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Resumo - Objetivou-se com este trabalho verificar o nível de ingestão de alimentos em diferentes grupos 
genéticos de ovinos. Foram utilizadas quarenta ovelhas divididas em quatro grupos genéticos: grandes 
Santa Inês (SIG), pequenas Santa Inês (SIP), mestiços Santa Inês x Dorper (SID) e Bergamácia (BERG). 
A duração do experimento foi de 26 dias. Os animais receberam diariamente 200 g de concentrado, bem 
como do feno e água ad libitum. Para avaliar o consumo de alimentos, sobras de feno foram coletadas às 
9 e 4 horas da tarde. Foram coletadas no turno da manhã e tarde durante o período experimental imagens 
da face e parte lateral dos animais por termógrafo infravermelho. O grupo SID obteve os maiores valores 
térmico (P<0,05) para a cabeça, área do corpo, e as temperaturas na virilha e os menores valores de 
temperatura no reto em relação ao grupo SSI. Houve também diferenças para o consumo de alimentos, 
sendo maior no grupo BERG comparado com o grupo SSI. Os animais Santa Inês de pequeno porte 
apresentaram menor sinal de estresse e maior produção de cordeiro por quilo de alimento ingerido do que 
os demais grupos genéticos estudados. Os animais mestiços Santa Inês x Dorper foram os menos 
adaptados e apresentaram um maior custo de alimentação. 
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Productivity in ewes of different genetic groups and body sizes 
 
Abstract - The aim of this study was to evaluate the level of feedstuffs intake in different genetic groups 
of sheep. Were used forty sheep divided into four genetic groups: large Santa Ines (LSI), small Santa Ines 
(SSI), crossbreed Dorper x Santa Ines (SID), and Bergamacia (BERG). The experiment lasted 26 days. 
The animals received daily 200 g of concentrate as well as hay and water ad libitum. To evaluate the 
intake of feedstuffs, leftover of hay were collected at 9 am and 4 pm. Were collected during the 
experimental period in the morning and afternoon images of the face and the side of the animals by 
infrared thermography. The SID group achieved the highest thermal values (P<0.05) for the head, body 
area, and temperatures in the groin and the lowest temperature in the rectum in relation to the NS group. 
There were also differences in food consumption, and higher in the Berg compared with the NS group. 
The Santa Ines animals showed small hint of stress and increased production of lamb per kilogram of 
food intake than the other genetic groups. The crossbred Dorper x Santa Ines were the least adapted and 
presented a higher cost of power. 
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Introdução 
 

A atividade da ovinocultura é considerada de baixa rentabilidade para muitos produtores e vários 
são os fatores que tendem a influenciar, incluindo instalações, medicamentos, manutenção do rebanho e 
alimentação. Os esforços para melhorar a eficiência da produção devem se concentrar na redução dos 
custos com alimentação, ou criação de ovelhas para produzir, mas sem aumentar o custo com a 
manutenção (Ferguson et al., 2011). 

As raças nativas surgem como alternativa nos sistemas de produção por serem animais portadores 
de características desejáveis, como rusticidade e resistentes a enfermidades. No Brasil, a raça Santa Inês é 
utilizada popularmente como uma raça materna e a adoção de cruzamento com reprodutores terminais 
está se tornando notório no sistema de produção (McManus et al., 2010). Isto significa que há uma grande 
oferta de animais F1 sendo utilizados para reprodução, mas ocorrem implicações na eficiência do sistema, 
visto que os animais Santa Inês puros têm sofrido alterações nos últimos anos (McManus et al., 2010.) e 
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apresentam atualmente dois tipos raciais como o Santa Inês antigo de estatura pequena, multicolorido e 
rústico e o novo Santa Inês de estatura maior, cor preta ou marrom, mas com menor rusticidade (Paiva et 
al., 2005). Objetivou-se avaliar o consumo de ração de ovelhas adultas de diferentes tamanhos e grupos 
genéticos, assim como o peso dos cordeiros com o propósito de auxiliar os produtores na seleção de 
fêmeas em sistemas de produção de cordeiros para abate. 

 
Material e Métodos 

 
O experimento foi realizado no Centro de Gerenciamento de Ovinos da Universidade de Brasília - 

UnB no Distrito Federal do Brasil. O período experimental foi de 26 dias (5 dias de adaptação e 21 dias 
no experimento). Foram utilizadas 40 ovelhas multíparas prenhas alocadas em baias individuais, divididas 
em quatro grupos genéticos: Santa Inês de maior estatura (SIG) com 48,36 kg de peso vivo (PV), Santa 
Inês de menor estatura (SIP) com 33,64 kg de PV, Bergamácia (BERG) com 52,5 kg de PV e Santa Inês x 
Dorper (SID) com 52,2 kg de PV. As ovelhas foram sincronizadas e cruzadas com um único carneiro 
Santa Inês. Os cordeiros ao nascer oriundos de parto simples foram pesados e posteriormente 
desmamados aos 60 dias. Os animais receberam 200 g de concentrado na parte da manhã e 1500 g de 
feno Coast Cross (Cynodon dactylon) distribuídos no período da manhã e tarde e água a vontade. O 
consumo de ração foi controlado diariamente e as sobras pesadas durante o período experimental. 

Foram coletadas as temperaturas retal (TR) e infravermelha (IR) durante três dias no período 
experimental. A temperatura infravermelha foi capturada através de imagens dos animais usando um 
sistema em série FLIR ® IR-i da câmara, em alguns pontos no corpo do animal. As fotografias térmicas 
foram analisadas utilizando o software QuickReport ®, e as temperaturas das narinas, cérebro, olho, axila, 
virilha e da garupa foram determinadas. Foram calculados os pesos dos cordeiros e das matrizes com 
intuito de gerar índices de produtividade. A análise dos dados incluiu os efeitos de grupos genéticos e 
suas interações com dia da coleta e medições térmicas. Os pesos dos cordeiros foram ajustados para o 
sexo. As ovelhas foram incluídas como um fator de forma aleatória. Os dados foram analisados pelo 
Statistical Analysis System (SAS ®), incluindo procedimentos MIXED (análise de variância). 
 

Resultados e Discussão 
 

Apesar das elevadas temperaturas ambientais, todas as temperaturas retais estão dentro de valores 
de referência para ovelhas. Os animais SIP apresentaram menor TR (38,9 ºC) quando comparado com o 
os demais grupos genéticos, mas não diferindo do grupo SIG (39,0 ºC) durante o período da tarde, 
possuindo melhor tolerância ao calor (Tabela 1). Este grupo também obteve temperaturas mais baixas na 
cabeça (33,07 ºC) do que SIG (36,52 ºC). 
 
Tabela 1 - Variáveis fisiológicas e termográficas de ovinos de diferentes grupos genéticos 
 

Grupos genéticos Variáveis (oC) 
TRa Cabeça Olhos Narina Área corporal Axila Virilha Garupa 

     Manhã    
SIPb 36,80ª 28,13b 34,88b 23,54 28,66b 29,94ª 28,77ª 28,15ª 
SIDc 36,88ª 28,95ª 35,70ª 23,73 29,65ª 31,01ª 29,29ª 27,68ª 
BERGd 38,07c 24,62c 34,53b 23,93 24,82ª 25,43b 23,73b 25,15b 
SIGe 37,26b 27,56b 34,38b 22,83 29,01ª 30,32ª 27,73ª 28,15ª 
     Tarde    
SIPb 38,91ª 33,07c 37,48b 30,33c 33,72ª 35,11ª 34,06ab 32,55b 
SIDc 39,07b 34,68b 38,00ab 30,66c 35,39b 35,36ª 35,61ª 34,61ab 
BERGd 39,09b 34,11bc 37,83ab 35,15ª 33,55a 32,73b 31,97b 33,00b 
SIGe 39,00ab 36,52a 38,91a 32,32b 35,62b 35,74a 35,03a 35,83a 

aTR: Temperatura retal, bSIP: Santa Inês de estatura menor, cSID: Santa Inês x Dorper, dBERG: Bergamácia, eSIG: Santa Inês de 
maior estatura. 
 

As temperaturas mais baixas do corpo foram verificadas nos animais BERG que possivelmente 
pode estar relacionado por serem lanados. Essas menores médias de temperatura do corpo em ovelhas 
observadas neste estudo, coincidiu com temperaturas mais baixas ambientais durante o período 
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experimental observado também por McManus et al. (2009). Os animais BERG apresentaram maiores 
médias de TR (39,09 ºC), estando de acordo com os resultados encontrados por McManus et al. (2009). 
Possivelmente o velo de lã reduz consideravelmente a evaporação pela transpiração (Silva, 2000) e, 
portanto, estes animais devem perder calor através de outros mecanismos, como a evaporação através da 
respiração. 

Os animais SIP foram economicamente mais viáveis à medida que produziram mais cordeiro por 
quilo de alimento consumido pelas mães (Tabela 2). Os animais menores comeram menos e produziram a 
mesma quantidade de cordeiros do que os maiores, mostrando assim uma maior produção de cordeiro por 
kg de alimento consumido. 
 
Tabela 2. Produtividade de ovinos de diferentes grupos genéticos no Distrito Federal 
 

Grupos Peso PM CDA CA/PO CA/PMO PD 
PD/PO PD/CA PMD/PMO 

(kg) (kg) (g) (g/kg) (g/kgPM0,75) (kg) 
SIG 47,2b 16,7a 920b 19,6a 55,3bc 16,9a 0,36b 0,018a 0,503b 
SIP 33,9c 13,1b 787c 23,2b 60,1b 16,2a 0,48a 0,035b 0,619ª 
BERG 52,2a 17,9a 954b 18,3a 53,3c 16,7a 0,32c 0,018a 0,461c 
SID 52,5a 18,0a 1221a 23,4b 68,1a 18,6b 0,36b 0,015a 0,499b 
SIP: Santa Inês de estatura menor, SID: Santa Inês x Dorper, BERG: Bergamácia, SIG: Santa Inês de maior estatura, PM: Peso 
metabólico, CDA: Consumo diário de alimentos, CA: Consumo de alimentos, PO: Peso das ovelhas, PMO: Peso metabólico das 
ovelhas, PD: Peso a desmama, PMD: Peso metabólico a desmama. 
 

Para Paim et al. (2011), essa diferença apresenta uma influência importante sobre o lucro do 
sistema como os custos com alimentação de mães, já que é a fonte mais importante na produção de 
cordeiros para abate. Estes autores verificaram que os cordeiros cruzados foram economicamente mais 
viáveis no Centro-oeste brasileiro do que os cordeiros Santa Inês, mas deve ser ressaltado que nem 
sempre os produtores tendem a abater todos os cordeiros F1, assim utilizando as fêmeas como reposição 
no rebanho, e de certa maneira essa atitude pode influenciar negativamente a rentabilidade da produção, 
uma vez que estes animais são menos eficientes. 
 

Conclusão 
 

Os animais Santa Inês de pequeno porte mostraram menos sinais de estresse e maior produção de 
cordeiro por quilo de alimento ingerido do que os demais grupos genéticos estudados. Os animais 
mestiços Santa Inês x Dorper foram os menos adaptados e apresentaram um maior custo de alimentação. 
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