se observar o peso médio obtido desde o início do sistema de 

confinamento, bem como o ganho médio diário (GMD), mensurado semanalmente após o início 

do protocolo alimentar. 

 

Tabela 3 –Peso inicial (PI) ganho médio diário semanal (GMDS), ganho médio diário final 

(GMDF) e Peso final (PF) dos cordeiros Corriedale em confinamento 

KG PI  
GMDS    

1  

GMDS   

2  

GMDS  

3  

GMDS 

4  

GMDS  

5  

GMDS 

6  
GMDF PF  

MÉDIAS 30,38 0,499 0,150 0,273 0,351 0,453 0,028 0,254 40,2 

DESVIO 

PADRÃO 
± 2,84 ± 0,31 ± 0,42 ± 0,17 ± 0,25 ± 0,25 ± 0,28 ± 0,069 ± 2,84 

 Fonte: Autor (2019). 

 

  De acordo com a Tabela 3, os animais nesse experimento apresentaram um 

desenvolvimento satisfatório, pois tiveram um acréscimo de ganho de peso médio diário (GMD), 

onde mantiveram um bom desempenho, por esses animais virem de um sistema de produção 

extensivo, onde não havia suprimento de suas exigências nutricionais para que expressassem todo 

seu potencial produtivo. Observou-se que no decorrer do experimento os animais alcançaram um 

pico de crescimento e obtiveram um decréscimo de ganho de peso (GMD 6), provavelmente por 

estarem no seu pico de produção de músculos e após esse período o animal começa a depositar 

gordura, sendo recomendado nessa etapa aumentar os níveis de energia da dieta, em busca de 

melhorar o acabamento dos animais. Os animais iniciaram com um PI (peso inicial) médio de 

30,38 ± 2,84 kg e foram destinados ao abate com um PF (peso final) de 40,2 ± 2,84 kg, ou seja, 

aumentaram em média 9,42 kg no decorrer do experimento, obtendo um ganho médio diário final 

(GMDF) de 0,254 ± 0,069 kg. 

  De acordo com Selaive (2014), o crescimento é a transformação do animal, que alcança 

ao mesmo tempo todas as funções de desenvolvimento ósseo, muscular, o adiposo, a sua plenitude 

e maturidade sexual, gerando um ganho de peso e a obtenção do tamanho adulto. 

  Tonetto et al. (2004), em trabalho realizado analisando três sistemas de alimentação, a 

saber - PNS: pastagem natural suplementada; PC: pastagem cultivada de azevém (Lolium 



26 
 

multiflorum Lam.); e CONF: confinamento, obtiveram os seguintes resultados: GMD de 0,404 kg 

dos cordeiros da PC, GMD de 0,325 kg dos cordeiros da PNS e GMD de 0,213 kg animais do 

grupo CONF. Estes resultados corroboram com os resultados encontrados neste experimento, no 

qual foi obtido um ganho médio diário final (GMDF) de 0,254 ± 0,069 kg. 

  De acordo com Macedo et al. (1999), em experimento analisando o desempenho de 

cordeiros Corriedale, puros e mestiços, terminados em pastagem e confinamento, obteve-se 

resultados de ganho médio diário de 0,144 kg em sistema confinados e 0,106 kg de ganho médio 

em pastagem, sendo inferior ao encontrado neste experimento. 

  Pilar (1994) também obteve resultados inferiores ao desse experimento, trabalhando com 

distintas raças em confinamento. Obteve, aos 80 dias de confinamento ganho médio diário (GMD) 

de 0,163 kg/dia para a raça Hampshire Down, 0,129 kg/dia para Corriedale, 0,130 kg/dia para 

Texel, 0,168 kg/dia para cruza Suffolk x Corriedale e o,142 kg/dia para cruza Ile de France x 

Corriedale.  

  Na Tabela 4 pode se observar o escore corporal médio (ECC) durante todo o experimento, 

bem como o tempo médio de duração do sistema de confinamento, mensurado em dias. 

 

Tabela 4 – Tabela demonstrativa do tempo médio de duração do confinamento e a condição de 

escore corporal média (ECC) dos cordeiros Corriedale em confinamento 

TDC = Tempo de confinamento, em dia.; ECC = Escore de condição corporal 

Fonte: Autor (2019). 

 

  De acordo com Cézar & Souza (2006), a condição corporal (CC) é quantidade de tecido 

muscular e adiposo acumulado pelo corpo do animal em determinada fase do ciclo produtivo, na 

qual serve para identificar a quantidade de energia acumulada, ou seja, a condição energética do 

animal naquele estado fisiológico. Além disso, a CC do animal no momento do abate serve para 

identificar a quantidade de gordura na carcaça, principalmente subcutânea. 

  Na tabela 4, podemos verificar os resultados médios para a variável de escore de condição 

corporal (ECC), ao longo do experimento. Os resultados de ECC, foram aumentando 

gradativamente, devido a adaptação dos animais ao confinamento e o aumento do consumo da 

  
TDC 

(DIAS) 
ECC 1 ECC 2 ECC 3 ECC 4 ECC 5 ECC 6 

 

MÉDIAS 

 

37,14 1,75 2 2,27 2,58 2,65 2,8 

DESVIÃO 

PADRÃO 
± 9,26 ± 0,35 ± 0,30 ± 0,40 ± 0,41 ± 0,38 ± 0,2 
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alimentação no decorrer do experimento. Os resultados obtidos nesse experimento de ECC médio 

final = 2,8 ± 0,2, foram semelhantes ao encontrado por Macedo et al. (2010), que avaliaram a 

qualidade da carcaça de cordeiros Corriedale, Bergamacia x Corriedale e Hampshire Down x 

Corriedale, terminados em pastagem e confinamento e encontraram médias finais de ECC: 2,70 

e 3,13, respectivamente.  

  O tempo médio de permanência dos cordeiros no sistema de confinamento, conforme 

descrito na Tabela 3, foi de 37,14 dias, ou seja, os animais demoraram esse tempo para expressar 

todo o seu potencial produtivo, e posteriormente serem destinados ao abate.  

  Pires et al. (2000), utilizando cordeiros inteiros confinados, cruza Texel x Ideal identificou 

um tempo médio de abate de 60 dias, com dietas nutricionais de 60% de volumoso e 40% de 

concentrado. Assim, no referido trabalho os animais apresentaram acabamento tardio em 

comparação com o presente estudo, provavelmente pelo balanceamento da dieta, pois os níveis 

de concentrado do experimento atual são mais elevados que os níveis de volumosos, durante todo 

o experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6 CONCLUSÕES 

 

  Os cordeiros Corriedale apresentaram uma boa performance para a produção de carne em 

sistema de confinamento, e este pode representar uma alternativa para os pecuaristas 

intensificarem sua produção, melhorando o controle de verminoses, diminuindo a idade de abate 

e reduzindo riscos de ataque de predadores e abigeato. 

  O manejo alimentar utilizado promoveu resultados satisfatórios na terminação dos 

cordeiros, possibilitando uma rápida terminação em animais jovens, o que nos permite inferir que 

a carne produzida apresenta qualidade superior. 

  Contudo mais estudos devem ser realizados sobre o comportamento de ovinos Corriedale 

confinados, incluindo avaliação das taxas de conversão alimentar, rentabilidade, taxa de interna 

de retorno e outras características de interesse econômico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA RAÇÃO COMERCIAL 

 

 
   Fonte: Cooperativa Languiru Ltda (2019). 
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ANEXO B – ANÁLISE BROMATOLÓGIA ALFAFA 

 

 
     Fonte: Cooperativa Languiru Ltda (2019). 
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ANEXO B – ANÁLISE BROMATOLÓGIA CEVADA EM GRÃO 

 

 
    Fonte: Cooperativa Languiru Ltda (2019). 


