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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho reprodutivo de um rebanho de 36 fêmeas 

ovinas submetidas a estratégia alimentar denominada flushing, realizado previamente e 

durante o acasalamento. O presente trabalho foi realizado entre os meses de março a junho de 

2021, em uma propriedade no interior do município de Santana do Livramento, na região do 

Cerro Chato, distrito do Espinilho, no estado Rio Grande do Sul. Os animais utilizados foram 

suplementados com ração comercial com 16% de proteína bruta e NDT mínimo de 71%, 

durante um período de 65 dias, na proporção de 1% do peso vivo. As variáveis avaliadas 

foram peso inicial e escore de condição corporal (ECC) antes e após o período de 

suplementação, percentual de prenhez, percentual de ovelhas diagnosticadas em cio por ciclo 

e percentual de prenhezes gemelares.  Com isto, obteve-se resultados significativos sendo os 

que a taxa de prenhez foi de 94,4% (34/36) e de partos gemelares de 20,5% (7/34). Neste 

sentido, o flushing demonstrou-se uma técnica que apresenta potencial para aumentar a 

produtividade dos rebanhos, ampliando a oferta e constância de cordeiros disponíveis a 

comercialização durante o ano.  

 Palavras-chave: Escore corporal. Prolificidade. Nutrição ovina. Suplementação estratégica.  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the reproductive performance of a herd of 36 

female sheep submitted to a feeding strategy called flushing, performed previously during 

mating. The present work was carried out from March to June 2021, in a property in the 

interior of the county of Santana do Livramento, in the Cerro Chato region, Espinilho district, 

in the state of Rio Grande do Sul. The animals used were supplemented with commercial feed 

with 16% crude protein and minimum NDT of 71%, for a period of 65 days, in the proportion 

of 1% of live weight. The variables evaluated were initial weight and body condition score 

(ECC) before and after the supplementation period, percentage of pregnancy, percentage of 

sheep diagnosed in heat per cycle and percentage of twin pregnancies. With this, significant 

results were obtained, with the pregnancy rate being 94.4%(34/36) and twin births 

20.5%(7/34). In this sense, flushing is a technique that has the potential to increase herd 

productivity, increasing the supply and constancy of lambs available for sale during the year. 

Keywords: Body score. Prolificity. Sheep nutrition. Strategic supplementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda por carne ovina tem crescido significativamente no Brasil, sendo que a 

demanda por consumo interno no país e exportação tem aumentado mais rápido que a 

capacidade de oferta. Para acompanhar o crescimento do mercado e manter o produto 

disponível, é necessário que a produção ovina seja eficiente, para conseguir atender 

necessidade de cordeiros durante todo o ano. Desta forma, necessita-se melhorar o 

desempenho do rebanho gaúcho, sendo o segundo estado que mais produz carne ovina. Para 

isto, são necessárias estratégias que melhorem a reprodução dos rebanhos. Macedo et al. 

(2003), afirmam que a taxa de fertilidade, aumento da natalidade e taxa de crescimento dos 

cordeiros são os principais fatores que determinam o êxito na produção de ovinos de corte. 

Bem como, o aumento de partos múltiplos e a redução no intervalo entre ciclos reprodutivos 

das fêmeas (OTTO DE SÁ e SÁ, 2003). Dentre esses aspectos, a determinação de melhorias 

reprodutivas dos rebanhos depende, não somente da genética dos animais, como dos fatores 

ambientais, condições nutricionais e manejo (SNYMAN et al., 1997). O aumento na taxa de 

ovulação de fêmeas ovinas é resultado da melhoria do aporte nutricional a estes animais 

(MACEDO et al., 2003).   

Dentre as estratégias de manejo que aumentam a fertilidade dos ovinos, destaca-se o 

flushing, método que promove o aumento do aporte de nutrientes na alimentação de fêmeas 

no período que antecede e durante a estação reprodutiva (GONÇALVES, 2008). O aporte 

nutricional das fêmeas provoca uma mudança brusca e rápida, que demonstrado por Morley et 

al. (1978), no qual que em média a cada quilograma de ganho de peso das fêmeas é provocado 

um aumento em cerca de 2% em prolificidade de cada animal até o momento da cobertura 

pelo macho.  

No Rio Grande do Sul um dos principais desafios no número de cordeiros nascidos é a 

escassez de nutrientes na nutrição das fêmeas. Esta determina o estado nutricional dos 

rebanhos de forma não desejável, definido por animais com baixa condição corporal, atraso na 

puberdade e manifestação de cio de animais adultos, até mesmo ausência de cios em alguns 

ciclos, baixa taxa de ovulação e pode até mesmo provocar abortos em animais sem condições 

nutricionais de manter a gestação (SOARES et al., 2007).  

Considerando a importância da nutrição ovina para o sucesso e uma gestão lucrativa dos 

rebanhos ovinos, é necessário usar tecnologias e estratégias voltadas para otimização da 

produção, uma nutrição adequada é o principal fator à propiciar percentuais zootécnicos 
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satisfatórios na produtividade ovina. É a glicose fornecida através de dietas energéticas, que 

propicia o aumento de oócitos, que irá determinar a quantidade de embriões gerados e 

consequentemente o aumento de gestações e cordeiros nascidos (PAULA, 2004).  

Por todo o exposto, os fatores supracitados evidenciam a importância do uso da estratégia 

de flushing alimentar no manejo reprodutivo de rebanhos ovinos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas ovinas submetidas a 

suplementação estratégica (flushing) no período que antecede e durante a estação de monta.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Identificar o escore de condição corporal das fêmeas ovinas antes e após o período de 

suplementação, bem como sua variação decorrente do flushing; 

 

b) Diagnosticar o momento do cio, registrando em qual ciclo este ocorreu; 

 

c) Verificar o desempenho reprodutivo, através do percentual de prenhez; 

 

d) Verificar a taxa de prenhez gemelar. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 OVINOCULTURA NO MUNDO 

 

 Os ovinos (Ovis aries) são animais ruminantes pertencentes à família Bovidae, cujo 

processo de domesticação se deu a partir da pré-história na Europa, mais especificamente na 

região da Suíça (SANTOS, 2018). Não se sabe ao certo a forma de dispersão desses animais 

pelo mundo, mas a migração, principalmente dos povos Persas, Gregos e Romanos estão 

associadas à mobilidade dos ovinos na Europa (SANTOS, 2019). Inicialmente, o ser humano 

contou com os ovinos para suprir suas necessidades de sobrevivência em relação à 

alimentação (carne e leite) e vestuário (lã e couro) (SANTOS, 2018). 

Acredita-se que, na Mesopotâmia, os primeiros povos agricultores descobriram que 

poderiam utilizar a lã das suas ovelhas, sem precisar matá-las, pois essas possuíam capacidade 

de produzir mais lã nos anos seguintes (SANTOS, 2019). Esta grande descoberta impulsionou 

a utilização da lã para o fabrico de tecidos, sendo o vestígio mais antigo têxtil de lã 

encontrado na Europa, descoberto em um pântano dinamarquês, datado de 1500 a.C. 

(COTTLE, 2010). 

A princípio, os processos de tecelagem e de fiação possivelmente eram realizados 

localmente pelos povos Babilónios, Sumérios e Persas, utilizando instrumentos muito 

simples. A lã apresentava vantagens sobre as fibras vegetais, pois era mais fácil e rápida de 

fiar do que o linho e o algodão e, também mais quente e mais fácil de tingir (SANTOS, 2019). 

Conforme o crescimento do rebanho ovino foi ocorrendo o homem passou a exercer 

maior exploração da atividade e a expansão da Europa para o resto do mundo ocorreu 

rapidamente (PINHEIRO MACHADO, 1944; SANTOS, 2018). Além disso, com a 

Revolução Industrial o comércio de lã expandiu consideravelmente, devido aos desenvolvidos 

equipamentos para a tecelagem permitindo a produção em larga escala e a diminuição dos 

custos.  Entretanto, com o aparecimento das fibras sintéticas, a partir dos anos 40 do séc. XX, 

a importância da lã diminuiu consideravelmente, mantendo-se ainda hoje essa tendência, 

abrindo espaço para a ovinocultura de corte (SANTOS, 2019). 

Dados da FAO no último levantamento realizado informam que rebanho mundial de 

ovinos em 2019 contava com 1,2 bilhão de cabeças, encontrando-se distribuído em todos os 

continentes. A Ásia era a maior produtora de ovinos, com um rebanho de 527,1 milhões de 

cabeças, representando 42,6% da produção mundial, seguida da África com um rebanho de 
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407,6 milhões de cabeças, detendo 32,9% da produção mundial e em terceiro lugar 

encontrava-se a Europa, com 127,9 milhões de cabeças, representando 10,3%. Já a Oceania e 

as Américas, totalizaram 92,6 milhões e 83,3 milhões de cabeças, sendo responsáveis por 

7,5% e 6,7% da produção mundial, respectivamente. Foi possível observar também a queda 

nos rebanhos ovinos da América do Sul desde o início da catalogação dos dados no ano de 

1961, cuja possuía 118,4 milhões de cabeças, passando para 72,8 milhões em 2000 e para 

65,8 milhões em 2019, embora o rebanho brasileiro tenha aumentado, evidenciando o 

crescimento da ovinocultura no país (FAOSTAT, 2019). 

 

3.2 OVINOCULTURA NO BRASIL  

 

No Brasil, ocorreram três vias de chegada da ovelha. No Nordeste, os responsáveis 

pela introdução dos animais foram primeiros colonizadores portugueses, ainda no século XVI. 

No Rio Grande do Sul, a chegada ocorreu pela região das Missões, procedentes do Vice-

Reinado do Peru, originados da Espanha, no século XVII. No Mato Grosso do Sul, a entrada 

dos ovinos ocorreu via rio Paraguai, por volta do século XVIII, vindos do Rio Grande do Sul 

e da Bolívia (SORIO, 2018).  

Segundo Pinheiro Machado (1944) os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo foram os primeiros a introduzir animais descendentes das raças espanholas e de ovelhas 

da raça Cotswold, que é a matriz das raças europeias, entretanto, houve evolução significativa 

na criação devido às condições desfavoráveis para a atividade nas referidas regiões 

(PINHEIRO MACHADO, 1944). 

A produção de lã nacional e internacional estava em uma crescente, até que na 

primeira metade da década de 90, com o aumento do consumo de tecidos sintéticos e aumento 

da área plantada, os rebanhos passaram por drástica redução no mundo inteiro. A queda da 

demanda de lã causou uma crise internacional no mercado, fazendo com que países 

produtores diminuíssem a oferta traçando um novo perfil de produção, direcionando para 

produção de carne (VIANA, 2008).  

A partir desse momento, a ovinocultura de corte começou a ser explorada 

definitivamente como atividade principal nas propriedades antes exclusivamente produtoras 

de lã. Atualmente a ovinocultura no Brasil, principalmente a de corte, vem se desenvolvendo, 

se modernizando e crescendo em regiões onde antes a atividade era quase nula, intensificando 

sistemas da cadeia produtiva em pequenas e médias propriedades e diversificando o 

investimento no meio agropecuário (KOLLER, 2019).  



15 
 

Nesse cenário, a ovinocultura é crescente no Brasil e está estimada em 

aproximadamente 19,7 milhões de cabeças (IBGE, 2019). A região Nordeste, em dados 

obtidos no último levantamento do IBGE (2019) apresentou a maior concentração do rebanho 

ovino a nível nacional, sendo responsável por 68,5% do número total de animais. A Bahia é o 

estado brasileiro com maior efetivo de ovinos, ficando com 22,8% em 2019. Quanto ao Rio 

Grande do Sul, que já foi o principal estado para essa criação, porém com finalidade voltada 

para a produção de lã, ficou com 15,5% do total nacional, seguido por Pernambuco, na 

terceira posição, com 13,7%. Dos 5. 313 Municípios com efetivos de ovinos, coube destacar a 

Casa Nova (Bahia), com o maior contingente dessa espécie, seguido por Santana do 

Livramento (Rio Grande do Sul), Remanso (Bahia) e Juazeiro (Bahia) (IBGE, 2019).  

 

3.3 OVINOCULTURA NO RIO GRANDE DO SUL  

 

No Rio Grande do Sul, a primeira estatística oficial de ovinos foi realizada no ano de 

1797, cujo total somava 17.475 cabeças (SANTOS, 1968). Após dois séculos, em decorrência 

da importância econômica da lã, o estado do Rio Grande do Sul chegou a possuir um rebanho 

ovino de cerca de 12 milhões de cabeças na década de 70. (FIGUEIRÓ, 1975). 

O maior destaque da ovinocultura na economia gaúcha ocorreu no século XX, quando 

a produção de lã era o principal objetivo da atividade, sendo que a carne era encarada como 

um produto secundário e sem grande preocupação com mercado e qualidade do produto. 

Entretanto, a crise das décadas de 1980 e 1990, decorrente do rápido crescimento das 

atividades industriais especializadas e do alto estoque australiano de lã, gerou uma 

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

às exigências do mercado internacional. Como resultado, muitos produtores desistiram da 

atividade.  

Por outro lado, o aumento do poder aquisitivo da população e o incremento do abate 

de animais jovens favoreceu uma maior apreciação da carne ovina a partir dos anos 1990, 

levando a uma maior demanda de consumo e contribuindo para o surgimento de um novo 

mercado para a ovinocultura. Esse novo cenário fez com que muitos produtores rurais 

voltassem à atividade, o que possibilitou o início da reestruturação da ovinocultura no Rio 

Grande do Sul, com a transição do sistema produtivo laneiro para o sistema de produção de 

cordeiros para abate, tornando-se, dessa forma, o produto carne a principal exploração 

econômica. (SANTOS et al., 2009; VIANA; SILVEIRA, 2009). 
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Atualmente, o Rio Grande de sul conta com um rebanho ovino de 2,8 milhões de 

animais, sendo 37,4% do rebanho destinado pra a produção de carne e 20,0% para a produção 

de lã, possuindo ainda rebanhos com finalidade mista (30,3%) (BONETTI et al., 2020). 

Dentre os municípios, Santana do Livramento é o que possui o maior rebanho do estado e o 

segundo maior do Brasil, com participação de 1,53% na produção nacional de ovinos, com 

301.150 cabeças (IBGE, 2019).  

Embora os rebanhos sejam expressivos, é importante ressaltar que a passagem do 

sistema de produção de lã para o de produção de carne no Rio Grande do Sul, não foi 

acompanhada de alterações no manejo para que pudessem propiciar maior eficiência 

reprodutiva, sendo assim, o modo antigo, ainda utilizado na produção, não favorece índices 

reprodutivos esperados para que se atinjam valores produtivos mais rentáveis (MORINI 

JUNIOR, 2007; SMIDERLE, 2009).  

Sendo assim, embora as raças sejam adaptadas à região, elas apresentam 

particularidades produtivas e reprodutivas, se fazendo necessário o manejo adequado e a 

compreensão da associação do peso, do escore corporal e dos parâmetros sanitários que 

podem resultar na diminuição do número de ovelhas prenhas nos rebanhos (XAVIER NETA, 

2018). 

Em rebanhos comerciais do RS, é comum serem detectados baixos índices de prenhes, 

que podem variar entre 60 e 95% (COE, 1991).  Ribeiro et al. (2002), ao examinar a taxa de 

prenhes 45 rebanhos em diversas regiões do Rio Grande do Sul, durante seis períodos 

reprodutivos, encontraram percentagens de prenhes entre 77,3 e 89,9% e constataram que a 

utilização de animais de raças ditas produtoras de carne geram números preocupantes, visto 

que estes resultados influenciam diretamente no número de cordeiros produzidos. 

De acordo com estudos realizados no Rio Grande do Sul, a idade das ovelhas não 

apresenta grande influência na variação dos valores de percentual de prenhes, sendo a 

eficiência reprodutiva relacionada principalmente com a condição corporal (CC) das ovelhas 

no início do encarneiramento (RIBEIRO, 2003). Bianchi et al. (2001), já demonstraram a 

importância da alimentação na reprodução dos ovinos, visto que ovelhas submetidas à 

alimentação superior antes e durante o encarneiramento apresentaram um aumento 

significativo na taxa de prenhes e no número de cordeiros nascidos por ovelha encarneirada, 

visto que a taxa de ovulação aumenta consideravelmente em grupos que recebem um melhor 

aporte energético. 
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3.4 CICLO ESTRAL  

 

Os ovinos são animais poliéstricos estacionais, reproduzem naturalmente somente em 

um período do ano, iniciam a estação reprodutiva com a diminuição de horas de luz/dia 

(geralmente no final do verão para o início do outono) (COIMBRA, 1992). O ciclo estral é a 

capacidade reprodutiva das fêmeas atingida na puberdade. O desenvolvimento do folicular 

das ovelhas acontece através de ondas, que iniciam com o surgimento de folículos que 

crescem desde três milímetros, que são de três a cinco ondas foliculares em cada ciclo. O 

ciclo reprodutivo dos ovinos possui diferentes fases, iniciando quando o animal atinge a 

puberdade e maturidade sexual, ciclo estral, estação de acasalamento, estro pós parto e o 

envelhecimento, acompanhado da diminuição na capacidade reprodutiva. Os fatores que 

determinam a capacidade reprodutiva das ovelhas estão interligados, sendo eles: genéticos, 

ambientais, fisiológicos, nutricionais e hormonais.  Estes, manifestam-se quando os animais 

atingem a puberdade e manifestam o estro, com ovulações e sequência de atitudes que 

demonstram comportamento sexual (HAFEZ et al., 2004; CARVALHO, 2009).  

Para tanto, as fêmeas apresentam comportamentos indicativos durante a estação de 

monta e passam a não apresenta-los quando já estão prenhas, não repetindo outro ciclo 

durante a estação. O manejo do ciclo produtivo e reprodutivo do rebanho deve compreender o 

ciclo estral dos animais, possibilitando-se assim a organização para manejos estratégicos 

como o flushing e viabilizando maiores índices reprodutivos (SOUTO, 2019).  

 

3.5 CONDIÇÃO DE ESCORE CORPORAL  

 

O Escore de condição corporal (ECC), é um método utilizado para estimar a condição 

nutricional dos animais, através de uma avaliação tátil (MACHADO, 2008).  É uma 

ferramenta importante para o manejo dos rebanhos ovinos, pois além de ser rápido e prático, 

não engloba nenhum custo para o produtor, somente prática. (MORAES, et al., 2005). O 

método foi desenvolvido por RUSSEL, et al. (1969), e consiste na palpação dos animais, na 

região do dorso, escalando a condição de gordura e camada muscular em uma faixa de 1 a 5, 

de muito magro a muito gordo. 

 A avaliação de escore corporal, se faz necessário, uma vez que apenas o peso corporal 

não é suficiente para avaliar a condição nutricional dos ovinos, devido às diferentes 

características dos animais, quanto a lanados e deslanados, às diferentes raças, faixas etárias e 

estado gestacional (DUCKER & BOYD, 1977). A condição corporal das ovelhas, no período 
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que antecede e durante a estação de acasalamento, interfere diretamente na fertilidade das 

ovelhas, que influencia o percentual de prenhez e a taxa de nascimento de cordeiros 

(RIBEIRO et al., 2003). Portanto, o ganho de peso e o aumento da condição corporal (ECC) 

melhoram significativamente o desempenho reprodutivo do rebanho (CEZAR; SOUSA, 

2006). Mori et al. (2006), avaliou o desempenho reprodutivo de ovelhas suplementadas e não 

suplementadas e observou que, as ovelhas suplementadas obtiveram maiores ganhos de peso e 

consequentemente aumento do escore corporal em relação às não suplementadas. Pode-se 

também observar que fêmeas em condição corporal inferior a 2,5 durante a estação de monta, 

raramente conseguem apresentar capacidade reprodutiva de manifestação de cio e de prenhez 

(GUNN et al., 1991). 

 

3.6 NUTRIÇÃO DE OVINOS 

 

 A alimentação dos ovinos é o atributo de maior importância na atividade, pois estima-

se que os gastos nesse aspecto sejam em torno de 70% dos custos da produção ovina (SUSIN 

E MENDES, 2007).  

Consoante Maynard e Loosli, 1984, a água é o nutriente que o organismo dos animais 

mais necessita. Dentro do sistema de produção, deve haver boa disponibilidade de água e 

próximo aos animais, para que não ocorra desidratação.   

O êxito na produção ovina é determinado pela condição nutricional dos animais e 

atenção às diferentes necessidades dentro de um mesmo rebanho, pois ao longo do ciclo 

produtivo os animais possuem diferentes exigências nutricionais, devido a fase reprodutiva 

em que estão, à idade, a finalidade da produção, entre outros fatores que englobam o ciclo 

produtivo (SILVA SOBRINHO, 1987)  

Dessa forma, a capacidade reprodutiva é a característica mais importante de um 

rebanho ovino, pela sua importância econômica e também sobre a capacidade de 

melhoramento genético desse rebanho, devido ao nascimento de cordeiros (VIELMO et al., 

2018). O aumento nutricional dos animais influencia o desempenho reprodutivo das fêmeas, 

diminui a idade para reprodução, adianta a puberdade, propicia partos múltiplos, resultando 

no aumento no número de cordeiros nascidos a cada estação de parição (GUEDES, 2020). 

Aumentando-se assim a capacidade de produção do rebanho, gerando maiores retornos 

econômicos ao produtor.  
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3.6.1 Pastagem natural e oferta de matéria seca do campo nativo  

 

 A utilização do campo nativo como única fonte na dieta dos pequenos ruminantes, é 

vantajosa economicamente, no entanto, existe a dificuldade em conhecer e coincidir os 

períodos de maior oferta de forrageiras naturais, com os períodos de maior exigência ao longo 

do ano, sendo assim, é difícil atender satisfatoriamente as necessidades nutricionais dos 

ovinos somente em pastejo de campo nativo (SILVA SOBRINHO, 2006). Os ovinos também 

possuem hábitos de pastejo pouco semelhantes aos bovinos, sendo estes seletivos, por 

espécies diferentes (PRACHE E PEYRAUD, 1997). Este é um dos fatores que proporciona a 

interação pecuária e ovinocultura dentro de um mesmo sistema extensivo de produção, 

estabelecendo boa produção por animal e por área (Adami e Monteiro, 2011).  

 O manejo adequado dos animais em campo nativo otimiza a utilização da área, 

diminui a incidência de plantas daninhas e auxilia na preservação de espécies nativas 

(ARAÚJO FILHO E CRISPIM, 2002).  

Sendo assim, determinação e o conhecimento da disponibilidade de matéria seca é de 

suma importância para entender a dieta e regulá-la à necessidade diária dos ovinos, 

especificamente às fêmeas, que, conforme Bueno, 2007, consomem diariamente cerca de 2 a 

2,5% do peso vivo de matéria seca.  

 

3.6.2 Formulação de dietas 

 

 Uma vez que, a nutrição é determinante para o desempenho de um rebanho, considera-

se que, a dieta em cada estágio possui exigências específicas, tal como, para manutenção de 

condição corporal e nutricional, crescimento, reprodução, finalidade da produção e lactação. 

Essas características são determinantes em uma formulação, onde a energia é o fator de maior 

limitação, conforme SILVA, 1996. As dietas formuladas devem ser equilibradas, quanto à 

energia metabolizável, através do fornecimento de ácidos graxos no rúmen, para utilização 

pela flora microbiana ruminal, sem que haja deficiência, acarretando danos no desempenho 

dos animais ou excessos, que além de gerarem prejuízos econômicos desnecessários, 

ocasionam acúmulos de gordura no aparelho reprodutor das fêmeas, que de igual forma causa 

danos na capacidade de reprodução.(DEWHURST et. al, 2000)  A proteína das dietas é 

igualmente importante à energia, de forma que, a proteína é determinante e limitante, mesmo 
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que haja boa disponibilidade de energia, na forma de carboidratos, a deficiência em proteínas 

na formulação acarreta em danos ao desempenho animal, pois esta é fundamental no 

organismo dos animais, auxilia  na manutenção dos tecidos, transporte de nutrientes, 

formações de hormônios, formações musculares, bem como formação de enzimas 

(RESENDE et al., 2005). Do mesmo modo, os macro (cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, 

magnésio e enxofre) e microminerais (Iodo, cobalto, cobre, zinco, manganês, ferro e selênio) 

também desempenham funções essenciais no organismo dos ovinos, auxiliam na utilização 

das proteínas e carboidratos pelo organismo (GERASEEV, 1998). Cada categoria dentro do 

rebanho possui uma demanda específica, sendo assim, existe um sistema que utiliza equações 

para realizar o balanceamento das dietas conforme a necessidade de cada grupo (NRC, 2006). 

Bem como a necessidade das vitaminas, que são compostos orgânicos, exigidos em pequenas 

quantidades diárias pelo organismo dos ovinos, conforme a faixa etária e o período 

reprodutivo, sendo elas: vitamina A, D, E, complexo B e vitamina K (WATTIAUX, 1998). 

 

3.7 FLUSHING DE NUTRIENTES 

 

Na maioria dos sistemas de criação de ovinos extensivamente, não há disponibilidade 

de pastagem natural que oferte a estes a quantidade e qualidade necessária de nutrientes ao 

longo de todo o ano, devido a estacionalidade na produção de forragem, que por sua vez, 

permaneçam em déficit nutricional e ECC abaixo do desejável (BERRETA e BEMHAJA, 

1991).  

O flushing é um método originário da Inglaterra, onde inicialmente restringia-se a 

nutrição dos ovinos durante o intervalo do desmame dos cordeiros da estação anterior até um 

período de aproximadamente 4 semanas antes do próxima estação reprodutiva, para que a 

baixa nutrição altere o estado corporal e o peso das fêmeas, que quando suplementadas 

apresentassem uma resposta significativa a mudança de dieta, para aumentar a ovulação 

(REY, 1976). 

A nutrição é o fator mais importante no desempenho reprodutivo, fornecendo ao 

organismo dos animais os nutrientes necessários ao metabolismo, interferindo nas reações do 

sistema reprodutivo (PIRES, 2011; ROBINSON et al.., 2002). 

O aumento nas taxas de ovulação proporcionado pelo flushing somente é alcançado 

quando o período de suplementação mínimo corresponde a pelo menos um ciclo estral, 

preliminar à estação de monta (HARESING, 1981). Para elevar ainda mais a ovulação de 

ovelhas em boa condição corporal é necessário um período de déficit nutricional, prévio ao 
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flushing, o que proporciona que o flushing eleve significativamente as taxas metabólicas dos 

animais e consequentemente a ovulação das fêmeas (SUSIN, 1996). Dentre tais aspectos, 

ressalta-se que a viabilidade econômica do flushing está em considerar se as ovelhas possuem 

necessidade de complementação nutricional e balanço energético negativo. 

O aumento da nutrição durante o período que antecede a monta e durante a estação de 

acasalamento, é conhecido como flushing, ou, seja, uma alternativa estratégica que aumenta a 

condição corporal das ovelhas, aumentando assim a fertilidade e prolificidade dos animais 

(BOMFIM et al., 2014). A condição corporal e a oferta nutricional das fêmeas é um fator 

limitante para a fertilidade, fêmeas com deficiência nutricional podem não ovular 

(CATUNDA, 2011). Uma vez que o incremento à dieta dos animais aumenta a ingestão de 

nutrientes, como os carboidratos, o metabolismo das fêmeas é estimulado, que após a 

digestão, produz reações que liberam glicose para o interior das células, melhorando o 

desempenho reprodutivo e a disponibilidade de energia ao ovário que aumenta a taxa de 

ovulação (SOUZA et al., 2009). O flushing, suplementação por um período curto, aumenta 

significativamente o nível nutricional das fêmeas. O NRC (1985) aconselha que, nesse dado 

momento, seja ofertado uma dieta que possua 60% a mais em nutrientes que a exigência 

nutricional de manutenção das fêmeas. Proporciona-se desta forma um aumento na taxa 

ovulatória, uma vez que o folículo ovulatório aumenta em tamanho, pois as reações ovarianas 

estão ligadas a liberações hormonais influenciadas pelo aporte nutricional (MUÑOZ-

GUTIÉRREZ et al., 2002). Que, conforme Scaramuzzi et al., (1993), é uma reação metabólica 

ligada à diminuição da secreção do estradiol, aumentando o período de permanência do 

folículo dominante, este, age negativamente sobre a liberação do hormônio folículo-

estimulante (FSH), favorecendo que mais folículos iniciem a fase pré-ovulatória, aumentando 

a ovulação, que favorece a prenhez e a liberação de mais óvulos, gerando partos múltiplos 

(VIÑOLES et al., 2005; SOMCHIT et al., 2007; SCARAMUZZI et al., 2006). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi conduzido no período compreendido entre 1º de março a 19 de 

junho do ano de 2021. Foi desenvolvido em uma propriedade rural do interior do município 

de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, região do Cerro Chato, no 6º distrito 

Espinilho, afastada 28Km do perímetro urbano da cidade, localizada a 30°48’38.9’’ de 

latitude sul, 55°42’31.8’’ de longitude oeste e 191m de altitude. A classificação climática do 

município é CFA-clima temperado húmico com verão quente (CLIMATE-DATA.ORG, 

2019).  

 

Figura 1 - Mapa de localização da propriedade. 

 
Fonte: Autora (2021) 
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A área total da propriedade é de 204,87 hectares e está localizada em uma região de 

ocorrência de solos basálticos, Unidade de mapeamento Pedregal (Neossolo Litólico 

Eutrófico fragmentário) e Unidade de Mapeamento Escobar (Vertissolo Ebânico Órtico 

chernossólico) e suas associações (LEMOS, 1973). Estes são solos que apresentam limitações 

físicas para agricultura, sendo mais aptos para a bovinocultura e ovinocultura, historicamente 

exploradas de forma pecuária extensiva. 

 

4.2 DISPONIBILIDADE DE PASTAGEM NATURAL 

 

Os animais foram mantidos em um potreiro de 33 hectares (polígono demarcado em 

vermelho na figura 1), sendo 1,76 hectares de espelho d’água, 3,44 hectares de afloramentos 

rochosos, restando 28,02 hectares de área de campo para pastejo animal (figura 2).  

 

Figura 2 - Vista aérea parcial do potreiro. 

 
Fonte: imagem cedida pelo proprietário do estabelecimento.  

 

A carga animal foi de aproximadamente 215Kg/peso vivo/ha. Para cálculo da carga 

animal considerou-se outras espécies e categorias, pois além dos 36 ovinos, haviam 26 

terneiros com peso médio de 152,57 Kg no potreiro do estudo.  A determinação de matéria 

seca foi realizada através do método da dupla amostragem, método usado para estimativa de 

disponibilidade de pastagem ou forrageiras, que consiste na utilização de um quadro de 0,25 

m², que é lançado de forma aleatória ao acaso, através de uma caminhada em diagonal pela 

localidade a ser avaliada, são feitos cortes da matéria verde que estiver dentro do quadro e 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/browse?type=author&value=LEMOS%2C+R.+C.+de
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também estimativas visuais (Figura 3), avaliando a pastagem de 1 a 5 em relação à densidade 

de matéria (GARDNER, 1986). 

 

Figura 3 - Estimativa visual e cortes de amostras de matéria verde. 

 
Fonte: Autora (2021).  

 

Cinco das amostras foram coletadas, pesadas em balança de precisão, após, foram 

secadas em forno micro-ondas (figura 4), até que o peso de cada amostra fosse igual por três 

pesagens seguidas, chegando a constância, para calibração e associação às estimativas visuais 

realizadas e avaliadas (PEDREIRA, 2009). Dessa forma, constatou-se uma disponibilidade de 

forragem de matéria seca de 1762kg/ha para pastejo dos animais no potreiro.  
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Figura 4 - Pesagem e secagem das amostras. 

 
Fonte: Autora (2021). 

  

 

4.3 UNIDADES EXPERIMENTAIS 

 

Foram utilizadas 36 ovelhas adultas, de um rebanho comercial, constituído por 

animais da raça Corriedale e cruzamentos de animais Texel x Corriedale. As ovelhas já eram 

brincadas e foram numeradas no lombo (Figura 5), utilizando marcas numéricas de metal e 

tinta específica para lã ovina (Figura 6), para melhor observação dos animais a campo. 

 

Figura 5 - Animais marcados em ordem numérica crescente. 

 
 Fonte: Autora (2021) 
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Figura 6 - Tinta específica e marcas numéricas. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

  

No dia 2 de março os animais foram pesados individualmente em uma balança bovina 

mecânica, com precisão de 500 gramas (Figura 7). 

 

Figura 7 - Balança bovina utilizada. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 Na sequência da pesagem dos ovinos foi avaliado o escore corporal de cada animal, 

utilizando a técnica de palpação das apófises lombares, baseado o escore em uma escala de 1 

a 5 (Figura 8), no qual se classifica de 1 (muito magra) e 5 (obesa) (JEFFERIES,1961).  
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Figura 8 - Avaliação por toque na região lombar e disposição de gordura para classificar os 

escores de 1 a 5. 

 

 
Fonte: GAERTNER (EMBRAPA, 2005). 

 

4.4 SUPLEMENTAÇÃO DOS ANIMAIS (FLUSHING)  

 

As ovelhas foram suplementadas com uma ração comercial peletizada (Figura 9), 

específica para ovinos, contendo 16% de proteína bruta e NDT mínimo de 71%. 

  

Figura 9 - Ração comercial utilizada. 

 
Fonte: Autora (2021). 
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O peso total do grupo de ovinos foi de 2057,90 Kg, sendo o peso médio de 57,20 Kg. 

A partir destes dados foram  então calculados os percentuais da ração para o período de 

adaptação (Figura 10), que teve início em 11 de março, assim definido: no primeiro dia foi 

ofertado 0,3%  do peso vivo do lote (6,171KG), no segundo dia 0,5% (10,285Kg) , ao terceiro 

e quarto dia 0,7% (14,399 Kg); ao quinto dia iniciou-se a quantidade regular a ser ofertada 

durante o período restante até a introdução do carneiro ao lote, correspondendo a 1% do peso 

vivo do lote (20,579 Kg/dia da ração utilizada). 
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Figura 10  - Ovelhas sendo suplementadas no período de adaptação. 

 
Fonte: Autora (2021).  

 

Os animais foram alimentados diariamente às 13 horas (Figura 11), considerando que, 

no período entre às 11 horas e às 14horas, a radiação solar é maior, aumentando a temperatura 

do ambiente e os ovinos tendem a descansar, uma vez que ficam desconfortáveis para pastejar 

sob altas temperatura evitando-se assim a interferência na rotina diária dos animais (SILVA, 

2004). 

 

Figura 11 - Ovelhas em suplementação durante o período de flushing. 

 
Fonte: Autora, 2021.  
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4.5 ESTAÇÃO DE ACASALAMENTO 

 

O carneiro foi introduzido ao rebanho no dia 31 de março, após completar-se 15 dias 

desde que foi estabelecida a suplementação em 1% do peso vivo. O carneiro utilizado era da 

raça Corriedale, e foi submetido previamente a exame andrológico para confirmação de sua 

fertilidade. O carneiro apresentou peso vivo de 95 quilos, sendo este peso somado e calculado 

junto à oferta diária de concentrado, acrescentando cerca de 0,950 Kg, totalizando 

21,520Kg/dia. O carneiro teve a região esternal (peito) pintada a cada 4 - 5 dias com uma 

mistura de sebo bovino derretido e pó xadrez, para que durante a monta ele marcasse as 

fêmeas, com o propósito de identificar o momento do estro destas (figura 12). 

 

Figura 12 - Ovelhas marcadas pelo carneiro desde o primeiro dia. 

 
Fonte: Autora (2021). 

  

O carneiro permaneceu com o rebanho até o dia 20 de maio, totalizando 50 dias, 

completando-se assim aproximadamente 3 ciclos estrais das fêmeas. Cada ciclo estral 

completo costuma ter a duração de aproximadamente 14-17 dias (HAFEZ, 1995). A medida 

que os cios ocorreram e eram diagnosticados pela marcação da garupa das ovelhas, estes 

foram registrados em planilha eletrônica, a fim de registrar-se em qual ciclo houve maior 

concentração do evento. Ao término da estação de acasalamento aferiu-se novamente o ECC 

pelo mesmo técnico responsável pelo exame anterior. 
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4.6 ULTRASSONOGRAFIA: DIAGNÓSTICO DE PRENHEZ POR IMAGEM 

 

No dia 19 de junho, após completar-se 30 dias da retirada do reprodutor realizou-se a 

ultrassonografia gestacional (Figura 13), para diagnóstico de prenhez e identificação de partos 

múltiplos.  

 

Figura 13 - Veterinário realizando o diagnóstico de gestação por ultrassonografia 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Bragança (2006) aponta que a ultrassonografia é uma ferramenta importante para 

facilitar a gestão dos rebanhos ovinos, pois através dela é possível realizar um manejo 

reprodutivo adequado, organizar os períodos de parição, diferenciar a suplementação de 

fêmeas gestantes de partos múltiplos, bem como identificar as fêmeas vazias, trazendo assim 

uma otimização organizacional e econômica para o rebanho. A seguir serão apresentados os 

dados obtidos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados referentes ao peso vivo dos animais ao início do flushing (PIF), escore de 

condição corporal antes (ECCAF) e após o flushing (ECCPF) podem ser visualizados na 

tabela 1. 

 

TABELA 1- Desempenho produtivo de ovelhas antes e após manejo alimentar (flushing). 

PMIF (kg) ECCAF ECCPF 

57,2±8,5 3,28±0,54 3,70±0,28 

PIF = peso médio (kg) ao início do flushing; ECCAF= Escore de condição corporal antes do flushing; ECCPF = 

Escore de condição corporal após o flushing.  

  

No Rio Grande do Sul, o aumento do ECC durante a estação de monta é um desafio, 

pois o período de reprodução dos ovinos coincide com a mudança na disponibilidade e 

diminuição da qualidade de pastagem nativa, pelo final da estação quente do ano (CORRÊA e 

MARASCHIN, 1994). De acordo com os dados coletados, utilizando a técnica de flushing foi 

possível obter um aumento na média do ECC do rebanho ao final da suplementação. Este 

resultado corrobora com dados encontrados por Guedes et al. (2020), que também 

encontraram evolução no ECC na mesma época do ano, trabalhando com borregas da raça 

Ideal. 

Molle et al. (1995), correlacionaram o aumento no ECC com o desempenho 

reprodutivo e o aumento na prolificidade do grupo de fêmeas estudado. A maior 

disponibilidade de nutrientes geraria, portanto, incremento na ECC e nos níveis de energia 

destinados à reprodução.   

  

 Os dados referentes ao desempenho reprodutivo das ovelhas estão apresentados na 

tabela 2. 

 

TABELA 2 - Desempenho reprodutivo de ovelhas após manejo alimentar (flushing). 

DE1C (%) DE2C (%) DE3C(%) TP(%) TPG(%) 

72,23 (26/36) 22,23 (8/36) 5,5 (2/36) 94,4 20,5 

DEC1C = detecção de estro no primeiro ciclo; DE2C = detecção de estro no segundo ciclo; DE3C = detecção e 

estro no terceiro ciclo; TP = taxa de prenhez; TPG = taxa de prenhez gemelar. 
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 Paula (2004), em seu trabalho constatou que o flushing provoca a manifestação 

precoce de cio, o que é altamente desejável, uma vez que a concentração de prenhezes no 

início leva a partos no início da estação de parição, permitindo maior tempo de 

desenvolvimento aos cordeiros. A partir da observação dos dados verifica-se que se obteve 

um percentual de 72,23% (26/36) de ovelhas cobertas no primeiro ciclo, o que irá concentrar 

aproximadamente ¾ dos nascimentos no início da estação de parição. Este fator irá facilitar o 

manejo pré e pós parto, bem como, um rebanho de cordeiros mais homogêneo e fêmeas 

desmamadas mais cedo para a próxima estação.  

Mori et al (2006) encontraram aumento de ECC em ovinos de diferentes genótipos 

recebendo suplementação antes e durante o período de estação de acasalamento. No referido 

trabalho, não encontraram aumento na taxa de prenhez, mas obtiveram incremento na taxa de 

natalidade, impulsionada pela ocorrência de partos múltiplos. Nos dados obtidos neste 

trabalho encontramos 94,4% de prenhez e 20,5% de partos gemelares. Neste sentido, está 

prevista a produção de 41 cordeiros de 36 ovelhas expostas ao reprodutor, uma taxa de 

natalidade de  113%. Estes dados são condizentes com Rodrigues (2013), que trabalhando 

com ovelhas Texel encontraram 93,84% de prenhez e 103,0% de natalidade; cabe ressaltar 

que a raça Texel é reconhecidamente mais prolífica que a raça Corriedale, base deste estudo. 

Ainda neste sentido, pode-se verificar que os resultados foram superiores aos que Silva 

Sobrinho (2006), considera como um bom resultado, que é de 80-90% de natalidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O flushing promoveu aumento na condição corporal de ovelhas quando utilizado no 

período anterior e durante a estação de monta. A taxa de gestação e de prenhezes gemelares 

foi satisfatória, portanto, esta estratégia pode ser uma alternativa para o aumento da 

produtividade em rebanhos ovinos mantidos em sistema extensivo em campo nativo. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Planilha para controle de variáveis do rebanho 

Fonte: Autora (2021). 

Apêndice B – Gráfico de regressão linear do método de dupla amostragem 

 
Fonte: Autora (2021). 

BRINCOPESO (Kg)ECC INICIALECC FINALFAMACHADENTIÇÃO CRUZAMENTO IDADE GESTACIONAL  CICLO ESTRAL OBSERVAÇÃO 

1 025 60,00 3,7 4 1 6 dentes Texel/corriedale 70 DIAS 1º

2 015 72,00 4 4 2 Boca cheiaTexel/corriedale 75-80 DIAS 1º

3 083 57,00 2,5 3,5 3 6 dentes Corriedale 55 DIAS 2º

4 021 64,50 4 4 2 Boca cheiaTexel/corriedale 65 DIAS 1º GEMELAR

5 017 58,50 3,7 4 2 2 dentes Texel/corriedale 75-80 DIAS 1º

6 012 64,40 3,5 3,7 2 Boca cheiaTexel/corriedale 65 DIAS 1º

7 024 57,00 3,6 3,7 3 Boca cheiaTexel/corriedale 75-80 DIAS 1º

8 003 66,50 3,7 3,7 2 Boca cheiaTexel/corriedale 70-75 DIAS 1º GEMELAR

9 011 51,00 3,7 3,8 2 2 dentes Texel/corriedale 75-80 DIAS 1º

10 012831 43,50 3,2 3,8 2 6 dentes Corriedale 65 DIAS 1º GEMELAR

11 089 50,00 2,7 3,5 2 6 dentes Corriedale 60 DIAS 2º

12 012847 80,50 4 4 2 Boca cheia Corriedale 75 DIAS 1º

13 012836 53,00 2,7 3,5 3 4 dentes Texel/corriedale VAZIA Marcada no 2º ciclo

14 014 50,50 3,5 4 3 2 dentes Texel/corriedale 65 DIAS 1º

15 012829 62,50 3,5 3,8 2 4 dentes Texel/corriedale 60 DIAS 1º

16 076 64,00 3,7 4 2 4 dentes Corriedale 60-65 DIAS 1º GEMELAR

17 012848 68,00 4 3,5 3 Boca cheia Corriedale 75 DIAS 1º

18 073 56,50 3 4 2 2 dentes Corriedale VAZIA Marcada nos 3 ciclos

19 070 59,50 3 3,2 2 6 dentes Corriedale 60 DIAS 1º

20 088 46,00 2,5 3,5 3 2 dentes Corriedale 60 DIAS 2º Marcada no 1º e 2º ciclo

21 041212 45,50 3,5 3,5 2 Boca cheia Corriedale 60 DIAS 2º GEMELAR

22 009 62,00 3,7 3,7 2 6 dentes Texel/corriedale 65-70 DIAS 1º GEMELAR

23 002 52,00 3 4 2 2 dentes Corriedale 75 DIAS 1º

24 028 40,00 2,5 3,5 2 2 dentes Corriedale 40-45 DIAS 2º Marcada no 1º e 2º ciclo

25 087 56,00 3 3,5 2 4 dentes Corriedale 65 DIAS 1º

26 012842 53,50 2,5 3,7 3 4 dentes Texel/corriedale 45-50 DIAS 2º

27 007 51,50 3,5 3,7 2 6 dentes Texel/corriedale 80 DIAS 1º

28 013 52,00 3,8 4 2 2 dentes Corriedale 75 DIAS 1º

29 084 52,50 3 3,2 2 4 dentes Corriedale 70 DIAS 1º

30 012837 57,00 3,2 3,5 3 Boca cheia Corriedale 65 DIAS 1º

31 012826 66,00 4 4 2 Boca cheiaTexel/corriedale 75 DIAS 1º

32 080 49,00 3 3,5 2 2 dentes Corriedale 60 DIAS 2º GEMELAR

33 086 51,00 3 4 2 4 dentes Corriedale 75 DIAS 1º

34 012838 56,50 3,5 3,8 2 4 dentes Corriedale 50 DIAS 2º Marcada no 1º e 2º ciclo

35 012828 69,50 2 2,8 3 Boca cheia Corriedale 65 DIAS 1º

36 012835 59,00 2,5 3,5 3 Boca cheia Corriedale 35-40 DIAS 3º 

y = 1148x - 1452 
R² = 0,8355 
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REGRESSÃO LINEAR DA DUPLA AMOSTRAGEM 


