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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a quantidade de óbitos na produção de 
cordeiros no Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina entre os anos de 2005 a 2016.  
Por meio da revisão da literatura, apresenta as etapas de produção, abordando as condições 
adequadas para ovinocultura, o manejo reprodutivo, a detecção de cio, os métodos de 
reprodução: monta natural, monta controlada e inseminação artificial, a gestação, o manejo 
pré-parto e parição e por fim o manejo do recém-nascido. Considera os nascimentos de parto 
normal e gemelares como fator de análise para o diagnóstico dos óbitos. Como resultado da 
pesquisa quantitativa, os cordeiros nascidos gemelares apresentaram número de mortes 
elevadas em relação aos nascidos normais. A pesquisa qualitativa considerou o meio e os 
fatores que levaram a esses óbitos, porém ainda há uma necessidade de avaliações mais 
detalhadas de suas causas, entretanto é possível observar uma tendência para a falta de 
habilidade materna, a mastite e inanição como as principais razões. Conclui-se que para 
redução das mortes é necessário: acompanhamento assíduo do rebanho, vermifugação (adoção 
de análise por OPG) aumento da higienização do criatório e adequação das práticas de 
reprodução.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção. Ovinocultura. Cordeiro. Óbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT  

 

The objective of this study is to analyze the number of deaths in the production of lambs from 
the Federal Institute of Brasilia Campus Planaltina between the years 2005 and 2016. Through 
the literature review, it is presented the production stages, addressing the appropriate 
conditions for ovine breeding, reproductive management, oestrus detection, methods of 
reproduction: natural mating, controlled mating and artificial insemination, gestation, pre-
calving and parturition, and finally management of the newborn. It considers normal and twin 
births as a factor of analysis for the diagnosis of deaths. As a result of the quantitative 
research, lambs born to twins had a high number of deaths compared to normal births. A 
qualitative research considered the means and the factors that led to these, but there is still a 
detailed evaluation of its causes, since there is a difficulty of knowledge, lack of maternal 
ability, mastitis and starvation as the main reasons. It is concluded to reduce deaths and it is 
necessary: assiduous monitoring of the herd, vermifugation (adoption of OPG analysis) 
increase of the hygiene of the nursery and adequacy of breeding practices. 

 

KEYWORDS: Production. Sheep. Lamb. Deaths. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a ovinocultura tem expandido sua produção no Brasil, assim como sua 

carne, lã, leite e pele têm sido mais consumidos em âmbito mundial, mas inda longe de ter 

grandes produções como a cadeia dos suínos, bovinos e aves. Apesar de culturalmente esse 

animal ter sido um dos primeiros a ser domesticado, a produção de seus artigos ainda mantém 

ritmo inferior a sua demanda. 

Para que se tenha produtos de alta qualidade é necessário se trabalhar com matrizes 

que deem crias saudáveis e para isso tem havido melhorias no sistema produtivo de ovinos 

por meio de adequados manejos, o que tem impulsionado esse setor do agronegócio.  

As crias como foco do presente trabalho, tem suma importância na cadeia produtiva, 

pois as mesmas fornecerão a lã, a pele, o leite, a carne e poderão ser utilizadas como 

reprodutores quando atingirem a fase adulta. 

Os cordeiros tem tendência a se desenvolverem bem quando se possui os reprodutores, 

manejo, alimentação e estruturas adequadas. Mesmo com todas as técnicas desenvolvidas 

atualmente ainda se observa taxa de óbito alta nos criatórios, principalmente quando se trata 

de pequenos produtores. Estes que geralmente não possuem as tecnologias convenientes à 

prática da ovinocultura ou não detém de conhecimentos suficientes sobre o assunto. 

Quanto mais produtores investem neste ramo maior a preocupação com essa taxa de 

óbito, principalmente pelos mesmos diminuírem os lucros e aumentarem os gastos 

influenciando no preço final do produto e também é por meio dela que se pode averiguar em 

parte o sucesso de um criatório. Visto que o triunfo de um produtor não está somente na 

quantidade a se produzir, mas na qualidade e na durabilidade do seu produto visando a 

satisfação do seu público-alvo.  

No presente trabalho será analisada a produção de cordeiros no setor de 

ovinocaprinocultura do Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina, associadas aos anos 

de 2005 a 2016, levando em consideração os nascidos não gemelares (partos simples) e 

gemelares (parto com mais de uma cria), focando nos levantamentos dos óbitos neste período 

e os possíveis fatores desencadeadores dos mesmos, contribuindo para a melhoria da 

produção de ovinos por meio de diminuição das perdas. Abordará as etapas de produção, o 

panorama mundial e nacional da ovinocultura de maneira a inter-relacioná-los com o intuito 

de auxiliar o melhor entendimento do mesmo. Inicialmente se destrincha a prática da 

ovinocultura no mundo e no Brasil, após se trata as condições adequadas para ovinocultura, 

em seguida se desenvolve o manejo reprodutivo, detecção de cio, métodos de reprodução: 
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monta natural, monta controlada e inseminação artificial, gestação, manejo pré-parto e parição 

e por último manejo do recém-nascido. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Averiguar quantidade de óbitos de cordeiros no setor de ovinocaprinocultura do Instituto 

Federal de Brasília Campus Planaltina entre os anos de 2005 a 2016. 

2.2 Objetivos específicos 

• Explorar literatura referente a ovinocultura; 

• Analisar o processo produtivo de ovinos;  

• Caracterizar o grupo estudado quanto a seus aspectos gerais;  

• Explorar dados levantados no setor relativo a óbitos no instituto verificando 

quantidade de mortes a cada ano.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Prática da ovinocultura no mundo e no Brasil 

Estima-se que o carneiro foi domesticado a mais de 4.000 anos a. C pelo homem, 

sendo um dos primeiros animais a ser manuseado pelos mesmos. Acredita-se que ocorreu na 

Ásia Central devido a sua sociabilidade e mansidão, o que facilitou essa domesticação 

(JARDIM, 1974) 

Na história da humanidade foi considerada por Fernandes (1989), como a atividade 

que tem uma gama maior de alternativa para a subsistência, fornecendo carne, leite, pele e lã. 

Estima-se que há mais de 1.400 tipos de ovelhas no mundo. 

A popularização da sua produção deu-se pelo seu vasto atendimento as necessidades 

do homem, a facilidade de adaptação tanto nos fatores ambientais quanto no manejo e no 

transporte desses animais (BORGES; GONÇALVES 2002). 

Atualmente tem por classificação zoológica a classe Mammalia, de ordem Artiodactyla da 
família Bovidae do gênero Ovis, da espécie Ovis aries (BELLUZO; KANETO; FERREIRA, 2006) 

Segundo a FAO (2015, apud CONAB, 2016) a produção de ovino possui taxa de 

crescimento anual de 1,5% nos últimos 5 anos. Em 2015, o rebanho mundial era de 1,2 bilhão 

de animais, apresentando tendência leve de crescimento para 2016.  

Os países considerados com maior rebanho ovino do mundo são (tabela1): 

 

Tabela 1- Percentual mundial dos maiores rebanhos de ovinos. 

 

  

 

   

 

Fonte: FAO, 2007 (adaptado pelo autor) 

Já o Brasil possui o 18° maior rebanho de ovinos no mundo. Em 2014 o IBGE (apud 

CONAB, 2016) registrou a quantia de 17.614.454 animais, com disposição de 57,5% na 

região nordeste e 29,3% na região sul. 

 

País 

% da participação 

mundial 

China 17,00 

Austrália 6,00 

Índia 5,00 

Irã 4,00 

Nigéria 3,40 



 

No Brasil, os primeiros o

colonizadores portugueses, mas logo se adaptaram ao ambiente e multiplicaram

espalharam-se pelo território brasileiro 

diferentes locais em que se encontravam, até chegarem ao ponto de apresentar características 

específicas de adaptação (VILLELA, 2004).

Na atualidade o estado Brasileiro que tem o maior rebanho efetivo de ovin

Grande do Sul, devido já ser uma atividade tradicional e que continua baseada na produção de 

ovinos de raça mais adaptadas ao clima subtropical para a produção de carne, lã e mistas.  

Sendo a carne a sua principal produção por causa dos elevados

que o torna mais atraente ao produtor. 

Na tabela 2 pode-se observar o ranking do rebanho efetivo do Brasil por Estado e UF 

ao longo dos últimos anos segundo o IBGE.

 

Tabela 2 – Rebanho Efetivo do Brasil

Fonte: IBGE Pesquisa Pecuária Municipal
Elaboração: CNA/ SUT/ Núcleo Econômico 
 

No Brasil, os primeiros ovinos chegaram em 1556, introduzidos no país pelos 

colonizadores portugueses, mas logo se adaptaram ao ambiente e multiplicaram

se pelo território brasileiro e passaram pelo processo de seleção natural nos 

diferentes locais em que se encontravam, até chegarem ao ponto de apresentar características 

específicas de adaptação (VILLELA, 2004). 

Na atualidade o estado Brasileiro que tem o maior rebanho efetivo de ovin

Grande do Sul, devido já ser uma atividade tradicional e que continua baseada na produção de 

ovinos de raça mais adaptadas ao clima subtropical para a produção de carne, lã e mistas.  

Sendo a carne a sua principal produção por causa dos elevados preços pagos a esse produto, o 

que o torna mais atraente ao produtor.  

se observar o ranking do rebanho efetivo do Brasil por Estado e UF 

os últimos anos segundo o IBGE. 

Rebanho Efetivo do Brasil 

 

Pesquisa Pecuária Municipal 
Elaboração: CNA/ SUT/ Núcleo Econômico – jul/16 
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vinos chegaram em 1556, introduzidos no país pelos 

colonizadores portugueses, mas logo se adaptaram ao ambiente e multiplicaram-se. Assim 

e passaram pelo processo de seleção natural nos 

diferentes locais em que se encontravam, até chegarem ao ponto de apresentar características 

Na atualidade o estado Brasileiro que tem o maior rebanho efetivo de ovinos é o Rio 

Grande do Sul, devido já ser uma atividade tradicional e que continua baseada na produção de 

ovinos de raça mais adaptadas ao clima subtropical para a produção de carne, lã e mistas.  

preços pagos a esse produto, o 

se observar o ranking do rebanho efetivo do Brasil por Estado e UF 

 



 

Já a região nordeste tem mais estados produtores e é considerado o maior produtor em 

relação as demais regiões do Brasil, isso ocorreu devido a introdução de 

mais adaptadas ao clima tropical e de alta rusticidade por emprego de melhoramento genético 

e técnicas de manejo específicas que propiciaram a elevação da produtividade, 

produção de carne e peles. 

Tratando-se do panorama geral da produção (

aumento do consumo da carne dos mesmos, seja pelo crescimento populacional, aumento de 

renda ou até a mudança cultural da preferência 

bovina, suína e de aves. 

Figura 1 – Ovinos no Brasil 2005

Fonte: IBGE (2015) 

3.2 Condições adequadas para ovinocultura 

A ovinocultura quando praticada de maneira adequada traz muita rentabilidade. Para 

que haja sucesso neste tipo de produção há um conjunto de práticas que precisam ser adotadas 

desde condições climatéricas, zootécnicas, econômicas e sociais.

 

3.2.1 Produtor  

Para Vieira e Santos

sucesso é o próprio criador de ovelha, para ele

conhecimento do mesmo sobre todas as fases de criação. Enfatiza também que em muitas 

regiões há circunstâncias ótimas para a criação, porém com a falta de informações ou o mau 

acompanhamento do rebanho muitas propriedades fracassam em sua produção.   

Segundo Raineri, Stivari

produção de ovinos não é uma barreira para a sua produção, mas sim a falta de conhecimento 

Já a região nordeste tem mais estados produtores e é considerado o maior produtor em 

ão as demais regiões do Brasil, isso ocorreu devido a introdução de 

mais adaptadas ao clima tropical e de alta rusticidade por emprego de melhoramento genético 

e técnicas de manejo específicas que propiciaram a elevação da produtividade, 

 

se do panorama geral da produção (figura 1), a tendência é que haja o 

aumento do consumo da carne dos mesmos, seja pelo crescimento populacional, aumento de 

mudança cultural da preferência dos brasileiros as carnes tradicionais como a 

s no Brasil 2005-2014 

ondições adequadas para ovinocultura  

A ovinocultura quando praticada de maneira adequada traz muita rentabilidade. Para 

haja sucesso neste tipo de produção há um conjunto de práticas que precisam ser adotadas 

desde condições climatéricas, zootécnicas, econômicas e sociais. 

e Santos (1967) a primeira condição essencial para a um rebanho de 

o é o próprio criador de ovelha, para eles é necessário que haja interesse e 

conhecimento do mesmo sobre todas as fases de criação. Enfatiza também que em muitas 

regiões há circunstâncias ótimas para a criação, porém com a falta de informações ou o mau 

mpanhamento do rebanho muitas propriedades fracassam em sua produção.   

Segundo Raineri, Stivari e Gameiro (2014), o acesso à informação e tecnologias para a 

produção de ovinos não é uma barreira para a sua produção, mas sim a falta de conhecimento 
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Já a região nordeste tem mais estados produtores e é considerado o maior produtor em 

ão as demais regiões do Brasil, isso ocorreu devido a introdução de raças deslanadas, 

mais adaptadas ao clima tropical e de alta rusticidade por emprego de melhoramento genético 

e técnicas de manejo específicas que propiciaram a elevação da produtividade, com foco na 

1), a tendência é que haja o 

aumento do consumo da carne dos mesmos, seja pelo crescimento populacional, aumento de 

brasileiros as carnes tradicionais como a 

 

A ovinocultura quando praticada de maneira adequada traz muita rentabilidade. Para 

haja sucesso neste tipo de produção há um conjunto de práticas que precisam ser adotadas 

(1967) a primeira condição essencial para a um rebanho de 

é necessário que haja interesse e 

conhecimento do mesmo sobre todas as fases de criação. Enfatiza também que em muitas 

regiões há circunstâncias ótimas para a criação, porém com a falta de informações ou o mau 

mpanhamento do rebanho muitas propriedades fracassam em sua produção.    

e Gameiro (2014), o acesso à informação e tecnologias para a 

produção de ovinos não é uma barreira para a sua produção, mas sim a falta de conhecimento 
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técnico na área que torna um grande obstáculo para o criador manter a atividade. Os autores 

afirmam ainda que a falta desse conhecimento traz grandes prejuízos devido às elevadas taxas 

de mortalidade, à incidência de doenças e ao baixo desempenho. 

Considerando o que os autores dizem, é de suma importância que o conhecimento do 

produtor sobre o processo produtivo seja amplo, mesmo após 47 anos das afirmações de 

Vieira e Santos os autores Raineri, Stivari e Gameiro ainda apontam as mesmas falhas sobre o 

processo produtivo.  

Outro importante fator para a prática da ovinocultura é o meio em que os animais 

serão inseridos, neste caso levaremos em consideração o clima, solo, pastagens, aguadas, 

instalações.  

 

3.2.2 Clima 

O clima também é um fator crucial para o sucesso da implantação da ovinocultura, 

sabendo-se que a adaptação do indivíduo ao clima irá depender muito da raça com que se 

trabalha.  

A temperatura é um dos elementos que determinam o clima e que também influência 

bastante a produção de lã. 

 Segundo Belluzo, Kaneto e Ferreira (2001, p.6): 

 Altas temperaturas contribuem para a congestão permanente das partes superficiais 
da derme, podendo as camadas profundas da derme ficar com má circulação, o que 
se contrapõe à nutrição dos folículos pilosos, com fibras tendendo a se tornarem 
finas e curtas. Com frio permanente, os fenômenos são inversos, tornando as fibras 
mais grossas e longas. 

Enfatizando o que os autores afirmam, as propriedades da lã e sua qualidade podem 

variar de acordo com a temperatura em que o animal é exposto. 

A umidade relativa e a precipitação pluviométrica que também são importantes para a 

determinação do clima, ainda segundo Belluzo, Kaneto e Ferreira (2001) quando em elevado 

grau, podem dificultar a evaporação da água do solo contribuindo para a proliferação de 

agentes patológicos prejudiciais a espécies ovinas. 

Considerando esses aspectos as condições ideais seriam: 
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Tabela 3 – Elementos do clima  

Elementos do Clima  Mínima Máxima 

Temperatura 5º C 25º C 

Precipitação pluviométrica 75 mm por mês 115 mm por mês  

Umidade relativa 55% em altas temperaturas  

65% em baixas temperaturas  

70% em altas temperaturas 

91% em baixas temperaturas 

Fonte: Villela, 1967 (adaptado pelo autor) 

 

As ovelhas de um modo geral são poliestras estacionais, ou seja, possuem cio em 

determinado período do ano, porém com as diversas raças existentes e melhoramentos 

genéticos feitos pelo homem para expansão da produção, muitas tiveram sua estação sexual 

ampliada (COIMBRA FILHO, 1997). 

O Fotoperíodo, também elemento determinante do clima, é muito importante para o 

início e término da estação de reprodução. 

Nos ovinos o declínio de luz, aumenta a fertilidade das ovelhas, estimula o desejo 

sexual e ativa a produção espermática do carneiro (COIMBRA FILHO, 1997). 

No gráfico, é apresentada a curva teórica de fertilidade das ovelhas. 

Figura 2 - Curva teórica de fertilidade das ovelhas 

 

 

Segundo Coimbra Filho (1997,p.10): 

Observa-se que, no momento em que a curva de luminosidade está começando sua 
ascensão, em julho (a), a curva de fertilidade decresce. Quando o incremento das 
horas diárias de luz é muito acentuado, (agosto – setembro), as ovelhas paralisam a 
atividade sexual (b). Ao contrário, de março a maio, quando é intensa a diminuição 
da luminosidade, a fertilidade atinge seu ponto máximo (c). 
 

Considerando o que o autor diz, as ovelhas mantém seu período fértil em ascensão 

quando a luminosidade tem uma acentuada diminuição. 

Fonte: Coimbra  Filho, 1977  



17 
 

3.2.3 Solo e pastagem  

O solo como suporte para o desenvolvimento da vegetação é muito importante que 

tenha uma boa fertilidade, propriedades físicas e topografia que colaborem para o crescimento 

das mesmas.   

Segundo Jardim (1974) as raças precoces de aptidão mista de ovinos são mais 

exigentes, procuram vales férteis e planícies, desde que tenha solos permeáveis.  

Já Vieira e Santos (1967) afirma que o solo deve possuir composição química que 

reúna todos os elementos essenciais ao desenvolvimento do animal. Afirma ainda que a 

topografia deve permitir o fácil escoamento das águas da chuva e também deve servir de certo 

abrigo para o vento.  

Ambos os autores declaram que é necessário criar por meio do solo uma adequada 

situação tanto para o rebanho quanto para sua alimentação evoluir.  

Ressaltando que mesmo que a pastagem seja adequada, não se deve dispensar a 

alimentação suplementar em algumas épocas, de acordo com as exigências nutricionais do 

animal. 

As pastagens rasteiras em abundância e de qualidade é a ideal para os ovinos, pois 

favorece a saúde do animal e diminui os custos da produção. De uma forma geral consomem 

as ervas daninhas, brotos e arbustos (JARDIM, 1974). 

É o único ruminante que pode ser comercializado na fase de aleitamento, podendo ser 

alimentado somente por pastagens. O seu instinto gregário facilita a sua criação em grandes 

pastos onde há reduzida pluviosidade (VIEIRA; SANTOS, 1967). 

Muitos autores afirmam que os ovinos preferem pastagens mais baixas, porém 

Carvalho, Poli e Pereira Neto (2001) quebram esse paradigma afirmando que a rejeição dos 

animais a pastagens altas não se dá pela altura, e sim pelo teor de fibra, ou seja, a preferência 

se dá por razões nutricionais. 

De acordo com Carvalho et al. (2002), a decisão básica para se iniciar o manejo de 

pastagem é a escolha de forrageiras de qualidade, otimizando o consumo individual do ovino, 

ao mesmo tempo em que otimiza a interceptação da radiação solar através de um grande 

número de folhas na pastagem. Adiante, apresenta-se uma tabela com as principais 

características de rendimento e teor de proteína bruta de algumas  forrageiras utilizadas para 

ovinos.  

Tabela 4 – Rendimento forrageiro (MS/kg/ha) e teor de proteína bruta (PB) de 

gramíneas forrageiras em diferentes fases de crescimento. 
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Enfatizando que o tipo de forrageira a ser utilizada dependerá da raça e solo em que se 

trabalha.  

 

3.2.4 Aguadas 

Os ovinos assim como as demais espécies necessitam de uma quantidade considerável 

de água por dia.  

Jardim (1974) diz que o ovino adulto consome em média de 3 a 4 litros de água por 

dia no inverno e de 5 a 6 litros no verão. Cita também que quando o pasto é tenro e aquoso, o 

consumo de água é menor. 

Já o Sebrae (2009) afirma que uma ovelha necessita beber diariamente cerca de 1 a 2 

litros de água se estiver se alimentando de forragens verdes e tenras. Ressalta que na época 

seca, com temperatura mais alta e se alimentando de forragens secas, o consumo de água pode 

chega a ser de até 6 litros por dia. 

Ponderando o que os autores dizem, o consumo de água pode variar devido às 

condições do clima e período do ano em que as ovelhas estão expostas, além da variação do 

consumo dependendo da raça que se está produzindo.  

A água consumida por esses animais podem ser obtidas por três fontes. A primeira a 

água consumida diretamente, a segunda a água contida nos alimentos e a água metabólica 

derivada do catabolismo dos nutrientes (ESMINGER et al., 1990). A ingestão pelo animal 

varia de fatores como a espécie, a idade do animal, o estado fisiológico, a alimentação, a 

temperatura ambiental, dentre outros, como já citado anteriormente.  

 

 

 

 

Fonte: Embrapa Caprinos e Ovinos (2002) 
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3.2.5 Instalações 

As instalações devem proporcionar praticidade, segurança, durabilidade, conforto e 

economicidade. O modelo de instalação deve ser escolhido de acordo com o sistema de 

criação (extensivo, misto ou intensivo), finalidade da exploração (corte ou leite, cria ou 

engorda, etc.), região onde se localiza a propriedade (semiárido, campos sulinos, Amazônia, 

etc.) e tamanho da propriedade e disponibilidade de recursos (SEBRAE, 2009).  

Segue os principais itens utilizados nas instalações para ovinos. 

 

3.2.5.1 Cercas 

A cerca tem como objetivo a separação dos animais, delimitação da propriedade e a 

divisão das pastagens.  

Uma das cercas utilizadas é a de arame liso, pois não prejudicam o animal, mas 

também são mas suscetíveis a fuga dos mesmos. São compostas de 9 a 12 fios, sendo a 

distância de um poste a outro de 5 ou mais metros, podendo ser até eletrificadas (SEBRAE, 

2009). 

Já a Embrapa (2007, p.29) afirma que: 

A cerca de arame liso deve ter de 6 a 7 fios de arame, mourões (postes fixos no solo) 
espaçados de 10 m e de 4 a 5 tramas (balancis) nos intervalos. O primeiro fio de 
arame deve ficar a 10 cm do solo; o segundo, a 15 cm do primeiro e do terceiro; 
entre o terceiro e o quarto fios, o espaço deve ser de 25 cm e entre o quarto, quinto e 
sexto fios, de 30 cm, resultando em 1,30 m de altura, suficiente para conter animais 
tanto de pequeno como de grande porte. 

Ponderando as afirmações dos autores, o Sebrae e a Embrapa divergem em relação ao 

uso do arame liso. O Sebrae utiliza de forma mais simplificada enquanto a Embrapa faz um 

uso mais padronizado.  

Há ainda as cercas de varas, mais utilizadas no nordeste brasileiro. Podem ser 

exclusivamente de vara (vertical ou deitada, chamada “faxina”) ou madeira ou de rodapé de 

madeira (vara ou estacote) com 2 fios de arame farpado ou liso (SEBRAE,2009). 

Já as cercas de tela tem mostrado mais eficiência, porém possuem um preço mais 

elevado que os demais. São de rápida e fácil instalação, a tela deve ser sustentada com 

grampos no mourão esticador, fixado ao solo a cada 50 m, entre os quais amarra-se uma 

estaca de madeira, a cada 10 m (EMBRAPA, 2007) 

Faz-se uso de cercas vivas e de pedras também. As cercas vivas são constituídas de 

árvores ou arbustos reforçada com fios de arame, é considerada uma das melhores cercas 
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devido fornecer foragem e sombra ao animais e ainda possuir tempo de vida útil prolongado. 

As espécies mais recomendadas para a sua construção são: Sabiá, Leucena, Gliricídia e 

Bambu. Já as de pedra são as mais duráveis, são usadas mais como rodapés, com uns 2 ou 3 

fios de arame acima delas. São mais comuns em algumas regiões do Nordeste, onde o 

material é abundante (SEBRAE, 2009). 

Ressaltando que a cerca de arame farpado não é indicada devido as possíveis lesões 

que podem causar aos animais.  

 

3.2.5.2 Cercado maternidade   

 O cercado maternidade também conhecido como piquete maternidade são espaços 

dentro da propriedade destinada às fêmeas que estão prestes a parirem e as que estão com 

cabritos e cordeiros 

Esse tipo de cercado deve ser próximo ao aprisco, onde os animais receberão os 

cuidados necessários para um melhor desenvolvimento tanto do feto quanto das crias, bem 

como as matrizes. O cercado maternidade não deve ser muito grande, deve possuir pasto de 

boa qualidade, sombreamento, bebedouro, cocho e saleiro (SEBRAE, 2009). 

 

3.2.5.3 Aprisco ou capril 

Os apriscos são mais utilizados em sistemas intensivos e semiextensivos, podendo os 

animais ficarem totalmente confinados, ou  parte do dia no campo e à noite no aprisco. O 

Capril também é utilizado para as fases da pré-gestação, gestação e maternidade 

(VOLTOLINI, 2012). 

Podem ser de piso elevado e ripado, de piso de cimento ou de “chão batido”. O aprisco 

de piso ripado é de fácil limpeza e proporciona o manejo de fezes apropriado. É montado 

sobre uma base de madeira ou alvenaria em áreas mais elevadas do terreno. A área estimada 

por animal deve ser de 1,0 m² por animal adulto e de 0,5 m² por cria desmamada. O piso deve 

estar a uma altura de 60 a 70 cm do chão. A distância entre as ripas deve ser de 1,0 cm para as 

crias e 1,5 cm para adultos. O aprisco com piso de cimento deve ter declividade de 5%, ele 

necessita ser lavado diariamente, então há mais dispêndios com água, já o de “chão batido” é 

indicado para o pequeno produtor onde o sistema é mais extensivo.  (SEBRAE, 2009). 
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3.2.5.4 Brete  

O brete permite cuidados individuais, como diagnóstico de gestação, cirurgias, 

marcação, dentre outra o modelo “balança-tronco”, em que a balança é integrada ao tronco de 

contenção, o que facilita atividades que necessitem de imobilização do animal. (VOLTOLINI, 

2012). 

O brete, que pode ser de madeira ou metal, deve ter em torno de 6 a 8 metros de 

comprimento e 1 metro de altura, com largura, em cima, de 35 cm e largura, em baixo, de 25 

cm. Inicia-se na forma de “boca de funil”, o que facilita a entrada de animais, terminando em 

uma balança ou dispositivo especial para conter determinados animais (SEBRAE, 2009) 

 

3.2.5.5 Pedilúvio  

O Pedilúvio é um adorno em forma de calha, móvel ou fixo, com 10 cm de 

profundidade, no qual se acrescenta 5% de formol, ou outro desinfetante para prevenção ou 

tratamento de enfermidades que atacam as patas dos animais (EMBRAPA, 2007) 

Outra opção é colocar cal virgem a 40%, formol a 5% ou qualquer outro líquido 

bactericida, na entrada ou saída do brete. O pedilúvio deve ter largura igual ou maior que a 

porteira, comprimento de 1,5 a 2 metros e profundidade de 10 cm (SEBRAE, 2009) 

 

3.2.5.6 Cochos ou comedouros  

O cocho é um recipiente, feito de madeira, plástico ou cimento, que compõe as 

instalações de manejo, usado para disponibilizar as ovelhas suplementação alimentar, 

minerais, ração e água. Os de suplementação, utilizados para animais de produção, devem 

medir 7 m de comprimento para cada 20 ovinos (35 cm por animal), largura de 30 cm e 

profundidade de 20 a 25 cm (EMBRAPA, 2007). 

O Sebrae (2009) sugere que além dos materiais que compõem o cocho, citados 

anteriormente, pode-se utilizar tubos de PVC ou fazer aproveitamento de materiais 

disponíveis, como tambores plásticos ou metálicos, e pneus de trator para a sua fabricação. 

Afirma ainda que os cochos fixos podem ser construídos pelo lado de fora ou de dentro (no 

corredor) do aprisco, a 20 cm do piso e com canzil, ou em outra área sombreada (debaixo de 

árvores) e que o espaço reservado por animal deve ser de pelo menos 25 cm por animal adulto 

e de 15 cm para animais menores. Já os que estão dentro da baia é necessário que tenha uma 

altura maior (0,90 a 1 metro do chão) para facilitar a mão-de-obra e evitar que os animais 
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pisem, defequem ou urinem dentro. Os cochos para volumosos como feno devem ter canzis 

adaptados para evitar os desperdícios. 

 

3.2.5.7 Bebedouros 

Os bebedouros devem ser colocados de forma que o animal tenha fácil acesso e que 

não permita o desperdício e contaminação da água. Recomenda-se a instalação fora dos 

apriscos e a uma altura acima da cauda do animal, para que não haja contaminação com fezes 

e urina.  Podem ser constituídos de alvenaria, plástico, fibra ou metal, considerando-se sua 

capacidade em função do número de animais a serem atendidos diariamente (SEBRAE, 

2009). 

 

3.3 Manejo reprodutivo 

A forma de manejar o rebanho atinge diretamente a capacidade produtiva do criatório 

e tem por objetivo orientar o produtor desde a aquisição do reprodutor e matrizes até o manejo 

das crias. É formado por técnicas voltadas para a melhoria do desempenho zootécnico e 

econômico do rebanho. 

 

3.3.1 Escolha do reprodutor e matrizes  

A seleção de bons reprodutores e matrizes constitui a base fundamental para o sucesso 

da exploração de ovinos e dependerá dos resultados gerados pelos animais  e das condições 

em que estão submetidos.   

 

3.3.1.1 Escolha do reprodutor 

Os ovinos podem chegar à puberdade aos quatro meses de idade, são animais muito 

precoces, podendo atingir a maturidade sexual entre seis e sete meses já podendo ser utilizado 

como reprodutores a um pequeno rebanho. Em criação extensiva, recomenda-se substituir o 

reprodutor a cada dois anos para evitar desencadear problemas de consanguinidade 

(GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Aos dois anos de idade o macho atinge seu peso ideal, produção espermática e 

desenvolvimento corporal adequado se tornando um adulto. A vida útil de um reprodutor é 

estimada de sete a oito anos de idade.  
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Ao se escolher um reprodutor deve-se avaliar a procedência do animal (origem do 

criatório, pedigree), padrão racial (apresentar as características típicas da raça), os testículos 

devem ser simétricos, ovóides, firmes e presentes na bolsa escrotal, deve-se observar também 

problemas de criptorquidia (presença de um ou ambos os testículos presentes na cavidade 

abdominal), orquite (inflamação dos testículos) e hipoplasia (diminuição dos testículos) os 

animais que apresentarem estas características deverão ser descartados como reprodutores 

(GRANADO; DIAS; SALES, 2006).  

É recomendado ainda observar a ausência de alterações penianas e prepuciais, 

presença de boa libido (interesse sexual pela fêmea), ausência de doenças, presença do 

aspecto masculino: porte, pescoço, voz, libido, desenvolvimento testicular e peniano, ausência 

de agnatismo e prognatismo, presença de bons cascos e aprumos, presença de chifres ou 

amochados, devendo ser evitados os animais mochos, já que podem portar características 

hermafroditas. Indica-se tecnicamente, a realização de um espermograma (avaliação dos 

espermatozóides) antes de adquirir um reprodutor (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Além das características corporais e do comportamento sexual, o Sebrae (2009), 

afirma que deve-se considerar duas características: a capacidade de gerar filhos com boa 

produção leiteira, ganho de peso, pele, lã de acordo com a atividade econômica exercida e a 

tendência a partos gemelares.  

 

3.3.1.2 Seleção das matrizes 

Para que as ovelhas deem muitas crias e essas crias não venham a entrar em óbito, é 

indispensável que o rebanho seja formado por matrizes que apresentem boa taxa de 

fertilidade, boa capacidade de produzir leite e boa habilidade materna, ou seja, capacidade de 

cuidar bem de suas crias (SEBRAE, 2009) 

Na seleção de matrizes é fundamental considerar se as fêmeas possuem boa 

conformação racial, apresentam aspectos femininos, se possuem um bom desenvolvimento 

corporal, ausência de doenças, ausência de defeitos físicos, se possuem histórico de gestações 

e partos normais, se detém úbere bem inserido com apenas dois tetos e boa produção de leite.  

Ressaltando que se deve evitar fêmeas com 2ª muda ou superior que não estejam prenhes ou 

paridas.  É importante observar também se as matrizes possuem cascos sadios e bons 

aprumos, histórico de boa fertilidade (poder de fecundação a cada cobertura) e se detém boa 

prolificidade, ou seja, número de crias por parto (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 
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3.4 Detecção de cio  

A detecção de cio em um criatório é de extrema importância, pois permite o controle 

reprodutivo dos animais, podendo ser feito por meio de monta controlada ou fêmeas usadas na 

inseminação artificial. Pode-se detectar o cio através do uso de rufião ou pela manipulação do 

cio (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

O Cio, também chamado estro, é o período em que a fêmea está preparada para 

emprenhar, aceitando o macho para cruzar. A duração média do cio na ovelha varia de 24 a 36 

horas. Se o macho não conseguir emprenhar a fêmea durante essas horas, só poderá tentar 

novamente quando o cio se manifestar outra vez, esse período que se compreende entre um 

cio e outro é chamado de ciclo estral, que ocorre em média a cada 17 dias (SEBRAE, 2009).  

  
3.5 Métodos de reprodução: monta natural, monta controlada e inseminação artificial 

Para que ocorra o acasalamento entre os animais de forma a trazer benefícios ao 

produtor, deve-se analisar as vantagens e desvantagens do tipo de monta a ser empregado e 

adequá-los as condições do criatório.  

A monta natural é um método simples que geralmente é realizada de forma livre, em 

que os reprodutores são colocados juntos as fêmeas na proporção de 3%. Pode ser feita 

também de forma dirigida, em que fêmeas receptivas são levadas até o macho para que ocorra 

a cobertura.  Normalmente as fêmeas são deixadas com os machos constantemente, sendo 

assim o criador não possuí controle sobre o processo. Esse tipo de acasalamento é mais 

utilizado em criações extensivas (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Esse sistema apresenta algumas desvantagens, acaba permitindo a cobertura de fêmeas 

ainda muito jovens, prejudicando seu crescimento. Ainda dificulta algumas práticas de 

manejo, impede a identificação de algumas fêmeas que repetem o cio, prejudica o tratamento 

sanitário e etc (SEBRAE, 2009). 

Já a monta controlada faz-se a detecção do cio por meio de rufiões (macho que sofre 

cirurgia para impedir a saída do esperma ou para desviar o pênis) que cobre as fêmeas, 

identificando-as (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Nesses sistemas geralmente os reprodutores são separados das fêmeas, em pastos 

cercados ou em baias, e apenas na época planejada para cruzar que são colocados juntos, por 

um período de 24 horas. Dessa maneira, o produtor tem controle sobre as parições (SEBRAE, 

2009). 
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Há também a Inseminação Artificial (I.A) que tem por objetivo a retirada ou coleta do 

sêmen do reprodutor e sua posterior deposição na genital da fêmea, por mecanismos físicos 

efetuados pelo homem. A coleta pode ser feita por meio da vagina artificial ou 

eletroejaculador.  O sêmen pode ser utilizado na forma diluída, resfriado ou congelado, o que 

permite a estocagem e transporte do mesmo (RIBEIRO, 1997). 

Um macho normalmente em monta natural produz em média 50 filhotes, já com a I.A 

com sêmen recém-colhido pode obter-se até 500 filhotes de um único reprodutor 

(GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Esse tipo de reprodução é muito vantajosa, pois permite o teste do reprodutor , fertiliza 

um número alto de fêmeas, reduz a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis e etc 

(SEBRAE, 2009). 

 

3.6 Gestação 

Como dito anteriormente a ovelha tem em média 147 dias de gestação. Neste período 

alguns cuidados devem ser tomados para que haja sucesso na obtenção de crias.  

A gestação da ovelha pode ser dividida em duas fases. A primeira que dura até os 100 

dias e que não possui exigências nutricionais elevadas, já a segunda que corresponde os 

últimos 50 dias é fundamental para o crescimento fetal determinando 70% dele, além da 

preparação da ovelha para lactação (CRUZ, 2002). 

O estado nutricional das mesmas na época da parição ajudará a determinar o vigor da 

cria ao nascer, a quantia de leite a ser produzido e o instinto materno da fêmea. Nas últimas 

semanas da gestação há o rápido crescimento do feto e o desenvolvimento da glândula 

mamária, com isso elevam-se as necessidades nutricionais das ovelhas antes do parto 

(GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Uma pastagem de qualidade e uma boa suplementação mineral já é o suficiente para 

suprir as necessidades da ovelha nessa época. Também nesta época, considerando o último 

mês de gestação, deve-se vaciná-las para enterotoxemia para que seja conferida imunidade 

passiva aos cordeiros (CRUZ, 2002). 

Ressaltando-se que é essencial que ovelhas prestes a parir sejam colocadas em locais 

tranquilos, limpos e de fácil acesso, de preferência piquetes, para garantir uma parição segura. 
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3.7 Manejo pré-parto e parição 

Os principais cuidados com as ovelhas devem ser iniciados no primeiro mês antes do 

parto. As fêmeas devem ser manejadas com muito cuidado e necessitam estar em locais de 

fácil acesso devido à possibilidade de partos difíceis.  

Uma das causas mais comuns de mortalidade em sistemas mais intensivos é o 

recolhimento do rebanho em final de gestação ou com cria no pé durante a noite para apriscos 

com alta lotação (menos de 1,5 - 2,0 m2/fêmea). Além disso, quando o ripado do aprisco não 

é bem feito, as crias podem prender suas patas entre as ripas, não podendo mamar e ficando 

expostos ao pisoteio. Também deve-se ter preocupação com a temperatura ideal para os 

recém-nascidos que varia entre 26–28 ºC (GRANADO; DIAS; SALES, 2006). 

Nesta fase é de suma importância o controle zootécnico, pois algumas ovelhas podem 

não apresentar boa habilidade materna acarretando altas taxas de mortalidade e baixo peso ao 

desmame.  

É necessário que se fique atento quanto ao rompimento da bolsa, se após o 

rompimento da mesma não houver parto dentro de três horas, é porque algo pode estar errado, 

podendo necessitar de auxílio. As prováveis causas de complicações podem ser cria com 

elevado peso, cria em posições anormais e fêmeas com idade avançada (SNA, 2004). 

 

3.8 Manejo do recém-nascido 

Após o parto deve-se observar se a ovelha limpou a cria e iniciou a amamentação da 

mesma, caso contrário, é preciso que haja auxílio nessas tarefas (SEBRAE, 2009). 

Há duas práticas também muito importantes após o nascimento, que segundo Granado, 

Dias e Sales (2006, p.51) visa assegurar a sobrevivência e a saúde do recém-nascido:  

O cordão umbilical deve ser submerso em uma solução de tintura de iodo (10%), 
com o objetivo de prevenir o ingresso de agentes causadores de enfermidades. No 
caso do cordão umbilical ser muito largo, é conveniente cortá-lo e nunca deixá-lo 
em um comprimento maior que 7,5 a 10 cm. Se houver algum sangramento, pode 
amarrar-se com fio de sutura ou barbante. Este procedimento previne possíveis 
infecções e facilita sua rápida secagem para posterior desprendimento do umbigo. O 
segundo aspecto refere-se a alimentação colostral, na qual, deve iniciar-se o mais 
rápido possível. O primeiro leite contém anticorpos que as fêmeas não proporcionam 
ao feto em quanto este permanece no útero. Seu consumo deve ser iniciado antes de 
transcorridas 18h pós-parto, já que a permeabilidade intestinal aos anticorpos se 
perde de forma relativamente rápida. O colostro pode ser administrado as crias 
recém-nascidas com ajuda de mamadeiras, assegurando assim o correto consumo. 

Após esses procedimentos é importante que se acompanhe a cicatrização.   
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4 METODOLOGIA 

O presente trabalho busca analisar a relação do percentual de nascimentos e o 

percentual de mortalidade dos cordeiros na produção de ovinos no Instituto Federal de 

Brasília entre os anos de 2005-2016 e averiguar as possíveis causas dos óbitos, levando em 

consideração os nascidos não gemelares (normais) e os nascidos gemelares.  

Para atingir tal finalidade fez-se uso de pesquisa bibliográfica para melhor 

entendimento das áreas de produção da ovinocultura dando ênfase ao manejo desses animais. 

Rampazzo (2005, p.53) afirmou sobre tal pesquisa que: 

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa 
bibliografia prévia, quer para o levantamento da situação da questão, quer para 
fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria 
pesquisa.  

Compreende-se, portanto que esse tipo de pesquisa é necessária para fundamentar o 

estudo, permitindo a base para o conhecimento da ovinocultura e a forma de seu manejo 

reprodutivo, bem como permite relacioná-los aos percentuais aqui estudados. 

A pesquisa possui abordagem qualitativa e quantitativa, portanto fez-se uso de método 

misto. A pesquisa qualitativa analisará o exame da natureza, as interpretações possíveis ao 

fenômeno estudado não se restringindo apenas a contagem de dados (BONAT, 2009). Serão 

explorados os possíveis acontecimentos ou causas que possam ter interferido na produção 

desses ovinos, podendo ser de forma negativa ou positiva. 

  Já a pesquisa quantitativa que segundo Fonseca (2002, p.20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 
representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 
retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 
na objetividade. 

  
Ponderando o que o autor afirma a pesquisa quantitativa é objetiva e visa esclarecer 

fatos por meio de resultados quantificáveis, ferramenta esta que será utilizada no presente 

trabalho para calcular os óbitos, auxiliando na investigação da pesquisa. Para isso utilizou-se 

do critério de porcentagem para o cálculo de cada variação a ser estudada, como pode ser 

visualizado abaixo: 

• Porcentagem usada para o cálculo do percentual de vivos dentre os totais nascidos: 

Nº de vivos gemelares ou não 
gemelares dentre os totais 

nascidos 

 
 

. 100 = X 
Nº totais de nascidos  
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• Porcentagem usada para o cálculo do percentual de óbitos dentre os totais nascidos: 

Nº de óbitos gemelares ou não 
gemelares dentre os totais 

nascidos 

 
 

. 100 = X 
Nº totais de nascidos  

 
• Porcentagem usada para o cálculo do percentual de mortes considerando óbitos totais: 

 
Nº de óbitos gemelares ou não 

gemelares  

 
 

. 100 = X 
Nº de óbitos totais  

 

 
 

Quanto ao método fez-se uso do estudo de caso. Esse que propõe conhecer em  como e 

o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico (FONSECA, 2002). Na propriedade 

estudada há fatores e características específicas, o que faz com que a mesma seja um objeto de 

estudo único. 

O trabalho aqui desenvolvido será baseado em informações levantadas na propriedade 

por meio de coleta de dados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 Caracterização das ovelhas raça Santa Inês do instituto federal de Brasília 

O objeto de estudo da presente pesquisa são os ovinos de raça Santa Inês deslanada, 

sendo considerados cordeiros de 0 a 120 dias, que se encontram no Instituto Federal de 

Brasília Campus Planaltina situado na Rodovia BF 128 - Km 21, S/N - Zona Rural Planaltina, 

Brasília - DF. Seu surgimento deu-se do cruzamento das raças Morada Nova, Crioula e 

Bergamácia. Podem ser encontradas em cores variadas entre os tons vermelho, preto e branco, 

podendo ocorrer a mistura dessas cores no animal. 

O peso de uma ovelha adulta varia de 40 a 50 Kg e os machos podem chegar a 100 

Kg.  

Essa raça não possui estacionalidade reprodutiva e a incidência de parto gemelar não é 

elevada.  

Seus padrões raciais correspondem à cabeça relativamente média, ausência de chifres, 

pescoço bem implantado no corpo, ausência de lã, garupa pouco inclinada, cauda de tamanho 

médio até a altura dos jarretes, patas grandes com cascos escuros ou brancos de acordo com as 

órbitas oculares e mucosas nasais. Como pode ser observado abaixo: 

 

Figura 3 – Ovelha Santa Inês realizando limpeza de cordeiro após parição.  

 

 

Alimentam-se de pastagens de Tifton e Massai. Suplementando-as com ração 

granulada composta por: Farelo de Soja, Farelo de Gérmem de Milho Desengordurado, 

Calcário Calcitico, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio, Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, 

Sulfato de Cobre, Fosfato Bicálcio, DL Metionina, Lisina, Betaina, Iodato de Cálcio, Selenito 

de Sódio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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Vitamina B12, Farinha de Penas Hidrolisadas, Farinha de Carne e Osso Bovino, Óxido de 

Mangonês, Caulim (Veiculo), Niacina, Ácido Fólico, Ácido Pantotênico e Adtivo Enzimático. 

Ainda para complementar a alimentação dos mesmos faz-se uso de Feijão Guandu e 

Palma Forrageira em período aleatório.  

 

5.2 Percentual de óbitos no setor 

Após feito o uso das fórmulas sobre os dados coletados concluiu-se que em 2005, 

como pode-se observar na tabela 5, nasceram 78 cordeiros e entraram em óbito 12 dos 

nascidos totais, correspondendo a 3 dessas mortes aqueles nascidos normais, ou seja, não 

gemelar e 9 óbitos de nascidos gemelares.   

Tabela 5 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2005 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 1 0 

Fevereiro  1 0 

Março  0 0 

Abril  3 0 

Maio 5 0 

Junho 0 0 

Julho 1 0 

Agosto 49 6 

Setembro 5 0 

Outubro 4 0 

Novembro 5 2 

Dezembro 2 2 

Não informado 2 2 

Total 78 12 
   Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Analisando ainda o ano de 2005, pode-se constatar de acordo com a tabela 6, que os 

cordeiros de partos não gemelares que sobreviveram dentre os nascidos totais correspondem a 

71,79% e os gemelares 12,82% e as mortes entre os totais nascidos representaram os não 

gemelares 3,85% e os gemelares 11,53% e quando considerado os óbitos totais 

corresponderam os não gemelares  25% e os gemelares 75%.  
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 Tabela 6 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2005 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
59 71,79% 3,85% 25% 

Gemelares 19 12,82% 11,53% 75% 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano foram registrados óbitos logo ao nascimento e mortes poucos dias após esse 

período, sem registro de possíveis causas além do baixo peso.  

Verificando o ano de 2006, nota-se na tabela 7 (abaixo), que houve o nascimento de 

98 cordeiros, sendo 7 desses óbitos correspondentes aos nascidos não gemelares e 11 de 

nascidos gemelares. 

Tabela 7 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2006 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 1 0 

Fevereiro  1 0 

Março  0 0 

Abril  15 1 

Maio 33 12 

Junho 9 0 

Julho 11 3 

Agosto 7 0 

Setembro 4 0 

Outubro 11 1 

Novembro 6 1 

Dezembro 0 0 

Total 98 18 
     Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Observando ainda o ano de 2006, a tabela 8 refere-se que o percentual de nascidos e 

que permaneceram vivos naquele ano correspondem a 57,14% os não gemelares e a 24,49% 

os gemelares, já o percentual de óbitos dentre os totais que nasceram os não gemelares 

representam 7,14% e os gemelares 11,22%. Ainda explicita a tabela 8 que quando 

considerado o total de mortes os gemelares correspondem 61,11% delas e os não gemelares 

apenas 38,89%.  
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 Tabela 8 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2006 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
63 57,14% 7,14% 38,89% 

Gemelares 35 24,49% 11,22% 61,11% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve casos de morte por pneumonia, doença essa que afeta os pulmões e 

demais órgãos do sistema respiratório dos ovinos, podendo ser a causa microrganismos 

comensais, fatores ambientais e o hospedeiro.  

Além disso, ainda houve dificuldades em alguns partos, ataque de urubus ao rebanho, 

condição esta última citada adversa.  

Na tabela 9, pode-se observar que no ano de 2007 nasceram 75 cordeiros e que 27 

entraram em óbito, 9 deles não gemelares e 18 gemelares. 

Tabela 9 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2007 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 2 0 

Fevereiro  18 7 

Março  9 2 

Abril  0 0 

Maio 4 1 

Junho 8 1 

Julho 5 2 

Agosto 5 5 

Setembro 8 3 

Outubro 16 6 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

Total 75 27 
     Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Pode-se observar ainda na tabela 10 (abaixo), que o percentual de vivos dentre os 

totais nascidos corresponderam a 45,33% os de parto não gemelares e 18,67% os de parto 

gemelares, já o percentual de mortes dentre os nascidos totais os não gemelares correspondem 

a 12,00% e os gemelares a 24 %. Agora considerando os óbitos totais os gemelares 

representam 66,67% e os não gemelares 33,33%.  
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 Tabela 10 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2007 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
43 45,33% 12,00% 33,33% 

Gemelares 32 18,67% 24,00% 66,67% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

O ano de 2007 apresentou casos de mastite no rebanho, sendo a mastite a inflamação 

do úbere da ovelha, a qual pode ser de origem infecciosa ou não, atingindo partes ou toda a 

glândula mamária.  

Houve também casos de natimorto, cordeiros que já nasceram mortos, sem registro de 

possível causa, bem como caso de intoxicação que similarmente não se registrou causa.  

Ainda em 2007 tiveram-se casos de Timpanismo, doença que impede o animal de 

eliminar gases produzidos durante a fermentação ruminal.  

Analisando o ano de 2008 registrou-se 78 nascidos, no qual 8 que entraram em óbito 

eram nascidos não gemelares e 9 corresponderam a gemelares, como pode ser observado na 

tabela 11.  

Tabela 11 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2008 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  2 0 

Abril  48 10 

Maio 5 1 

Junho 9 4 

Julho 1 0 

Agosto 13 2 

Setembro 0 0 

Outubro 0 0 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

Total 78 17 
     Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Na tabela 12, o percentual de cordeiros que permaneceram vivos entre os totais 

nascidos nesse ano equivaleram a 65,38% de nascimentos não gemelares e 12,82% gemelares, 

já se tratando do percentual de óbitos dentre os totais nascidos os não gemelares representam 
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10,26% e os gemelares 11,54%. Se tratando do percentual total de óbitos os gemelares 

corresponderam a 52,94% e os não gemelares a 47, 06%.   

 

 Tabela 12 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2008 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
59 65,38% 10,26% 47,06% 

Gemelares 19 12,82% 11,54% 52,94% 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve casos de baixo peso ao nascer, falta de habilidade materna (ovelha 

que não se adapta a fase materna, não acolhendo cria de maneira adequada) causando mortes 

e mãe com mamas fibrosadas, que impediram amamentação o que também causou óbitos de 

filhotes. 

Em 2009, como pode-se observar na tabela 13, nasceram 81 cordeiros e entraram em 

óbito 11 dos nascidos totais, correspondendo a 2 dessas mortes aqueles nascidos normais e 9 

óbitos de nascidos gemelares.    

Tabela 13 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2009 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 17 3 

Fevereiro  0 0 

Março  8 1 

Abril  4 1 

Maio 11 4 

Junho 27 2 

Julho 9 0 

Agosto 2 0 

Setembro 1 0 

Outubro 0 0 

Novembro 0 0 

Dezembro 2 0 

Não informado data de 
nascimento 4 - 

Total 81 11 
     Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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Analisando ainda o ano de 2009, pode-se constatar de acordo com a tabela 14, que os 

cordeiros de partos não gemelares que sobreviveram dentre os nascidos totais correspondem a 

50,62% e os gemelares 35,80% e as mortes entre os totais nascidos representaram os não 

gemelares 2,47% e os gemelares 11,11% e quando considerado os óbitos totais 

corresponderam os não gemelares  18,18% e os gemelares 81,81%.  

 Tabela 14- Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2009 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os  totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os  totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
43 50,62% 2,47% 18,18% 

Gemelares 38 35,80% 11,11% 81,81% 
  Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 O ano de 2009 apresentou matrizes com insuficiência de leite ou sem presença do 

mesmo e caso de mastite.  

 O ano de 2010 apresentou 106 nascidos, no qual 13 que entraram em óbito eram 

nascidos não gemelares e 15 corresponderam a gemelares, como apresentado na tabela 15.  

Tabela 15 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2010 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 6 2 

Fevereiro  0 0 

Março  2 0 

Abril  0 0 

Maio 0 0 

Junho 12 5 

Julho 16 5 

Agosto 28 7 

Setembro 6 3 

Outubro 7 1 

Novembro 21 4 

Dezembro 8 1 

Total 106 28 
      Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Observando ainda o ano de 2010, a tabela 16 refere-se que o percentual de nascidos e 

que permaneceram vivos naquele ano correspondem a 41,51% os não gemelares e a 32,07% 

os gemelares, já o percentual de óbitos dentre os totais que nasceram os não gemelares 
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representam 12,04% e os gemelares 14,15%. Ainda explicita a tabela 16 que quando 

considerado o total de mortes os gemelares correspondem 53,57% delas e os não gemelares 

apenas 46,43%.  

 Tabela 16- Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2010 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
57 41,51% 12,04% 46,43% 

Gemelares 49 32,07% 14,15% 53,57% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve natimortos, mortes após um dia de nascido e caso de quadrigêmeos 

no rebanho em que todos entraram em óbito.   

Verificando o ano de 2011, nota-se na tabela 17 (abaixo), que houve o nascimento de 

67 cordeiros, sendo 8 desses óbitos correspondentes aos nascidos não gemelares e 4 de 

nascidos gemelares.  

Tabela 17 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2011 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  0 0 

Abril  0 0 

Maio 18 4 

Junho 17 4 

Julho 13 1 

Agosto 8 2 

Setembro 5 1 

Outubro 0 0 

Novembro 1 0 

Dezembro 5 0 

Total 67 12 
      Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Na tabela 18, o percentual de cordeiros que permaneceram vivos entre os totais 

nascidos nesse ano equivaleram a 64,18% de nascimentos não gemelares e 17,91% gemelares, 

já se tratando do percentual de óbitos dentre os totais nascidos os não gemelares representam 

11,94% e os gemelares 5,98%. Se tratando do percentual total de óbitos os gemelares 

corresponderam a 33,33% e os não gemelares a 66,67%.    
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 Tabela 18- Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2011 

Parto 

 
Nº de 
nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
51 64,18% 11,94% 66,67% 

Gemelares 16 17,91% 5,98% 33,33% 
         Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

No ano de 2011 tiveram-se casos de natimorto e mortes poucos dias após nascimento 

sem explicação evidente.  

Na tabela 19, pode-se observar que no ano de 2012 nasceram 68 cordeiros e que 5 

entraram em óbito, 2 deles não gemelares e 3 gemelares. 

Tabela 19 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2012 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  1 0 

Abril  1 0 

Maio 0 0 

Junho 2 0 

Julho 23 1 

Agosto 22 2 

Setembro 14 2 

Outubro 4 0 

Novembro 1 0 

Dezembro 0 0 

Total 68 5 
      Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

Analisando ainda o ano de 2012, pode-se constatar de acordo com a tabela 20, que os 

cordeiros de partos não gemelares que sobreviveram dentre os nascidos totais correspondem a 

58,82% e os gemelares 33,82% e as mortes entre os totais nascidos representaram os não 

gemelares 2,94% e os gemelares 4,41% e quando considerado os óbitos totais corresponderam 

os não gemelares  40,00% e os gemelares 60,00%.  
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 Tabela 20 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2012 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
42 58,82% 2,94% 40,00% 

Gemelares 26 33,82% 4,41% 60,00% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve casos de rejeição da cria e óbitos registrados sem os motivos 

causadores da morte.  

Analisando o ano de 2013 registrou-se 91 nascidos, no qual 3 que entraram em óbito 

eram nascidos não gemelares e 6 corresponderam a gemelares, como pode ser observado na 

tabela 21.  

Tabela 21 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2013 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 1 0 

Fevereiro  0 0 

Março  0 0 

Abril  3 0 

Maio 32 4 

Junho 12 1 

Julho 19 1 

Agosto 3 0 

Setembro 1 0 

Outubro 14 0 

Novembro 4 1 

Dezembro 0 0 

Não informado data de 
nascimento 

2 2 

Total 91 9 
   Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
 

Estudando ainda o ano de 2013, pode-se constatar de acordo com a tabela 22, que os 

cordeiros de partos não gemelares que sobreviveram dentre os nascidos totais correspondem a 

61,54% e os gemelares 28,57% e as mortes entre os totais nascidos representaram os não 

gemelares 3,30% e os gemelares 6,59% e quando considerado os óbitos totais corresponderam 

os não gemelares  33,33% e os gemelares 66,67%.  
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 Tabela 22 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2013 

Parto 

 
Nº de 

nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
59 61,54% 3,30% 33,33% 

Gemelares 32 28,57% 6,59% 66,67% 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve natimortos, óbitos devido rejeição pela matriz e mortes sem registro 

de causa aparente.  

Em 2014, como pode-se observar na tabela 23, nasceram 84 cordeiros e entraram em 

óbito 3 dos nascidos totais, correspondendo a 1 dessas mortes aqueles nascidos não gemelar e 

2 óbitos de nascidos gemelares.   

Tabela 23 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2014 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  0 0 

Abril  2 0 

Maio 33 0 

Junho 9 0 

Julho 34 2 

Agosto 3 0 

Setembro 3 1 

Outubro 0 0 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

Total 84 3 
     Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
  

Na tabela 24, o percentual de cordeiros que permaneceram vivos entre os totais 

nascidos nesse ano equivaleram a 63,09% de nascimentos não gemelares e 33,33% gemelares, 

já se tratando do percentual de óbitos dentre os totais nascidos os não gemelares representam 

1,19% e os gemelares 2,38%. Se tratando do percentual total de óbitos os gemelares 

corresponderam a 66,67% e os não gemelares a 33,33%. 
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 Tabela 24 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2014 

Parto 

 
Nº de 
nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
54 63,09% 1,19% 33,33% 

Gemelares 30 33,33% 2,38% 66,67% 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 
No ano de 2014 houve óbitos devido o baixo peso.   

Verificando o ano de 2015, nota-se na tabela 25 (abaixo), que houve o nascimento de 

77 cordeiros, sendo registrado13 óbitos, 6 dessas mortes correspondem aos nascidos não 

gemelares e 7 de nascidos gemelares. 

 

Tabela 25 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2015 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  26 3 

Abril  14 3 

Maio 3 1 

Junho 13 1 

Julho 14 1 

Agosto 4 3 

Setembro 3 1 

Outubro 0 0 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

Total 77 13 
    Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Averiguando ainda o ano de 2015, pode-se constatar de acordo com a tabela 26, que os 

cordeiros de partos não gemelares que sobreviveram dentre os nascidos totais correspondem a 

45,45% e os gemelares 37,67% e as mortes entre os totais nascidos representaram os não 

gemelares 7,79% e os gemelares 9,09% e quando considerado os óbitos totais corresponderam 

os não gemelares 46,15% e os gemelares 53,84%.  
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 Tabela 26 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2015 

Parto 

 
Nº de 
nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

Não 
Gemelares 

 
41 45,45% 7,79% 46,15% 

Gemelares 36 37,67% 9,09% 53,84% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Neste ano houve morte por baixo peso devido rejeição da mãe e condição adversa 

(ataque de cães e cordeiro preso em ripas).  

O ano de 2016 e último a ser analisado, apresentou 61 nascidos, no qual 2 que 

entraram em óbito eram nascidos não gemelares e 6 corresponderam a gemelares, como 

apresentado na tabela 27. 

Tabela 27 - Nascimentos e óbitos de cordeiros 

considerando os meses do ano de 2016 

Mês  Nascidos Óbito 

Janeiro 0 0 

Fevereiro  0 0 

Março  0 0 

Abril  0 0 

Maio 25 3 

Junho 0 0 

Julho 11 2 

Agosto 20 1 

Setembro 5 2 

Outubro 0 0 

Novembro 0 0 

Dezembro 0 0 

Total 61 8 
      Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 
Na tabela 28, pode-se constatar que o percentual de cordeiros que permaneceram vivos 

entre os totais nascidos nesse ano equivaleram a 37,70% de nascimentos não gemelares e 

49,18% gemelares, já se tratando do percentual de óbitos dentre os totais nascidos os não 

gemelares representam 3,28% e os gemelares 9,83%. Se tratando do percentual total de óbitos 

os gemelares corresponderam a 75,00% e os não gemelares a 25,00%. 

 

 
 



 

 Tabela 28 

Parto 

 
Nº de 
nascidos

Não 
Gemelares 
Gemelares 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

 
Neste ano houve óbitos por baixo peso.

Após a análise de cada ano gerou

entre o ano de 2005 à 2016, resultando no gráfico

 

Figura 4 – Panorama geral de óbitos

 

 M=Média Geral Atual         
 MI=Média Ideal  
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
  

Em 2007 é possível observar por meio do gráfico que este ano foi o que 

registrou óbitos, ano este acometido por mastite no rebanho, timpanismo, ca

e também casos de natimorto

A taxa de mortalidade de cordeiros considerada ideal em um rebanho está em torno de 

10%, porém o Instituto obteve como média geral 16,58%. Os anos que estiveram

limites considerados normais foram 

15,38%

18,37%

36,00%

21,79%

2005 2006 2007 2008

Tabela 28 - Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

mortes de cordeiros correspondente ao ano de 2016

Nº de 
nascidos 

Percentual de 
vivos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
óbitos dentre 
os totais 
nascidos  

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais 

 
25 37,70% 3,28% 25,00%
36 49,18% 9,83% 75,00%

(2017) 

Neste ano houve óbitos por baixo peso. 

Após a análise de cada ano gerou-se um panorama geral do percentual de óbitos totais 

à 2016, resultando no gráfico abaixo.  

geral de óbitos de cordeiros entre o ano de 2005 – 

possível observar por meio do gráfico que este ano foi o que 

acometido por mastite no rebanho, timpanismo, ca

e também casos de natimorto. 

A taxa de mortalidade de cordeiros considerada ideal em um rebanho está em torno de 

obteve como média geral 16,58%. Os anos que estiveram

limites considerados normais foram 2012, 2013 e 2014.  

21,79%

12,34%

26,41%

17,91%

7,35%

9,89%

3,57%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M= 16,58

MI=10
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Percentual do quadro geral quanto aos nascimentos e 

correspondente ao ano de 2016 

Percentual de 
mortes 
considerando 
óbitos totais  

25,00% 

75,00% 

se um panorama geral do percentual de óbitos totais 

 2016.  

 

possível observar por meio do gráfico que este ano foi o que mais se 

acometido por mastite no rebanho, timpanismo, caso de intoxicação 

A taxa de mortalidade de cordeiros considerada ideal em um rebanho está em torno de 

obteve como média geral 16,58%. Os anos que estiveram dentro dos 

3,57%

16,87%

13,11%
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Ainda analisando o panorama geral do percentual de óbitos, 

gemelares e não gemelares é possível notar 

partos gemelares, essa ocorrência só sofre modificação no ano de 2011, em que os nascidos 

normais ultrapassam a taxa de óbitos dos gemelares, como pode ser observado na figura 5, 

abaixo: 

Figura 5- Percentual de mortes

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Elaborado pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25,00 38,89 33,33 47,06 18,18 46,43 66,67 40,00 33,33

75,00 61,11 66,67 52,94 81,81 53,57 33,33 60,00 66,67

Ainda analisando o panorama geral do percentual de óbitos, considerando

gemelares e não gemelares é possível notar o elevado nível de mortes das crias nascidas de 

es, essa ocorrência só sofre modificação no ano de 2011, em que os nascidos 

normais ultrapassam a taxa de óbitos dos gemelares, como pode ser observado na figura 5, 

Percentual de mortes de cordeiros considerando partos normais e gemelares

pelo autor (2017) 
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2013 2014 2015 2016

33,33 33,33 46,15 25,00

66,67 66,67 53,84 75,00

considerando os nascidos 

o elevado nível de mortes das crias nascidas de 

es, essa ocorrência só sofre modificação no ano de 2011, em que os nascidos 

normais ultrapassam a taxa de óbitos dos gemelares, como pode ser observado na figura 5, 

partos normais e gemelares. 
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7 CONCLUSÕES 
O presente trabalho estudou a produção de ovinos no Instituto Federal de Brasília 

Campus Planaltina (IFB). 

Inicialmente abordou-se a literatura sobre o atual tema, o que propiciou ter uma visão 

abrangente desse processo produtivo trazendo informações vigentes sobre a ovinocultura e 

por meio dela foi possível observar que apesar da prática de manejo de ovinos ser antiga, 

ainda se encontra falhas em muitos criatórios.  

Para se produzir ovinos é imprescindível conhecer essas etapas de produção, o manejo 

e as instalações adequadas as necessidades desses animais, visto que a falta desse conjunto 

ocasiona perdas e insucesso do criatório. 

A coleta de dados no IFB entre os anos de 2005 a 2016 permitiu visualizar as 

principais causas de óbitos de cordeiros na propriedade. Concluiu-se primeiramente que os 

cordeiros que provém de partos gemelares tem mais chances de entrar em óbito, isso devido 

na maioria dos casos as ovelhas não possuírem habilidade materna tornando mais difícil a 

matriz acolher duas crias, levando em consideração que as reservas energéticas dos cordeiros 

os mantêm vivos por um período de tempo estimado de oito horas e quando submetidos a 

condições de frio e umidade, esse tempo acaba sendo reduzido e se a cria não mamar o 

colostro, entra em estado de inanição e vem a óbito em pouco tempo.  

Para evitar que a cria entre neste estado de inanição, é necessário que haja o auxilio 

nessa atividade quando ela não ocorre de forma natural. É importante que o produtor fique 

mais atento aos momentos dos partos prestando apoio quando necessário, neste caso 

auxiliando na ingestão do colostro, se mesmo com o auxilio a cria não conseguir ingeri-lo que 

seja feita por meio de aleitamento artificial.  

Outro fator predominante no diagnóstico dos óbitos foi a incidência de mastite no 

rebanho durante esses anos. A mastite como dito anteriormente é a inflamação da glândula 

mamária, que pode ser evitada na propriedade com o aumento da higienização o que irá 

reduzir a exposição do úbere aos agentes causadores de mastite e adequar as estações de 

monta, de maneira que os partos sejam concentrados em épocas que não apresentem frio e 

umidade em excesso.  

A alta ocorrência de natimortos pode acontecer por uma série de problemas que 

podem intervir na gestação, como doenças metabólicas, agentes infecciosos e não infecciosos. 

Porém não foi possível identificar a causa desses óbitos devido falta de dados sobre o período 

do acontecimento dos mesmos. 
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Partindo do pressuposto de que as parasitoses em ovinos é uma das maiores 

preocupação dos produtores por serem responsáveis por baixo peso e mortes no rebanho. A 

vermifugação assídua nos animais é de extrema importância e a adoção por Contagem de 

Ovos por Gramas de Fezes (OPG) permite o melhor controle dessa vermifugação, que deve 

ser feita a cada 28-30 dias. 

Observando o panorama geral dos anos estudados, é possível notar a diminuição no 

quadro de óbitos no decorrer desses anos, provavelmente causado pela melhora e inserção de 

novas tecnologias e métodos de gestão.  

O presente estudo teve como objetivo busca analisar a relação do percentual de 

nascimentos e o percentual de mortalidade dos cordeiros na produção de ovinos no Instituto 

Federal de Brasília entre os anos de 2005 a 2016 e averiguar as possíveis causas dos óbitos, 

considerando os nascidos não gemelares (normais) e os nascidos gemelares, entretanto a 

pesquisa utilizou de dados coletados na propriedade, dados esse que muitas vezes 

inconclusivos, limitando assim o estudo.  
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