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RESUMO 

A ovinocultura é uma atividade importante para a pecuária nacional, com destaque para 

a economia do Rio Grande do Sul. Neste sentido, é recomendado buscar a otimização 

do potencial produtivo dos rebanhos, iniciando-se ofuncionamento reprodutivo das 

fêmeas o mais cedo possível. Em animais jovens pode haver disputa por nutrientes pelas 

diversas atividades fisiológicas que ocorrem de forma simultânea (mantença, 

crescimento e reprodução). Neste sentido, para atender esta procura nutricional pode-se 

lançar mão de diversas alternativas de manejo. Entre estas, destaca-se o flushing, que 

caracteriza-se por ser uma suplementação alimentar estratégica com o objetivo de 

aumentar os índices reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 

flushing sobre o desenvolvimento de cordeiras da raça Ideal no período reprodutivo. O 

manejo dos animais foi realizado exclusivamente sobre campo nativo, em uma 

propriedade localizada no distrito dos Cerros Verdes, em Santana do Livramento-RS. 

As variáveis avaliadas foram o ganho de peso total médio (GP), o ganho médio diário 

(GMD) e o escore de condição corporal (ECC) durante o período correspondente ao 

flushing. Os índices reprodutivos como taxa de prenhez e taxa de natalidade foram de 

26,6%, no qual 4 das 15 cordeiras emprenharam. 

Palavras-chave: eficiência reprodutiva, flushing, ganho de peso, puberdade. 
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ABSTRACT 

Sheep farming is na important activity for national livestock with emphasis on the 

economy of Rio Grande do Sul State. In sheep herds, starting the reproductive function 

in females as soon as possible. In young animals there may be a dispute for nutrientes 

due to the various physiolocal activities that occurr simultaneously (maintenance, 

growth and reproduction). In this sense, to meet this nutritional demand several 

management alternatives can be uses among these flushing stands out. The objective of 

this work was to evaluate the effect of flushing on the development of lambs of Ideal 

breed in mated season period. The management of the animals was carried out 

exclusively on native fields in a property located in the district of Cerros Verdes, in 

Santana do Livramento-RS. The variable evaluated were the average total weight gain 

(AWG), the average daily gain (ADG) and body condition score (BCS) during the 

period corresponding to the flushing. Reproductive indices such as pregnancy rate and 

birth rate can be measured from the month of September (expectedbirths), making it 

possible to calculate the economic return obtained by using the technique.  

keywords: reproductive effciency, flushing, weigth gain, puberty.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura é uma atividade crescente no Brasil, e para sua melhor 

exploração deve-se buscar o aprimoramento de índices reprodutivos, aumentando assim 

a escala de produção. A criação ovina no país está destinada tanto à exploração 

econômica como à subsistência das famílias de zonas rurais. Adapta-se a diferentes 

sistemas de produção, desde os mais simples até aqueles que permitem maior 

intensificação pela utilização de tecnologias.Ocorre em regiões com pastagens nutritivas 

e clima ameno, porém também é opção em condições adversas, como em solos pobres, 

rasos e com relevo acidentado. 

Segundo o IBGE, no ano de 2016, o rebanho brasileiro contabilizou cerca de 

18.433.810 animais, sendo estes de diversas categorias, como ovelhas, carneiros e 

borregos, com a finalidade para carne, lã e leite. 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 o maior rebanho de ovinos 

no país. Ambas regiões apresentam diferentes aptidões produtivas: enquanto a região 

nordestina é destinada para a produção de carne, a região sul possui rebanho que 

apresenta dupla aptidão, carne e lã.Mais recentemente, no Rio Grande do Sul houve 

aumento nos criatórios dedicados a produção de carne, em função da grande 

desvalorização do produto nas últimasdécadas. Ainda assim, existe expressivo número 

de produtores voltados ao mercadode lãs finas, estas sim, valorizadas. Em relação ao 

mercado, percebe-se que o consumidor de carne ovina está mais exigente,e no tocante a 

qualidade exige padronização, desejando uma carne macia e compouca gordura 

(SOUZA, 2018). Ainda neste sentido, é altamente desejável que o produto “cordeiro” 

tenha constância no tocante ao seu abastecimento. Neste contexto, o Rio Grande do Sul 

apresenta dificuldades, pelo fato de que as ovelhas de origem “laneira” apresentam 

marcado fotoperíodo reprodutivo: o encarneiramento no Estado ocorre, em sua grande 

maioria, entre os meses de janeiro a maio. Desta forma, concentram-se os partos entre 
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os meses de julho e agosto, o que aumenta a necessidade de altos índices reprodutivos 

para produção de cordeiros em escala.   

O início da atividade reprodutiva em fêmeas ovinas ocorre majoritariamente na 

categoria de “borregas de dois dentes”, ou seja, animais com idade superior a um ano 

que já romperam a dentição permanente dos dentes incisivos. Entretanto, existe 

potencial para que o início da vida reprodutiva ocorra ainda no primeiro outono, em 

cordeiras “dentes de leite”, desde que haja desenvolvimento adequado. Menezes et al 

(2017) citam que as pastagens naturais do sul do Brasil oumesmo pastagens cultivadas 

em fim de ciclo podem ser insuficientes para proporcionar taxas de ganho de peso 

satisfatórias em categorias de alta exigência. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a eficiência da utilização de suplementação estratégica (flushing) sobre o 

desempenho de cordeiras da raça Ideal.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ovinocultura no Brasil 

As ovelhas domésticas são prováveis descendentes da ovelha selvagem 

Mouflon (Ovis aries orientalis) originários da Ásia. Os animais eram criados 

originalmente somente para o consumo de carne, leite e pele. Em 3.500 A.C, os 

homens também aprenderam a fiar a lã (MCMANUS et al., 2010). A espécie foi uma 

das primeiras a ser domesticada (VIANA, 2008). 

Enquanto o pastoreio se espalhava pela Ásia e Europa, a lã tornava-se uma 

das fibras mais comuns para o vestuário e um produto de importância para o mercado 

da época (MARANHÃO, 2013). No Brasil, se sucederam três vias distintas para a 

chegada da ovelha. No Nordeste, chegaram com os primeiros colonizadores 

portugueses, ainda no século XVI. No Rio Grande do Sul, entraram pela região das 

Missões, procedentes do Vice-Reinado do Peru, originados da Espanha, no século 

XVII. No Mato Grosso do Sul, a introdução ocorreu via rio Paraguai, em meados do 

século XVIII, vindos do Rio Grande do Sul e da Bolívia (SORIO, 2017).  

Inicialmente os ovinos deslanados apresentavam-se em maior quantidade,mas os 

produtores foram selecionando os animais de pelame relacionado à lã para 

desenvolver as raças lanadas (MCMANUS et al., 2001). A atividade ovina no país se 

desenvolveu principalmente em regiões em que as condições ecológicas permitiram 

a exploração de pastagens naturais. É o caso do Rio Grande do Sul e do Nordeste 

brasileiro (OLIVEIRA, 2001). 

No início do século XX, a produção ovina lanífera recebia grande destaque 

entre as atividades gaúchas, devido à grande demanda exigida pelo mercado 

internacional em consequência da Primeira Guerra. Porém, este cenário mudou 

durante as décadas de 80 e 90, em virtude do rápido crescimento das atividades 

industriais especializadas e ao alto estoque australiano de lã, ocasionando uma 

progressiva substituição de lã pelas fibras sintéticas de menor valor têxtil e de fácil 

adaptação às exigências do mercado internacional (NOCCHI, 2001; VIANA, 2008). 

Como consequência, muitos produtores mudaram o foco de suas atividades, 

ocasionando um declínio marcante no rebanho ovino comercial do Rio Grande do Sul 
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(BOFILL, 1996; NOCCHI, 2001). Entretanto, o aumento do poder aquisitivo da 

população e o aumento do consumo de carne pela população urbana, acarretou na 

ascensão da comercialização da carne ovina, a qual mostrou uma nova alternativa 

para a ovinocultura (VIANA & SILVEIRA, 2009) 

Segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017), o rebanho ovino brasileiro atualmente conta com 18,4 milhões de 

animais em todas as categorias, ou seja, nas categorias cordeiros, borrego, capão, 

ovelhas e carneiros. Isto representa um aumento de 1,6% em relação ao número 

registrado em 2010. A produção de lã segue a mesma tendência, tendo aumentado 

sua produção em 1,4% nesse período. 

 

2.2 Ovinocultura no Rio Grande do Sul 

 

No Rio Grande do Sul a pecuária é considerada uma das principais atividades 

econômicas. a criação de animais é responsável por gerar renda e empregos, além de 

estimular o setor industrial e de serviços. Dentre as atividades pecuárias, a ovinocultura 

se destaca pela sua tradição e história atrelada ao desenvolvimento do estado, e do 

município de Santana do Livramento.  

 A criação de ovinos está destinada tanto à exploração econômica como à 

subsistência das famílias de zonas rurais. Na região sul do país, existe a forte presença de 

ovinos intensivos na produção de lã e carne, que são mais adaptados a baixas temperaturas 

predominantes na região. (Ojima, Bezerra e Oliveira, 2006).  

 O estado historicamente apresenta o maior rebanho ovino do pais. Portanto, no ano 

de 2016 o estado da Bahia passou a dividir essa posição ao apresentar o rebanho de 

3.497.190 animais, enquanto no Rio Grande do Sul o rebanho é de 3.496.904 animais. 

Lembrando que no ano de 2013 o Rio Grande do Sul apresentou um Rebanho ovino de 

4,25 milhões de animais, (maior Numero de animais registrados desde o  ano de 2001), 

Apartir de 2013 Observa-se um baixa gradativa no numero de Ovinos no Rio Grande do 

Sul(SOUZA,et.al. 2016). No Ano de 2019 o Governo do Rio Grande do Sul, fez uma 

pesquisa sobre a ovinocultura no RS , onde declararam que 41,2% do rebanho ovino 

gaucho e de Raças de corte, 38,45% dupla aptidão (carne e lã) , 20,09% Lã e 0,18% 
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ovinos de leite. (RIO GRANDE DO SUL,2019) 

De acordo com Ribeiro et.al.(2002), essa redução no rebanho gaúcho ocorre há algumas 

décadas no estado, sendo decorrente do baixo preço da lã no comercio internacional, 

problemas sanitários e reprodutivos, representados por alta mortalidade de cordeiros e 

baixa fertilidade. Já o aumento da criação ovina no Nordeste, segunda Viana(2008), é 

relativo ao investimento em melhoramento genético e no uso de práticas como a 

utilização de raças especializadas, elevando a produtividade do rebanhos. 

As duas regiões com maior produção possuem tradições diferentes em relação 

à atividade da ovinocultura. O Nordeste, apesar de possuir a maior parte do rebanho 

total brasileiro, ainda possui uma produção muito ligada a subsistência familiar, frágil 

financeiramente e com pouco acesso ao crédito. Os animais pertencem a raças 

deslanadas, adaptadas ao clima tropical, que apresentam alta rusticidade e produzem 

carne e pele. A criação ovina no Sul é baseada em ovinos de raças de carne, laneiras 

e mistas, adaptadas ao clima subtropical, onde se obtém o produto lã e carne (VIANA, 

2008). Com o constante crescimento do consumo de carne ovina no Brasil passando de 

0,5 kg/ano para 1kg/ano nos últimos 

15 anos, a ovinocultura do Sul e a do Nordeste ganharam fôlego. A ovinocultura do 

Sul continuou a explorar a lã como segundo produto, enquanto a do Nordeste 

continuou a explorar exclusivamente a carne. Embora seja conhecida a qualidade da 

pele dos ovinos deslanados, esse produto praticamente não representa receita para 

o produtor, especialmente quando o sistema é mais tecnificado e os animais são 

vendidos para abate em frigoríficos (MORAIS, 2013). 

Segundo Couto (2004), os produtores gaúchos que abandonaram a 

ovinocultura buscaram, ou ainda buscam a migração para outras atividades, como a 

agricultura. Enquanto outros, que não querem abandonar a atividade, estão 

reestruturando seus rebanhos, passando a trabalhar com raças de dupla aptidão (carne e 

lã) e com raças específicas para a produção de carne. De acordo com Ávilla 

et al. (2013) e Corradelo (1988), as raças de dupla aptidão, introduzidas no rebanho 

gaúcho, foram Texel e Corriedale. Entretanto na região Nordeste, devido ao clima 

semiárido, houve a introdução de raças deslanadas, como Morada Nova e Santa Inês, 

assim, a ovinocultura voltou a ser uma atividade rentável (SANTOS et al., 2009) 

 Como na época em que o principal produto era a lã, a carne comercializada era 

considerada, na sua maioria, de baixa qualidade estabelecendo-se frente ao consumidor 
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uma imagem negativa do produto. No entanto, para atender às necessidades e exigências 

do consumidor, alguns produtores têm buscado a obtenção de carne de Qualidade, carne 

essa que principalmente deve ser de animais jovens, e não de animais adultos , bem como 

a produção de leite ainda pouco explorada conforme (SILVEIRA et. al., 2004). 

Assim, segundo os autores citados anteriormente, pode-se verificar que, a ovinocultura é 

uma atividade praticada pelo homem há muitos anos, tem como função proporcionar 

alimento (em forma de carne, e leite), abrigo (em forma de pele, e lã), e hoje também deve 

gerar lucro para as propriedades rurais. Uma vez que é praticada em quase todos os países 

do mundo, torna o mercado muito competitivo e é de suma importância estudar a 

atividade e suas variantes para um melhor desempenho desta atividade dentro do 

município, que representa um importante percentual dentre os dados do IBGE do Rio 

Grande do Sul, que por sua vez é responsável por grande parte da produção do Brasil.  

 

2.3 Índices Reprodutivos 

 

O surgimento da puberdade determina o início da atividade sexual tanto no 

macho quanto na fêmea. Considera-se que as fêmeas atingem a puberdade quando 

ocorre o aparecimento do primeiro estro. No caso dos machos, o início da atividade 

sexual é marcado pela presença de instintos reprodutivos e produção espermática 

(GRANADOS et al., 2006). 

No Rio Grande do Sul há uma estacionalidade reprodutiva bem marcada, sendo 

a espécie ovina (Ovis aries) considerada como poliéstrica estacional, ou seja, os 

acasalamentos ocorrem de forma cíclica em uma determinada estação do ano. De fato, a 

ovelha apresenta estro (cio) em média, a cada 17 dias e no período do ano em que há o 

decréscimo no número de horas de luz por dia (fotoperíodo), ou seja, desde o final do 

verão e outono adentro. 

No Brasil, cuja área geográfica estende-se tanto sobre a linha do Equador 

(Regiões Nordeste e Norte) como sobre uma grande variação de latitudes ao Sul 

(Região Central, Sudeste e Sul), a duração da estação reprodutiva de ovinos varia 

consideravelmente (MARTINS et al., 2008).Devido a essa estacionalidade, há um alto 

percentual de partos no inverno.Portanto, as ovelhas devem receber uma boa 

alimentação jáque as pastagens naturais podem estar comprometidas por terem maior 
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oferta de forragem no período primavera-estival e os partos serem no período outono-

hibernal e assim havendo a menor oferta de forragem. Devido a concentração dos partos 

nesta época há necessidade de atenção ao manejo, em função das baixas temperaturas 

ocorre a mortalidade pelo complexo inanição/hipotermia. Este é responsável por 56% a 

78% das mortes, seguido das distocias (8,6% a 16,7%). A predação primária, as 

infecções neonatais, os abortos e as malformações congênitas foram pouco freqüentes, 

menos de 5% para cada uma delas (Méndez et al. 1982, Oliveira & Barros 1982, 

Hancock et al. 1996).Todas estas influenciam na taxa de mortalidade, que reduz a taxa 

de desmame (assinalação), reduzindo  a eficiência produtiva e econômica de todo o 

sistema de criação. 

Recomenda-se que ovelhas iniciem a gestação com escore de condição corporal (ECC) 

igual ou próximo de três pontos, em escala de um a cinco pontos, onde 1 e uma ovelha 

muito magra, que não tem potencial nenhum para emprenhar , 3 sendo um ECC muito 

bom para emprenhar e ECC 5 e quando a ovelha esta com condição corporal ótima. Pois 

a demanda nutricional aumenta de forma mais intensa em matrizes que iniciam a 

gestação com ECC menor que três pontos (ACCO, 2012). 

Com a utilização da ultra-sonografiamétodo de diagnóstico de gestação em ovinos está 

sendo possível obter dados sobre taxas de prenhez em rebanhos gaúchos. COW (1991) 

examinou oito mil ovelhas de rebanhos criados no município de Santana do Livramento 

– RS, encontrando percentagens de ovelhas vazias entre 5 a 40% com valor médio de 

15%. Uma alternativa para aumentar a escala de produção de cordeiros é a utilização de 

fêmeas com idade inferior a um ano de idade como matrizes. Entretanto, a grande 

maioria das cordeiras (nascidas no inverno/primavera) não apresenta desenvolvimento 

corporal pleno no seu primeiro outono, apresentando-se impúberes no que poderia ser 

sua primeira estação de acasalamento. 

 

2.4 Suplementação Estratégica (flushing) 

 

O flushing alimentar por definição uma prática de suplementação de nutrientes 

por um período curto, antes e depois da estação de monta com o objetivo de aumentar o 

aporte nutricional e melhorar o escore de condição corporal (ECC) do animal, assim, 
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melhorando os índices reprodutivos. Gunn (1993) afirma que a energia é o principal 

nutriente capaz de influenciar esse incremento nas funções reprodutivas, enquanto 

Davis et al. (1981), relata que a utilização de dietas com maiores teores de proteínas 

podem fazer com que aumente a taxa ovulatória. Dessa forma, a combinação destes 

nutrientes em uma dieta de curto período pode incrementar índices reprodutivos como 

taxa de prenhez ou partos gemelares. O manejo de flushing eleva enzimas hepáticas 

(EMS), que degradam esteróides no fígado. Por conseguinte, com a diminuição de 

esteróides séricos, haverá um aumento do nível do hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRh) na corrente sanguínea, resultando no aumento do tamanho folicular e da taxa de 

ovulação (RIBEIRO et al., 2002) e (OTTO DE SÁ, 2001). Além disso, essa técnica 

quando utilizada após a fertilização do oócito, também contribui para o aumento do 

número de embriões vivos e da taxa de parição, pois, o primeiro mês após a fertilização, 

quando há a implantação do embrião no útero, é crítico para a sobrevivência 

embrionária (OTTO DE SÁ, 2001). Portanto, é recomendado continuar com flushing 

por 30 dias após a cobertura (NRC, 1985). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Avaliação inicial 

O presente trabalho foi realizado em Santana do Livramento (RS), em uma 

propriedade localizada no distrito “Cerros Verdes”, há 22 km do município. O período 

experimental abrangeu os meses de março a agosto de 2020. Foram utilizadas 15 

cordeiras da raça Ideal, com idade média de sete meses. No primeiro dia  de março 

foram coletados os dados referentes ao peso vivo (kg) e escore de condição corporal 

(ECC) das cordeiras. Para tanto, utilizou-se balança eletrônica com precisão de 100 

gramas (Figura 1) e utilizou-se a técnica de palpação das vértebras lombares, para o 

qual um avaliador previamente treinado atribui um escore subjetivo que varia entre 1 a 5 

(Figura 2).De acordo com 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, representando uma ferramenta 

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

energéticas dos animais e serve como auxiliar na indicação de práticas a serem adotadas 

no manejo nutricional do rebanho. 

Figura 1 – Pesagem de cordeiras Ideal com auxílio de balança eletrônica 
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Fonte: autor 

Figura 2 – Avaliação do escore de condição corporal (ECC) 

 

      Fonte: autor 

3.2 Suplementação dos animais 
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Após a pesagem dos animais obteve-se o peso médio e peso total do lote. De 

posse destes dados pode-se calcular a quantidade de ração a ser ofertada diariamente. 

Como tratava-se de uma categoria de animais em crescimento pleno (cordeiras)optou-se 

por uma suplementação protéico-energética com teor de proteína fixado em 18%, 

composta por farelo de soja, farelo de trigo, sal mineral e calcário calcítico(tabela 1). A 

suplementação foi ofertada aos animais pelo período de 45 dias, uma única vez ao dia, 

ás 18:00 (Figura 3). A quantidade ofertada aos animais diariamente correspondeu a 1% 

do peso vivo dos animais, em relação a pesagem inicial. Assim, os animais receberam 

em média 0,300 kg/dia de suplemento. 

Tabela 1 – Composição da suplementação estratégica (flushing) fornecida aos 

animais experimentais 

Ingrediente Participação na composição (%) 

Farelo de Trigo 80% 

Farelo de Soja 15% 

Sal Mineral 2% 

Calcário Calcítico 3% 

 

3.2 Período de suplementação 

 De acordo com o citado, após a pesagem e cálculo do peso total do lote 

estipulou-se suplementação fixada em 1% do peso vivo diariamente. Os animais foram 

suplementados a partir do dia 01/03/2020 até a data de 15/04/2020 (45 dias). Dois 

carneiros de mesma raça (Ideal) foram introduzidos ao rebanho no dia 20/03/2020, 

sendo retirados no dia 18/04/2020. Portanto, a suplementação abrangeu o período 

anterior a entrada dos machos (15 dias) e mais trinta dias durante o período de 

acasalamento, permitindo que todas as fêmeas tivessem a oportunidade de manifestarem 

ao menos um ciclo estral em presença do carneiro e recebendo suplementação. Neste 

sentido, aquelas fêmeas que manifestaram cio durante os primeiros dias do período de 

acasalamento e por ventura vieram a conceber tiveram vantagem adicional ao receber 

suplementação durante o período de fixação do embrião (nidação). 
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3.3 Condições do campo nativo  

 

Cabe ressaltar as condições referentes ao campo nativo dedicado ao pastejo dos 

animais experimentais. As cordeiras foram manejadas em um piquete de cerca de 3 

hectares, próximos a sede da propriedade para facilitar o manejo da suplementação. Nos 

meses em que ocorreu a suplementação estratégica verificou-se uma forte estiagem na 

região (Figuras 4 e 5). De acordo com o Instituto Metereológico (INMET), o município 

de Santana do Livramento apresentou precipitação média de 70,2 mm (66 em março e 

4,2 em abril), muito abaixo da média histórica para o período (280 mm – 133 mm e 147 

mm para março e abril, respectivamente). Tal situação nesta região normalmente é 

severamente agravada pelo tipo de solo da região onde o estudo foi realizado 

(Neosoloquartzarenico), muito predisponente ao stress hídrico. Ao término do período 

de suplementação realizou-se coleta de pastagem para verificação da quantidade de 

forragem disponível aos animais. Para tanto, utilizou-se um quadro de 25 cm
2
, e o 

material foi coletado com auxílio de uma tesoura de esquila, utilizada para realização do 

corte rente ao solo (Figura 5). O material coletado foi devidamente identificado e 

mensurou-se o peso das amostras com auxílio de balança digital. Nesta ocasião, o peso 

médio das amostras corrigido para peso por hectare resultou em 920 kg de matéria verde 

/ha, demonstrandoo efeito da estiagem sobre a capacidade de produção do campo nativo 

destinado ao pastejo dos animais.  

Figura 3 – Condição do campo nativo dedicado ao pastejo dos animais experimentais. 
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Fonte: autor 

 

 

 

 

Figura 4 – Condição do campo nativo dedicado ao pastejo dos animais experimentais 

 

Figura 5 – Coleta de campo nativo para mensuração de quantidade de forragem 

disponível para os animais experimentais 



24 
 

 

Fonte: autor 

 

 

 

Figura 6 – Animais sendo suplementados  

 

Fonte: autor  
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Figura 7 – Animais sendo suplementados 

 

Fonte: autor 

3.5 Avaliação final 

Ao término do período de suplementação os animais foram novamente avaliados 

para os critérios peso vivo (kg) e escore de condição corporal. Para tanto, novamente 

utilizou-se balançaeletrônica e a condição corporal foi aferida pelo mesmo técnico 

responsável pela avaliação anterior. Os resultados podem ser observados na sessão 

seguinte. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes ao ganho total médio, ganho médio diário e variação no 

escore de condição corporal podem ser observados na tabela a seguir. 

TABELA 2 –Peso inicial e final após suplementação, ganho médio diário 

(GMD) e evolução do escore de condição corporal (ECC) de cordeiras Ideal 

Peso Inicial 

(kg) 

Peso final 

(kg) 

GMD ECC inicial 

médio 

ECC final 

médio 

Variação 

média de 

ECC 

29,6 35,2 0,121 2,3 3,3 1,0 
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As cordeiras apresentaram ganho médio total de 5,6 kg e ganho médio diário de 

0,124 kg durante o período de suplementação. Menezes et al (2017), trabalhando com 

cordeiras Corriedale e Texel encontraram ganho médio diário de 0,198 kg e 0,210 kg 

respectivamente, em sistema exclusivamente pastoril (azevém em fim de ciclo). As 

cordeiras do presente estudo apresentaram ganho inferior, possivelmente pela sua 

aptidão exclusivamente laneira, enquanto as raças supracitadas são consideradas de 

dupla aptidão ou carniceiras. Ainda, a baixa disponibilidade e qualidade forrageira na 

qual se encontravam devido à estiagem da época pode ter comprometido o ganho de 

peso dos animais. Ainda assim os resultados podem ser considerados satisfatórios 

quando comparados a trabalhos como o de Canto et al. (1999), que ao trabalharemcom 

cordeiros desmamados cruza Corriedale x Ile de France em pastagem de azevém anual 

consorciada com trevo-branco encontraram valores de 122 gramas dia-1. Albuquerque 

(2006) trabalhou com ovelhas Santa suplementadas por 42 dias, utilizando 250g/animal 

de concentrado (70% milho e 30% farelo de soja), sendo portanto, um experimento 

muito similar ao presente estudo. Em contrapartida, este autor não encontrou diferenças 

significativas para peso e condição corporal quando consideradas as avaliações no início 

do flushing, no início da estação de monta e no final período de flushing.  Bock et al 

(2019) também não encontraram efeitos sobre ganho de peso e condição corporal 

quando utilizaram 1% do peso vivo para ovelhas Corriedale, atribuindo ao período curto 

de suplementação (24 dias) a ausência de resultados satisfatórios. 

Em relação ao ECC houve evolução durante o período experimental. 

Albuquerque et al. (2007), verificaram que ovelhas com escore corporal maior ou igual 

a 2,5 apresentaram melhor desempenho reprodutivo quando comparadas com animais 

de condição corporal mais baixa, ressaltando-se a importância deste critério. As fêmeas 

deste trabalho apresentavam ECC média de 2,3 previamente ao programa de 

suplementação, e somado ao fato de serem uma categoria em crescimento (maior 

demanda energética) provavelmenteapresentariam reduzidos índices reprodutivos. Ao 

término do período de flushing a evolução foi de 1,0 ponto de ECC, o que indica grande 

variação no acúmulo de reservas corporais, que possivelmente serão indispensáveis para 

manifestação de cios férteis e obtenção de taxas reprodutivas adequadas para a 

categoria.  

Em relação a taxa de natalidade e taxa de prenhez, o resultado obtido foi de 

26,6%, no qual 4 cordeiras das 15 que foram usadas no experimento emprenharam e 

pariram 4 cordeiras. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O flushing apresentou resultado satisfatório no que diz respeito ao desempenho 

de cordeiras Ideal submetidas a este sistema. A possibilidade de maiores índices de 

prenhez impacta positivamente sobre a escala de produção, retorno econômico e 

velocidade no ganho genético dos rebanhos e foi bem executada dentro do sistema 

produtivo. A resposta positiva à suplementação pode ser utilizada como critério de 

seleção nas futuras matrizes, uma vez que busca-se intensificar a pressão de seleção por 

fêmeas aptas a reprodução em idades mais jovens. A utilização da técnica deve ser 

considerada e adotada como prática no sistema em questão. 
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