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RESUMO 

 

Em busca de renda para propriedades que trabalham com atividades agropecuárias, 

busca-se tecnologias de baixo custo para investir gerando renda em curto prazo. O 

presente experimento teve o objetivo de realizar uma análise técnico-econômica de um 

sistema de ovinocultura intensivo, baseada em uma técnica nutricional diferenciada, o 

creep feeding; para tanto, observou-se o quanto esta técnica influenciou no desempenho 

dos animais e na sua reprodução. O estudo foi realizado no município de Santana do 

Livramento (RS), entre o período que compreende os meses de julho/2020 a 

setembro/2021. Foi elaborado um cálculo da receita bruta oriunda dos animais que 

receberam suplementação. A utilização do creep feeding demonstrou ser eficiente para 

aumentar a produtividade do sistema. É possível constatar que a técnica viabiliza um 

crescimento importante para a receita da propriedade, produzindo animais mais 

eficientes e em maior escala. 

Palavras-chave: creep feeding; ganho de peso; ovinocultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

In search of income for properties that work with agricultural activities, low-cost 

technologies are sought to invest, generating income in the short term. The present 

experiment aimed to carry out a technical-economic analysis of an intensive sheep 

farming system, based on a differentiated nutritional technique, creep feeding; for that, 

it was observed how this technique influenced the performance of the animals and their 

reproduction. The study was carried out in the city of Santana do Livramento (RS), 

between the months of July/2020 to September/2021. A calculation of gross income 

from animals that received supplementation was prepared. The use of creep feeding 

proved to be efficient to increase system productivity. It is possible to see that the 

technique enables an important growth for the property's income, producing more 

efficient animals and on a larger scale. 

Keywords: creep feeding; weight gain; sheep farming 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das atividades econômicas que se mantem mesmo oscilando no cenário 

agropecuário no Brasil é a ovinocultura, apresentando-se como uma alternativa de renda 

dos grandes e médios produtores rurais e produtor familiar. 

O rebanho de ovinos pode ser trabalhado em sistemas de produção mais simples 

quanto os sistemas mais tecnológicos. O sistema geralmente é extensivo e ainda 

limitado pela necessidade de técnicas reprodutivas e manejos sanitários mais eficientes 

que agregariam um aumento na produção (SILVA et al., 2013). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o Brasil 

contabilizou um rebanho ovino de 13.789.345 animais, sendo de diversas categorias 

como ovelhas, carneiros e borregos, com a finalidade de criação para carne, lã e leite. O 

rebanho vem mantendo-se em crescimento anualmente em diferentes regiões do país. 

Os dados coletados e fornecidos pelo IBGE em 2017, afirmam que os municípios que 

apresentam o rebanho de ovinos em maior escala no Brasil são: Santana do Livramento 

(RS) com 287.981 animais, Alegrete (RS) como 185.436 animais e Casa Nova (BA) 

com 175.976 animais, respectivamente. 

Nas últimas décadas, a lã ovina sofreu desvalorização no mercado internacional 

e assim a principal atividade ficou voltada para o setor de carne. Mesmo assim, existem 

expressivo número de produtores voltados ao mercado de lãs finas, estas sim, 

valorizadas. O consumidor de carne ovina está mais exigente, e no tocante a qualidade 

exige padronização, desejando uma carne macia e com pouca gordura (SOUZA,2018). 

Então para o produtor acompanhar o crescimento de mercado ele terá que 

aumentar sua criação de forma qualitativa e quantitativa, assim, tendo uma produção em 

maior volume de animais jovens é uma demanda crescente. Sendo assim, o sistema de 

criação de desmame é desfavorável, pois o rebanho ovino no estado apresenta índice 

médio de desmame de cordeiros de 63% (GUYOTI, 2013).  

Desta forma, é importante integrar novas técnicas de realização de sistemas 

alternativos de alimentação para os cordeiros, seja de forma convencional de uma boa 

pastagem ou o oferecimento de uma dieta concentrada (ração), com o objetivo de elevar 

os índices de desmames favoráveis a uma pecuária ovina mais produtiva e 

consequentemente mais rentável.  Poli et al. (2008), Ribeiro et al. (2009a e 2009b) e 
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Menezes et al (2021) indicaram que cordeiros mantidos com suas mães em pastagens, 

com ou sem suplementação em cochos privativos do tipo “creep feeding”, apresentaram 

resultados satisfatórios, inclusive quanto à condição sanitária. 

De acordo com Dias (2014), os criadores de ovinos necessitam melhorar sua 

eficiência produtiva, assegurando a qualidade da carne, já que o consumidor está cada 

vez mais rígido. Existem diversos fatores que influenciam para isto, entre eles, raça, 

genética, nutrição, sistema de criação, entre outros. Segundo o autor, a nutrição animal é 

o que afeta a qualidade da carne de forma direta ou indiretamente. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise técnico-

econômica de um sistema intensivo da produção de ovinos, utilizando a técnica de 

‘creep feeding’. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A história da ovinocultura no Brasil 

 

A origem das ovelhas domésticas vem da Ásia, possivelmente descendentes da 

ovelha selvagem Mouflon (Ovis aries orientalis). Estes animais eram criados somente 

para o consumo de carne, leite e pele. Em 3.500 A.C, os homens 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).  
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Como consequência, muitos produtores mudaram o foco de suas atividades, 

ocasionando um declínio marcante no rebanho ovino comercial do Rio Grande do Sul 

(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.  

Por aproximadamente dez décadas o Rio Grande do Sul se manteve na primeira 

posição do ranking dos estados produtores de ovinos. Porém, atualmente o ranking é 

composto pelos estados Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará, respectivamente (IBGE, 

2017). 

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

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

internacional, problemas sanitários e reprodutivos, representados por alta mortalidade 

de cordeiros e baixa fertilidade. Já o aumento da criação ovina no Nordeste, segundo 

Viana (2008), é referente ao investimento em melhoramento genético e na utilização de 

práticas como a utilização de raças especializadas, elevando a produtividade dos 

rebanhos. 

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

Os produtores gaúchos que abandonaram a ovinocultura buscaram, ou ainda 

buscam a migração para outras atividades, como a agricultura. Enquanto outros, que não 
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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 (Couto, 2004). 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). 

 

2.2 Ovinocultura no Rio Grande do Sul 

 

Dentre as atividades pecuárias, a ovinocultura se destaca pela sua tradição e 

história ligada ao desenvolvimento do estado, e do município de Santana do 

Livramento, ela é responsável por gerar renda e empregos, além de estimular o setor 

industrial e de serviços. 

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).  

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 número de animais registrados desde 

o ano de 2001). A partir de 2013, observa-se uma baixa gradativa no número 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 estado, onde declararam que 41,2% do 

rebanho ovino gaúcho e de raças de corte, 38,45% dupla aptidão (carne e lã), 20,09% Lã 

e 0,18% 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. 
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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). 

A ovinocultura do RS continuou a explorar a lã como segundo produto, 

enquanto o 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). 

Ressalva-se novamente que mesmo que a pecuária ovina passando por vários 

momentos de incertezas no cenário econômico, muitos produtores gaúchos não 

quiseram migrar para outra atividade, como a agricultura. Estes produtores passaram a 

reestruturar 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. 

A ovinocultura é uma atividade praticada pelo homem há muitos anos, que dela 

pode tirar o proveito do alimento (em forma de carne, e leite), abrigo (em forma de pele, 

e lã), assim gerando rentabilidade 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 para entender porque somos responsáveis pela boa parte 

da produção em nosso país. 

 

2.3 “CreepFeeding” - cocho privativo 

 

A técnica do creep feeding ou cocho privativo é um sistema de suplementação 

nutricional utilizado durante a fase de desmame dos cordeiros mais pesados, no qual as 

crias recebem uma alimentação mais balanceada com o objetivo de ganhar peso. A 

suplementação consiste na utilização de alimentos com alta qualidade, concentrados, 

suplementos minerais e vitamínicos, os cochos são cercados de forma a permitir 

somente a entrada das crias ficando as matrizes (ovelhas lactantes) de fora. 
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A técnica contribui para as ovelhas lactantes que estão na sua primeira parição, 

especialmente, as que pariram com baixa condição corporal. Além disso, aumenta o 

ganho de peso das crias no desmame, seu principal objetivo na utilização desse método.  

Para viabilizar o manejo dessa suplementação, a utilização de comedouros 

seletivos (creep feeding) é uma valiosa ferramenta para consecução de bons resultados 

zootécnicos e econômicos, permitindo o abate precoce dos animais com maior taxa de 

desfrute do rebanho ovino nacional (Neres et al., 2001). 

De acordo com Neiva et al. (2004) a utilização do creep feeding justifica-se pelo 

fato da curva de lactação de ovelhas caracterizar-se, após o pico da lactação (3ª e 4ª 

semana pós parto), por redução progressiva da produção de leite concomitante ao 

aumento das necessidades nutricionais das crias. Isto impõe a necessidade de correção 

dos déficits nutricionais. Além disso, quando as ovelhas têm mais de um cordeiro o 

aumento na produção de leite não é proporcional ao aumento no número de crias, 

gerando dessa forma um desbalanceamento nutricional. Esta utilização do cocho 

privativo traz consigo algumas vantagens, que de acordo com Neiva et al. (2004), são: 

facilidade de aplicabilidade pelo criador; compensação da insuficiência de produção de 

leite das ovelhas; permite a produção de cordeiros mais pesados e mais uniformes, 

especialmente para crias duplas ou triplas, com reflexos positivos na recria, seja para 

abate ou para reprodução.  

Outras vantagens na aplicação do creep feeding, podemos citar, o aumento no 

ganho de peso ao desmame de 10 a 20%, quando comparado com crias que não 

receberam essa técnica de suplementação nutricional; elevada eficiência de conversão 

do alimento do creep feeding em ganho de peso, antecipando a idade de abate; 

influência positiva no peso das borregas, antecipando a idade de reprodução; maior 

economia ao suplementar os cordeiros do que as mães, entre outros benefícios. 

Existem algumas desvantagens na utilização do creep feeding. Apesar das 

inúmeras vantagens, a técnica deve ser analisada se é benéfica ou não para a 

suplementação do rebanho da propriedade. Ela torna-se não lucrativa quando os custos 

da alimentação se tornam muito caro ou do baixo desempenho dos animais. Segundo 

Fernandes et al. (2021), é importante salientar que o manejo sanitário do rebanho é 
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essencial para obtenção de boas respostas produtivas em sistemas intensivos de 

produção; os animais suplementados podem apresentar pior desempenho no início do 

confinamento quando comparados com aqueles criados convencionalmente. Isto ocorre 

devido ao fato desses animais apresentarem um ganho compensatório na fase inicial. 

Esta desvantagem, entretanto, pode ser compensada pelo menor tempo em 

confinamento dos animais oriundos do creep feeding, pois como são desmamados mais 

pesados, atingem o peso de abate mais cedo; pode ocorrer ainda das borregas ganharem 

peso excessivamente e terem a produção de leite comprometida em função do acúmulo 

de gordura em demasia na glândula mamária. 

A eficiência de utilização do creep feeding deve considerar os custos totais do 

sistema, sendo que para um retorno econômico satisfatório, a conversão alimentar deve 

ser de no máximo 5:1 (5 kg de matéria seca de alimento consumido por kg de ganho de 

peso vivo). A ração para a utilização da técnica deve estar disponível para as crias com 

3 a 5 semanas de idade e deve ser mantida, pelo menos, até as 8 ou 10 semanas de idade 

(Fernandes et al., 2021). 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação técnico-econômica de um 

sistema intensivo da produção de ovinos utilizando a técnica de creep feeding. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar tecnicamente um modelo de produção intensiva de ovinos baseada em 

campo nativo, utilizando-se a técnica do creep feeding; 

Realizar uma avaliação econômica acerca da produção obtida após a utilização 

da técnica do creep feeding. 
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4 METODOLOGIA 
 

O estudo foi realizado no município de Santana do Livramento (RS), em uma 

propriedade situada no 5° distrito denominado São Diogo, há 87 km do centro da 

cidade. Para este estudo foram utilizadas ovelhas adultas da raça Ideal, previamente 

acasaladas com carneiro da raça Merino Australiano. O período experimental 

compreendeu os meses de julho a dezembro de 2020. As parições dos animais deram-se 

entre os dias 25 de julho e 10 de agosto de 2020. Neste período, foram selecionados 30 

cordeiros(as), sendo 15 fêmeas e 15 machos, oriundos exclusivamente de partos 

simples. O pequeno período de diferença (em dias) entre o primeiro e último cordeiro 

nascido foi previamente programado, a fim de permitir maior igualdade do lote 

escolhido. 

Os animais foram identificados ao nascimento com dispositivo auricular 

numerado, registrando-se o peso ao parto. Após a pesagem, foram conduzidos com as 

suas mães, para uma área de cinco hectares. No dia 14 de agosto iniciou-se a 

suplementação, com ração comercial contendo 18% de proteína bruta, em cochos 

adaptados ao sistema creep feeding (Figura 1). O consumo diário oferecido foi de 1% 

do peso vivo dos cordeiros, sendo ajustada a cada 21 dias. Para a pesagem dos animais 

utilizou-se balança eletrônica com precisão de 100 gramas (figura 2). 

Figura 1 – Suplementação dos animais através do sistema creep feeding 

 

(Fonte: Autor 2021) 
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No total foram seis pesagens durante o período do experimento. O período de 

suplementação foi de 90 dias, sendo finalizado ao dia 03 de dezembro, data de desmame 

dos cordeiros. 

Figura 2 – Pesagem dos animais experimentais com auxílio de balança digital  

 

Fonte: Autor (2021) 

No fim da fase experimental, todos os cordeiros foram novamente pesados, 

calculando-se o número total de kg de cordeiros machos (destinados à venda e abate).  

Considerou-se que os dados referentes a produção de lã de ovelhas e cordeiros 

também foram registrados. Considerou-se que todas as fêmeas nascidas foram recriadas 

(mantidas na propriedade, para posterior reprodução). Ainda, uma taxa de descarte de 

matrizes de 20%, ou seja, 6 ovelhas, destinadas a abate. A partir destes dados 

possibilitou-se calcular a receita bruta obtida por hectare (RBha) deste sistema através 

da seguinte fórmula: 

RBHa = quilos de cordeiro produzidos*preço (R$)/kg + quilos de lã de 

cordeiro produzido* preço (R$)/kg +  

quilos de lã das ovelhas e carneiro* preço (R$)/kg + quilos de ovelhas 

de descarte* preço (R$)/kg 

Área (Hectare) 
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No ano de 2021 (meses de abril e maio) as 15 cordeiras nascidas foram expostas 

a reprodução, por meio de monta natural. A taxa de prenhez obtida foi de 60% (9/15), 

obtendo-se 5 cordeiros machos e 4 cordeiras, todos oriundos de partos simples. De 

posse destes dados, incrementou-se aos dados já explicitadas na fórmula da receita bruta 

os dados referentes a produção do ano 2 (2021). Para tanto, considerou-se a venda dos 5 

machos e de 2 cordeiras (50% das fêmeas nascidas), estas últimas como forma de passar 

a aproveitar o maior número de animais nascidos no rebanho para realizar seleção 

genética por desempenho. Os pesos de desmame considerados foram de 30 kg para 

machos e 25 kg para fêmeas. 

Os valores utilizados como referência foram os valores de mercado do mês de 

novembro de 2021, de acordo com o mercado local e baseados nos valores divulgados 

pelo site Agrolink (2021).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos referente a receita bruta por hectare obtida com a produção 

deste sistema intensificado no primeiro ano da fase experimental está devidamente 

discriminada e pode ser visualizada na tabela 1. 

Tabela 1 – Receita bruta por hectare (RBha) de um sistema intensificado de 

produção ovina através da técnica de creep feeding baseado em campo nativo. 

Receita Bruta por Hectare (Rbha) - ANO 1 

Item Unidades 

Total de kg 

produzidos 

Valor unitário 

(R$/Kg) 

Valor total 

(R$) 

Cordeiros 15 492,15 R$ 11,00 R$ 5.413,65 

Lã de cordeiros 30 17,19 R$ 9,00 R$ 154,71 

Lã de ovelhas/ carneiros 31 121,706 R$ 14,50 R$ 1.764,74 

Ovelhas de descarte 6 360 R$ 11,00 R$ 3.960,00 

Receita bruta total       R$ 11.293,10 

Receita bruta por hectare     R$ 2.258,62 

     (Fonte: Autor 2021) 

Como podemos analisar na tabela 1, a principal receita deste sistema foi obtida 

pela produção de cordeiros (machos) gerando a produção de 492,15 kg de cordeiros 

(peso médio de 32,8 kg), comercializados a valor unitário de R$ 11,00/kg (R$ 360,91 

por animal), totalizando R$ 5.413,65. Os resultados são semelhantes aos de Tonetto et 

al. (2004) que encontraram cordeiros aptos ao abate pesando em torno dos 31 kg, 

quando mantidos com suas mães; os resultados também vão de encontro com os estudos 

obtidos por Figueiró (1989), que descreve que a idade de abate dos cordeiros deve ser 

entre 90 e 100 dias, com peso vivo de 25 a 30 kg ao abate. Segundo Silva (2021), neste 

sentido, verifica-se que a implementação da técnica apresenta potencial para gerar 

carnes e carcaças com padrão de qualidade exigido pelo mercado. 

Em relação ao descarte das ovelhas (mães), foi destinada a comercialização 20% 

das fêmeas utilizadas no estudo (seis ovelhas). Estas foram excluídas do sistema, devido 

a falha reprodutiva, idade avançada ou baixo nível de produtividade. Conforme o autor 

Silva (2021), percebe-se que embora sejam poucos animais (6), estes contribuem 

significativamente para o sistema, a ponto de a receita equiparar-se a receita obtida com 

a venda de lã dos animais adultos. 

A importância do produto lã no sistema produtivo de ovinos que foi 

acompanhado neste estudo colabora na receita na propriedade. Mesmo que o preço da lã 
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venha perdendo valor nos últimos anos, conforme diz o estudo realizado por Viana e 

Silveira (2009) a comercialização de lã apresenta parcela significativa da receita total 

em uma propriedade rural. 

No fim da primeira fase experimental da implementação do creep feeding, a 

receita bruta total do sistema avaliado foi de R$ 11.293,10. Considerando-se a área 

utilizada (cinco hectares), a receita bruta por hectare foi de R$ 2.258,62.  

A seguir, serão apresentadas as informações do grupo de cordeiras oriundas do 

resultado positivo da fase experimental que no montante contribui com a receita bruta 

do sistema avaliado. 

Tabela 2 – Receita bruta por hectare (RBha) de um sistema intensificado de 

produção ovina através da técnica de creep feeding baseado em campo nativo. 

Receita Bruta por Hectare (Rbha) - ANO 2 

Item Unidades 

Total de kg 

produzidos 

Valor unitário 

(R$/Kg) 

Valor total 

(R$) 

Cordeiros 5 150 R$ 11,00 R$ 1.650,00 

Cordeiras 2 50 R$ 11,00 R$ 550,00 

Lã de cordeiros 9 9 R$ 9,00 R$ 81,00 

Lã de ovelhas/ carneiros 8 34 R$ 14,50 R$ 493,00 

Ovelhas de descarte 

   

R$ 0,00 

Receita bruta total       R$ 2.774,00 

Receita bruta por hectare     R$ 554,80 

    (Fonte: Autor 2021) 

 Os resultados desta tabela 2 são decorrentes do bom processo que foi 

implementado nessa propriedade rural, pois, uma vez que na ausência desta técnica 

nutricional cordeiras com tão pouca idade provavelmente não estariam aptas a 

reprodução. 

A principal receita deste sistema foi novamente pela produção de cordeiros 

(machos), onde estes cinco borregos produziram 150 kg de cordeiros (média de peso 

cada 30 kg), comercializados o valor unitário de R$ 11,00/kg (R$ 330,00 por animal), 

totalizando R$ 1.650,00. As 2 borregas que foram encaminhadas para a comercialização 

auxilia na renda bruta da propriedade somando R$ 550,00 e a lã dos cordeiros junto 

com a das ovelhas e carneiro totalizando o valor de R$ R$ 574,00. 
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Os efeitos desta segunda fase após o período experimental da implementação do 

creep feeding, obteve uma receita bruta total de R$ 2.774,00. Considerando a mesma 

área de cinco hectares, a receita bruta por hectare foi de R$ 554,80. 

Assim sendo, está propriedade em menos de dois anos alcançou uma renda bruta 

total utilizando a técnica de creep feeding em ovinos o valor de R$ 14.067,10, dividido 

pelos cinco hectares que foi utilizado para o experimento, cada hectare vale R$ 2.813,42 

para o estabelecimento na obtenção de renda com esta cultura. 

Fazendo um breve comparativo com outra atividade agropecuária 

tradicionalmente realizada na região (bovinocultura de corte de baixa tecnologia) 

utilizamos os dados do estudo realizado (Dias, 2011). Este conclui que a atividade 

apresenta produtividade média de 54 kg de carne produzida por hectare/ano, o que 

geraria uma receita bruta por hectare (atualizada para valores atuais) de R$ 523,80. 

Neste sentido, por todo o exposto, podemos inferir que a ovinocultura intensificada pela 

técnica do creep feeding baseada em campo nativo apresenta competitividade com 

outras atividades, podendo ser uma alternativa para o produtor rural. 

Como análise final apresentamos a composição percentual referente as receitas 

(tabela 3). 

Tabela 3 – Composição de receitas de um sistema intensificado de produção ovina 

através da técnica de creep feeding baseado em campo nativo. 

Composição das receitas  

Item 

Valor unitário 

(ano 1- ano 2) % 

Cordeiros R$ 7.063,65 50,21 

Cordeiras R$ 550,00 3,91 

Lã de cordeiros R$ 235,71 1,68 

Lã de ovelhas/ carneiros R$ 2.257,74 16,05 

Ovelhas de descarte R$ 3.960,00 28,15 

        (Fonte: Autor 2021) 

De acordo com os dados obtidos neste estudo, a principal receita foi gerada pela 

venda dos cordeiros (as), somando 54,12% da renda total. As demais receitas as ovelhas 

de descarte, tendo 28,15% da composição do total da renda e a venda da lã contribuindo 

com 17,73%. Ressalta-se que a técnica do creep feeding apresenta grande potencial de 

contribuição para estas duas receitas, uma vez que produz cordeiros mais pesados em 

menor tempo e ainda pode colaborar com a manutenção da condição corporal das 
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ovelhas de descarte (Menezes et al, 2021). O conhecimento da composição das receitas 

pode auxiliar ainda ao produtor o estudo e implementação de outras técnicas que 

promovam incremento de produtividade ao rebanho. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A utilização do creep feeding pode ser uma estratégia nutricional a ser 

implementada para a obtenção de uma ovinocultura intensificada em campo nativo. A 

técnica possibilita o aumento da escala do rebanho, aumentando a eficiência das 

matrizes existentes e possibilitando a seleção de fêmeas precocemente, de modo a 

selecionar animais mais produtivos.  Mais estudos envolvendo custos e viabilidade 

econômico deste sistema, avaliado em diferentes escalas e cenários devem ser 

realizados. 
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