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RESUMO 

 

Suplementação de cordeiros desmamados em pastagem de azevém 

 

O trabalho foi conduzido na UNICENTRO, campus CEDETEG, Guarapuava 

PR, durante o período de outono-inverno de 2016, e teve como objetivo avaliar o efeito 

de quantidades de suplementação com rolão de milho em cordeiros desmamados, 

mantidos em pastagem de azevém. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 

com três tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram formados por animais sem 

suplementação, os animais que receberam 1% do peso vivo de rolão de milho, e animais 

que receberam 2% do seu peso vivo de rolão de milho. Avaliou-se o ganho de peso 

médio diário (GMD), ganho de peso vivo por hectare (kg ha
-1

), carga animal por 

hectare, disponibilidade de forragem, taxa de acúmulo de forragem, proteína bruta (PB), 

fibra em detergente ácido (FDA) e fibra em detergente neutro (FDN). Os animais eram 

pesados a cada 14 dias, quando era feito o monitoramento sanitário. Verificou-se que as 

quantidades de suplementação não interferiram na PB, FDA, FDN, disponibilidade e na 

taxa de acúmulo de forragem. O consumo real do suplemento foi de 0,91% e 1,72%, 

respectivamente para o tratamento 2 e 3. Os maiores valores para GMD e ganho de peso 

vivo em cordeiros desmamados foram obtidos por meio do fornecimento de 0,91% e 

1,72%. O fornecimento de 1,72% de peso vivo em suplementação proporcionou a maior 

carga animal. O aumento da carga animal combinado com a manutenção da 

disponibilidade de forragem, sugere que houve efeito substitutivo da forragem pela 

suplementação.  

 

Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária, cordeiros desmamados, produção 

animal, rolão de milho.  
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ABSTRACT 

 

Food supplementation for weaned lambs raised on ryegrass 

 

This research was performed at UNICENTRO, campus CEDETEG, in 

Guarapuava – PR, during 2016 autumn and winter time and its objective was to 

compare the effects of different amounts of food supplementation for weaned lambs, 

raised during winter season, using ryegrass pasture. The experiment was carried out in a 

randomized block design, with 3 treatment and 3 repetitions for each one. The treatment 

1, was composed of lambs without any food supplementation. The second treatment 

was formed by lambs that received the food supplementation of corn roll equivalent to 

1% of its weight. The third treatment was formed by lambs that received food 

supplementation of corn roll equivalent to 2% of its weight. The variables evaluated 

were the daily weight increase (DWI), live weight increase (LEI) per hectare, animal 

load per hectare (ALH), forage availability (FA), forage accumulation rate (FAR), crude 

protein (CP), acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) of forage. 

The animals were weighed every 14 days at the same time as sanitary measures were 

applied. Based on the results, we verified that the amount of food supplementation did 

not interfere in the CP, ADF, NDF, FA and accumulation rates. The real consumption 

of corn roll supplement was 0.91% to treatment 2 and 1.72% for treatment 3. It was also 

verified that highest values of DWI and LEI for weaned lambs were related to the 

supplementation of 0.91% and 1.72%. However, the amount of 1.72% food 

supplementation resulted in the highest animal load per hectare. The increase of ALH 

combined with FA indicated that there was a substitution effect of forage by 

supplementation. 

 

 

Keywords: crop-livestock integration, corn rols, livestock production, weaned 

lambs. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os ovinos foram uma das primeiras espécies de animais domesticados pelo 

homem, provavelmente há cerca de 11.000 ou 12.000 anos atrás (LYNCH et al., 1992). 

A sua criação possibilitava tanto alimento, principalmente pelo consumo da carne e do 

leite, quanto proteção, pelo uso da lã, fibra que servia como abrigo contra as intempéries 

do ambiente (VIANA, 2008). 

A pesquisa sobre pecuária municipal realizada em 2016, indica que o rebanho 

ovino no Brasil é de aproximadamente 18,43 milhões de cabeças (IBGE, 2018). Apesar 

do crescimento da produção de ovinos, nos últimos anos 20 anos, o Brasil realiza 

importações de carne ovina para abastecer o mercado consumidor, visto que a oferta de 

carne produzida internamente ainda é insuficiente. A demanda de carne nos países em 

desenvolvimento, entre eles o Brasil, vem sendo impulsionada pelo crescimento 

demográfico, pela urbanização e pelas variações das preferências e dos hábitos 

alimentares dos consumidores (DIAS, 2012). 

Na ovinocultura, tem-se buscado caminhos para o estabelecimento de sistemas 

de produção capazes de produzir de forma eficiente carne de boa qualidade a baixo 

custo (CARVALHO et al., 2011). Pode-se dizer que a ovinocultura moderna tem se 

direcionado para a produção de carne que começa a ser mais aceita pelos grandes 

mercados consumidores do Brasil.  

A produção de carne ovina é uma alternativa para diversificação da produção e 

da rentabilidade das propriedades em todas as regiões do Brasil. A realidade, na maioria 

das propriedades da região Sul, é o sistema tradicional, no qual os ovinos são criados 

quase que exclusivamente em pastagens (PELLEGRINI et al., 2010). Entretanto, os 

resultados de desempenho animal e, consequentemente, a idade dos animais ao abate, 

não são condizentes com a obtenção de carne de qualidade, apresentando elevada 

desuniformidade (RIBEIRO et al., 2009). 

Outro problema enfrentado pelos produtores é a escassez de pastagem no 

período entre junho e setembro, quando há limitação na produção e qualidade das 

pastagens já implantadas nas propriedades, com redução no desenvolvimento dos 

animais recém-nascidos pela diminuição da produção de leite pelas ovelhas. Na região 

Sul do Brasil, o cultivo de pastagens de inverno, como o azevém anual (Lolium 

multiflorum Lam.), pode melhorar a oferta e a qualidade de forragem, favorecendo o 

desenvolvimento dos ovinos nesta estação (FARINATTI et al., 2006). A produção 
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destas forrageiras é possível em propriedades que adotam o sistema de integração 

lavoura-pecuária (ILP). 

Em áreas de ILP onde é realizada a rotação de poáceas (milho) e fabáceas (soja e 

feijão) e o cultivo sucessivo de plantas forrageiras (solteiras ou consorciadas), diversas 

opções de sistema de terminação de cordeiros (as) são possíveis. As forrageiras 

produzidas em sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), melhoram as condições 

de fertilidade do solo, geralmente possuem maior valor nutritivo, o que permite 

incrementar a nutrição de cordeiros, que constituem uma categoria exigente em termos 

alimentares (COSTA e GONZALEZ, 2012). 

No entanto, apenas o fornecimento de alimentos via pasto pode ser insuficiente. 

Dessa forma a prática de suplementação pode ser utilizada tanto na tentativa de suprir as 

deficiências de qualidade nutricional da pastagem, proporcionando o balanceamento da 

dieta dos animais, como para redução do risco ocasionado pela flutuação da produção 

de matéria seca da pastagem (FARINATTI et al., 2006). 

Desta forma, foi objetivo desse trabalho comparar o efeito de diferentes 

quantidades de suplementação com rolão de milho em cordeiros desmamados mantidos 

em pastagem de azevém durante o período de inverno. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Comparar o efeito de quantidades de suplementação com rolão de milho no 

desempenho de cordeiros desmamados mantidos em pastagem de azevém durante o 

período de inverno.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar a disponibilidade, taxa de acúmulo de forragem e a qualidade 

de forragem (PB, FDN e FDA) de azevém durante o período de inverno em 

sistema de integração lavoura-pecuária; 

b) Determinar o ganho médio diário (GMD), ganho de peso vivo por área 

(kg ha
-1

) e a carga animal, de cordeiros desmamados submetidos ao pastejo de 

azevém suplementados com rolão de milho. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Criação de ovinos 

 

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes, a ampla 

difusão da espécie se deve principalmente a seu poder de adaptação a diferentes climas, 

relevos e vegetações (VIANA, 2008). O Brasil possui aproximadamente 18 milhões de 

ovinos distribuídos por todo país, porém em concentrações maiores na região Sul 

(FAOSTAT, 2017). Na região centro-sul do Paraná, em função da disponibilidade de 

forrageiras de boa qualidade na fase de crescimento dos cordeiros, existe a possibilidade 

de abate de animais jovens e com qualidade (FERNANDES et al., 2008). A ineficiência 

na cadeia produtiva da atividade é histórica e, juntamente com a falta de apoio aos 

produtores, constitui um desafio para tornar a criação de ovinos mais rentável 

(ELEJALDE et al., 2010). 

No Brasil, a carne ovina está deixando de ser produzida apenas nas estâncias 

gaúchas e no sertão nordestino, e consequentemente, passando a ser consumida, 

principalmente, nos grandes centros urbanos (FRESCURA et al., 2005), logo, a 

ovinocultura moderna tem se direcionado para a produção de carne que começa a ser 

mais aceita pelos grandes mercados consumidores do Brasil.  

A industrialização da carne ovina é uma realidade a ser explorada, o que somaria 

mais renda a cadeia produtiva. A centralização dos frigoríficos de abate de ovinos no 

Rio Grande do Sul torna problemática a distribuição para os estados produtores devido à 

logística necessária para tal atividade (VIANA, 2008). A sazonalidade produtiva, a 

inexistência de um mercado constante, a exigência de uma oferta regular de animais 

jovens, a necessidade de escala para comercialização e a busca de animais por parte dos 

frigoríficos são dificuldades encontradas pelos produtores na comercialização de 

animais para abate via mercado (VIANA e SILVEIRA, 2009).  

A crescente demanda por carne de cordeiro levou ao desenvolvimento de 

sistemas de produção de carne de cordeiro de alta produtividade e lucrativos (SILVA et 

al., 2014). Neste cenário, é importante enfatizar que na cadeia produtiva da ovinocultura 

todos segmentos, desde o produtor até o consumidor, têm uma finalidade lucrativa 

(FERNANDES et al., 2008). Apesar do crescimento da produção de carne ovina nos 

últimos anos, o Brasil realiza importações de carne para abastecer o mercado 



13 

 

consumidor, visto que a oferta de carne produzida internamente ainda é insuficiente. Do 

total importado, aproximadamente 80% é proveniente do Uruguai (VIANA et al., 2015). 

Assim, a produção de carne ovina, especificamente carne de cordeiro, é uma 

possibilidade interessante para aumento de renda e diversificação de produção para as 

propriedades rurais brasileiras. 

O cordeiro pode ser definido como um ovino jovem com até 6 meses de idade, 

macho castrado ou não e fêmea, com dentes de leite, sem queda das pinças. No entanto, 

nos últimos anos, tem-se observado a crescente procura pela carne por mercados mais 

exigentes, principalmente no que se refere à carne de cordeiro. Com essa perspectiva de 

consumo surge o interesse na terminação de cordeiros, no qual o objetivo é rapidez na 

comercialização e na produção de carcaças que tende apresentar uma qualidade 

adequada e diferenciada (ZANETTE e NEUMANN, 2012; PICCOLI et al., 2013).  

Devido à não diferenciação entre carne de cordeiro e carne de carneiro, obter 

carne de cordeiro, de qualidade, é um problema muito comum para a maioria dos 

consumidores de carne ovina. Na maioria das vezes não costuma-se exigir essa 

especificação no momento da compra, principalmente por não saberem que há uma 

grande diferença. Assim, a maior queixa é quanto à textura e odor desagradável (NUTE 

et al., (2007) e PANEA et al., (2013)).  

A qualidade da carne ovina pode ser definida pelo aspecto sanitário, cor da carne 

e gordura, quantidade da gordura intramuscular, marmoreio de cobertura no músculo, e 

atributos sensoriais como aroma, maciez, sabor entre outros. Além disso, ela pode ser 

influenciada pelos fatores intrínsecos como idade do animal, sexo, raça, nutrição, 

sistema de terminação (pasto ou confinamento) e peso de abate e/ou pelos fatores 

extrínsecos como condições de abate, armazenamento na câmara fria, métodos de 

conservação (OSÓRIO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2013; PANEA et al., 2013). 

 Pode-dizer que a ovinocultura moderna tem se direcionado para a produção de 

carne que começa a ser mais aceita pelos grandes mercados consumidores do Brasil. No 

entanto, é importante salientar que esse mercado consumidor exige carne com 

excelência em qualidade e padrão, tanto em tamanho como em maciez e teores de 

gordura. Esse tipo de produto somente pode ser obtido mediante o abate de animais 

jovens e se pode esperar que o consumidor pague preços melhores por um produto mais 

nobre (BÔAS et al., 2003). 
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3.2 Produção de ovinos a pasto  

 

A produção de carne ovina é uma alternativa para diversificação da produção e 

da rentabilidade das propriedades em todas as regiões do Brasil. A realidade, na maioria 

das propriedades da região Sul, é o sistema tradicional, no qual os ovinos são criados 

quase que exclusivamente em pastagens (PELLEGRINI et al., 2010). 

Todavia, historicamente registra-se a exploração das pastagens com baixíssimo 

nível tecnológico, de maneira que subestima-se essa fonte de nutrientes e favorece a 

ocorrência de infecções parasitárias (FERNANDES et al., 2008). 

No entanto, é importante salientar que esse mercado consumidor exige uma 

carne com excelência em qualidade e padronizada, tanto em tamanho como em maciez e 

teores de gordura (BÔAS et al., 2003), características estas que muitas das vezes não 

são alcançadas com alimentação exclusivamente a pasto. 

Além disso, a criação de ovinos em regime de campo, faz com que o 

desempenho animal seja influenciado por uma série de fatores ligados a características 

estruturais e de composição das pastagens. Estas características são afetadas, direta e 

indiretamente, pelas diferentes manifestações do comportamento ingestivo dos animais 

(PAULA et al., 2009). Embora seja apontado a produção a pasto como responsável por 

baixos níveis produtivos, é importante citar que a incapacidade de atingir altos níveis 

produtivos pode ser devido a muitos fatores, incluindo manejo de pastagens, controle 

ineficaz de parasitas, resistência anti-helmíntica e deficiência mineral (KEADY et al., 

2017).  

Ainda, no período de junho a setembro no Sul do Brasil, quando há limitação na 

produção e qualidade das pastagens, ocorre redução no desenvolvimento dos animais 

recém-nascidos e na produção de leite das ovelhas. O cultivo de pastagens de inverno, 

como o azevém anual de maior importância em áreas cultivadas no Sul do país, pode 

melhorar a oferta e a qualidade de forragem, favorecendo o desenvolvimento dos ovinos 

nesta estação (FARINATTI et al., 2006). 

Vale a pena salientar que a utilização de forrageiras como fonte primária de 

energia na dieta de ruminantes apresenta grandes vantagens econômicas para o 

desenvolvimento da ovinocultura, entretanto, são necessários a escolha correta da 

forrageira (FRESCURA et al., 2005). O aumento da produtividade animal nesses 

sistemas de produção depende da adoção de estratégias que maximizem o uso de 
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recursos físicos, vegetais e animais, e em um eficiente manejo de pastagem (SILVA et 

al., 2014). 

Via de regra, a produção de pastagem no Brasil é realizada com baixo 

investimento, ou em áreas marginais e degradadas, o que dentre outras coisas, ocasiona 

baixos níveis de produtividade, principalmente pela sazonalidade da produção de 

forragens nesses ecossistemas pastoris (PELLEGRINI et al., 2010).  

Assim, a utilização de forrageiras anuais de inverno em sistemas de integração 

lavoura-pecuária (ILP), constitui uma alternativa de produção de forragem, visando a 

suprir o déficit forrageiro que ocorre no outono e inverno na Região Sul do Brasil 

(BALBINOT JUNIOR et al., 2009). 

 

3.3 Produção de pastagens e ovinos na ILP 

 

O conceito de ILP, segundo Andreolla (2010) é um sistema planejado de 

utilização racional do solo, em que participam plantas e animais, com vantagens para 

ambos, buscando conciliar a melhor resposta do animal por unidade de área, com 

elevada produtividade de grãos no verão, avaliando-se a carga animal praticada, doses 

de fertilização nitrogenada, a influência do pastejo e época de retirada dos animais da 

pastagem. Para Sandini et al. (2011), o sistema ILP visa conciliar o máximo rendimento 

animal e de grãos dentro de uma mesma área em um mesmo ano agrícola. Em função da 

região do Brasil, o sistema de ILP é adotado com diferentes vieses, ora como 

recuperação de pastagens, ora como um sistema para intensificar a produção e melhorar 

a sustentabilidade do sistema (PACENTCHUK, 2016). 

O sistema de ILP apresenta uma série de vantagens, como por exemplo: 

recuperar o solo de áreas degradadas, melhorar as características físicas e biológicas das 

áreas de lavoura com a introdução de forrageiras, reduzir os custos da atividade agrícola 

e da atividade pecuária. O sistema de ILP pode proporcionar vantagens biológicas e 

econômicas em relação a sistemas de produção não integrados, que apresentam somente 

produção vegetal ou animal de forma isolada (RUSSELLE et al., 2007; SULC & 

TRACY, 2007). Assim, uma das principais vantagens biológicas que o sistema ILP 

pode proporcionar é a elevada velocidade de ciclagem de nutrientes (BALBINOT 

JUNIOR et al., 2009). 

Verifica-se ainda melhoria da qualidade do solo, o sistema ILP pode aumentar as 

concentrações de carbono orgânico no solo ao longo do tempo, devido ao crescimento 
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contínuo de plantas na área, seja pastagem ou culturas para exploração vegetal, rotação 

de culturas, incremento da massa produzida por tempo em decorrência do pastejo e 

maior ciclagem de nutrientes (TRACY & ZHANG, 2008). O teor de carbono orgânico é 

um atributo que pode servir de indicador de qualidade do solo (CONCEIÇÃO et al., 

2005), já que este afeta diretamente os atributos físicos, químicos e biológicos do solo.  

Além do mais, os animais em pastejo representam agentes aceleradores da 

ciclagem de nutrientes. Grande parte dos nutrientes ingeridos retorna ao solo via fezes e 

urina, os quais são liberados à solução do solo em curto intervalo de tempo, estando 

disponíveis para novamente serem absorvidos pelas raízes das plantas. É importante 

enfatizar que os animais devolvem ao solo via fezes e urina cerca de 70 a 95% dos 

nutrientes que ingerem (RUSSELLE et al., 2007), dependendo da qualidade da 

forragem ingerida e da categoria, idade e condição corporal dos animais.  

No tocante às vantagens econômicas do sistema ILP, tem-se a diversificação de 

renda, resultante da produção vegetal e animal na mesma área (FONTANELI et al., 

2000), redução de riscos de insucesso econômico, devido a maior diversificação de 

atividades (AMBROSI et al., 2001) e aumento da renda por área comparado a sistemas 

não-integrados (FONTANELI et al., 2000), isso ocorre devido ao uso contínuo das 

áreas agrícolas, ao aumento de rendimento vegetal e/ou à redução de custos de produção 

ocasionados pelas vantagens biológicas (ASSMANN et al., 2003).  

No período de inverno, quando normalmente as áreas agricultáveis estariam em 

pousio, o sistema de ILP oferece a opção de usar essas áreas para formação de 

pastagem. As forrageiras anuais utilizadas no sistema de ILP durante os meses do 

período denominado de inverno são, via de regra, com elevado teor nutricional 

(MACEDO, 2009), favorecendo que os ovinos sejam manejados nesse sistema. A 

utilização de pastagens cultivadas e fertilizadas, como o azevém (Lolium multiflorum 

Lam.), é uma prática eficiente e de baixo custo para fornecer o aporte nutricional 

necessário para a redução da idade de acasalamento (ELEJALDE et al., 2010). 

Sabe-se que os ovinos são ruminantes com alta capacidade para se alimentarem 

exclusivamente de pastagem e produzirem proteína de alto valor biológico. No entanto, 

a produção desses animais depende da disponibilidade cíclica de forragem, que, no 

período de inverno, pode apresentar qualidade inferior e baixo suporte nutricional às 

ovelhas, principalmente as gestantes (ROSA et al., 2007). 

Há necessidade de correção das limitações nutricionais associadas à 

sazonalidade da produção e do valor nutritivo das forrageiras, no sentido de permitir o 
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aumento do desempenho e do lucro nesses sistemas de produção (CARVALHO et al., 

2011). 

3.4 Suplementação animal 

 

As necessidades energéticas dos ruminantes apresentam uma relação 

exponencial com o tamanho corporal, expresso pelo tamanho metabólico (RESENDE et 

al., 2008). Assim, à medida em que aumenta o tamanho do animal, menos energia, 

proporcionalmente, é necessária para manter suas funções vitais.  

A adequação de dietas para os animais requer o conhecimento das suas 

exigências nutricionais e do valor nutritivo dos alimentos, que, por meio e métodos 

específicos, são combinados em proporções adequadas de modo a conciliar o 

atendimento das exigências nutricionais dos animais. Além disso, estão aliados à 

redução de transtornos digestivos e à redução de custos e perdas e nutrientes (RUSSEL 

et al., 1992). 

Ovelhas secas com condição corporal média e com peso de 50 kg ingerem para 

sua manutenção em torno de 1 kg de MS dia
-1

. Os dois terços iniciais do período de 

gestação são caracterizados por um período de baixa exigência, sendo que o 

crescimento do feto é irrisório, e o consumo se situa na faixa de 1 kg de MS ovelha
-1 

dia
-1

. Ofertas de forragem da ordem de 1,3 kg de MS ovelha
-1 

dia
-1 

são suficientes para 

que as ovelhas atinjam este nível de ingestão (BEATTI e THOMPSON, 1989). 

O peso do cordeiro ao nascer é determinado durante o terço final da gestação e é 

este peso que é de extrema importância na maior ou menor ocorrência de mortalidade 

perinatal dos cordeiros. O aumento de peso ao nascer de 3,0 para 3,5 kg aumentam as 

chances de sobrevivência do cordeiro em aproximadamente 20% (CARVALHO, 2004). 

Os cordeiros têm uma alta capacidade de crescimento desde o nascimento até quatro a 

cinco meses de idade. Durante esta fase, o cordeiro apresenta menor conversão 

alimentar, o que aumenta a partir de então (McMANUS et al., 2014). 

 A ingestão de forragem dos cordeiros começa a aumentar exponencialmente, e a 

participação do leite no ganho de peso diminui a importância, particularmente quando 

os cordeiros atingem 12 semanas de vida. Ganhos de peso nessa fase, em geral 

diminuem, atingindo 200 a 250 g dia
-1

. No entanto, embora a contribuição do leite seja 

pequena em termos absolutos, em termos relativos ainda é muito importante (GEENTY 

& SYKES, 1986). 
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Além disso, cordeiros nesta fase ao pé da mãe tem baixa exigência energética 

para manutenção e alta exigência de aminoácidos, pois a composição do ganho de peso 

é basicamente derivada da deposição de proteína. O leite tem alta relação 

aminoácido/energia metabolizável e a sua alta densidade e acessibilidade pelo cordeiro 

asseguram o atendimento de requerimentos e a manutenção de altas taxas de ganho. A 

privação desta importantíssima fonte de nutrientes, como por exemplo em desmames 

antecipados, é mais que um desafio nutricional para aquele quem deve, então, substituí-

lo por uma outra fonte alimentar (CARVALHO, 2004). 

Neste contexto, ofertas de forragem da ordem de 5 a 8 kg de MS ovelha
-1 

dia
-1 

são necessários para a ovelha e cordeiro enquanto permanecerem juntos. Baixas ofertas 

de forragem no primeiro mês de lactação são de alguma forma sobrepujada pela ovelha 

por meio do uso de sua reserva corporal e os ganhos de peso dos cordeiros não são 

muito afetados. O efeito negativo de baixas ofertas de forragem aumenta à medida em 

que o manejo incorreto torna a mãe e filho competidores pelo mesmo alimento. No 

terceiro mês de lactação, onde os cordeiros já se tornaram ruminantes e onde a 

participação da pastagem na dieta é grande, baixas ofertas de forragem limitam a 

ingestão pelos cordeiros (PENNING, 1986). 

De tal modo, a fase de maior desenvolvimento e eficiência é a fase lactente 

(Borges et al., 2013) em que existe um rápido crescimento na fase pós natal, seguido de 

um período de menores taxas de ganho e crescimento, conforme a maturidade é 

alcançada (HOSSNER, 2005). 

O ganho de peso médio diário dos animais em pastejo pode variar durante o 

ciclo vegetativo da forragem utilizada, sendo que o consumo voluntário é afetado 

conforme o estado fenológico da pastagem, devido às variações no volume de oferta, 

concentração de fibras e demais nutrientes (PAULA et al., 2009). 

Ribeiro et al. (2009) afirmaram que forrageiras de elevada produtividade e bom 

valor nutritivo são alternativas de interesse para a ovinocultura em sistemas intensivos 

de criação em pasto. Todavia, apenas o fornecimento de alimentos via pasto poderia ser 

insuficiente. Segundo Silva et al. (2014) os cordeiros criados em condições exclusivas a 

pasto, não conseguem peso e condição corporal adequadas para abate entre três e quatro 

meses de idade. Logo, a prática de suplementação é utilizada tanto na tentativa de suprir 

as deficiências nutricionais da pastagem, proporcionando o balanceamento da dieta dos 

animais, como para redução do risco ocasionado pela flutuação da produção de matéria 

seca da pastagem (FARINATTI et al., 2006). 
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Com o objetivo de promover melhor utilização das terras e maior produtividade, 

algumas modificações nos sistemas de produção se tornam comuns. O direcionamento 

ao manejo mais intensivo é frequentemente considerado como uma alternativa 

interessante e, com base nisso, a suplementação vem sendo amplamente utilizada 

(PAULA et al., 2009). 

Farinatti et al. (2006) afirmaram que a suplementação reduz o consumo de 

forragem e promove melhor eficiência do uso da pastagem, portanto permite maior 

carga animal e, consequentemente, maior ganho por área. Além disso, relataram que o 

efeito da suplementação pode ter estimulado o consumo de forragem nas horas mais 

quentes do dia, apresentando aumento no percentual de pastejo (PAULA et al., 2009).  

O fornecimento de suplemento para ovinos reduz o tempo diurno de pastejo e 

aumenta o tempo dedicado a outras atividades, sem alterar seus padrões de ingestão, 

deslocamento e procura. Os padrões de comportamento ingestivo de animais sob 

estratégias alimentares, recebendo ou não suplementos, são dependentes das 

características estruturais do pasto ao longo do período de pastejo ao qual são 

submetidos (CONFORTIN et al., 2010). 

A suplementação de ovinos em pastejo no período de inverno tem se destacado 

como uma alternativa para melhorar o desempenho animal; porém, questionamentos 

sobre o custo da suplementação têm sido levantados por produtores quanto à adoção da 

tecnologia (CARVALHO et al., 2011). O fornecimento de suplementos pode apresentar 

interações positivas e negativas com o consumo de pasto, que constitui a fonte de 

alimento mais econômica para os animais em pastejo (CAMARGO et al., 2009). Ainda, 

a suplementação em pastejo surge como alternativa para eliminar ou reduzir os efeitos 

da sazonalidade de produção e qualidade das forrageiras sobre a produção animal, 

garantindo desde o requerimento nutricional para mantença até o de ganho em peso dos 

animais (ARAÚJO et al., 2012). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Local e época 

 

O experimento foi realizado, em uma área de ILP, no Setor de Ciências Agrárias 

e Ambientais da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO), 

área de ILP, campus CEDETEG, no município de Guarapuava, Paraná. Os estudos em 

ILP na área do estudo foram iniciados em 2006. No período de verão a área é ocupada 

pela sucessão de plantas de lavoura, de modo que se alterna cultivo de milho e feijão. Já 

no período de inverno a área é semeada com forrageira de inverno e pastejada por 

ovinos. O presente estudo teve início em 30/04/2016 e estendeu-se até 15/11/2016. 

 

4.2 Solo e clima 

 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Bruno Distroférrico 

típico (EMBRAPA, 2006). O clima, por sua vez, é caracterizado como Cfb, subtropical 

mesotérmico úmido, sem estação seca definida, com verões frescos e invernos 

moderados conforme a classificação de Köppen. A temperatura média do mês mais frio 

é abaixo de 12,7 ºC e a temperatura média do mês mais quente é inferior a 23,5 ºC. A 

precipitação anual varia de 1.400 a 2.000 mm, sendo os meses de abril, maio e agosto os 

de menores precipitações (MAACK, 1968). Os dados climáticos do local na época do 

experimento estão apresentados na Figura 1.  
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Figura 1. Temperatura (TºC) máxima média, temperatura (TºC) mínima média e 

precipitação acumulada mensal durante a condução do experimento. 

Guarapuava, PR, 2017. 

4.3 Preparo do solo e semeadura 

 

O azevém (Lolium multiflorum Lam.) cultivar BAR HQ foi semeado em sistema 

de semeadura direta na palha de milho. A semeadura foi realizada dia 30/04/2016 e foi 

utilizado 30 kg ha
-1

 de sementes. A adubação de base foi realizada com utilização de 

250 kg ha
-1

 de N, P2O5 e K2O, respectivamente, 04-20-20 e em cobertura foi utilizado 

150 kg ha
-1

 de N, tendo como fonte a ureia (45% de N) em dose única no estádio do 

perfilhamento em 21/05/2016. 

 

4.4 Animais 

 

Foram utilizados vinte e sete borregos como animais testes, sendo estes 

emprestados de uma propriedade rural situada no município de Pinhão, PR. Os animais 

eram mestiços Texel x Ile de France, 18 machos e 9 fêmeas com peso médio de 30,6 kg 

e 57 ovelhas foram utilizadas como animais reguladores. 

 

4.5 Manejo da área experimental 

 

A área experimental possui 3 ha, divididos em quinze piquetes de 0,2 ha cada. 

Foram utilizados nove piquetes para o experimento e os outros seis foram utilizados 

para os animais reguladores. Como método de pastejo, utilizou-se lotação contínua com 

carga animal variável, mantendo-se os animais testes na área experimental junto com os 

animais reguladores para o ajuste da lotação, segundo a técnica “put and take” (MOTT 

et al., 1952). Os ajustes foram feitos para manter a altura da pastagem em 14 cm. 

 

4.6 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC) com 

três tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram formados pelos animais sem 

suplementação – controle, os animais que receberam 1% do peso vivo de suplementação 
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com rolão de milho e os animais que receberam 2% do seu peso vivo com rolão de 

milho. Entretanto o consumo real foi de 0,91% e 1,72%, respectivamente para o 

fornecimento de 1% e 2%. O resultando foi obtido subtraindo as sobras após pesagem 

diária do rolão fornecido. Para as variáveis de qualidade de forragem (PB, FDN e FDA), 

o delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC) em esquema 

fatorial 3 x 4, sendo: três formas de suplementação (0, 1 e 2% do peso vivo em rolão de 

milho) e quatro datas de avaliação (19 de julho, 9 de agosto, 30 de agosto e 20 de 

setembro) com três e três repetições.  

O rolão de milho foi fornecido apenas de manhã para o tratamento 1% e manhã 

e tarde para o tratamento 2%, sendo que foi fornecido 1% de manhã e 1% no período da 

tarde. 

 

 

4.7 Manejo sanitário 

 

Os animais foram avaliados a cada 14 dias pelo método FAMACHA e por 

exames coproparasitológicos para contagem de ovos por grama de fezes (OPG), pela 

técnica de McMaster modificada. Após constatação de OPG maior que 800, os animais 

foram dosificados com antihelmintico (ZOLVIX) a base de Monepantel com a dose1 ml 

10 kg
-1

 de peso vivo. Também foram feitos casqueamentos quando os animais 

apresentavam sintomas de claudicação e ou lesões visíveis nos cascos. 

 

4.8 Varáveis analisadas 

 

As variáveis analisadas foram: ganho de peso médio diário (GMD), ganho de 

peso vivo por hectare (GPV), carga animal por hectare, disponibilidade de forragem, 

taxa de acúmulo de forragem, proteína bruta (PB), fibra em detergente ácido (FDA) e 

fibra em detergente neutro (FDN). 

A avaliação de desempenho animal, por meio de GMD, GPV e carga animal, 

compreendeu ao total 43 dias, tendo como início o dia 05/08/2016 e o final do período 

17/09/2016. As pesagens foram realizadas, em média, em intervalos de 14 dias, 

totalizando três períodos, sendo: período 1 - 05/08 até 22/08, período 2 – 22/08 até 
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03/09 e período 3 – 03/09 até 17/09. Para estas operações contou-se com o auxílio de 

uma balança graduada com precisão de 100 gramas. 

Deste modo, em função da diferença de peso dos animais entre as datas de 

pesagens e dividindo-se o resultado desta pelo número de dias do intervalo determinou-

se o ganho de peso médio diário dos cordeiros (GMD kg dia
-1

). O ganho de peso vivo 

por unidade de área (kg ha
-1

 de PV) foi calculado multiplicando-se o ganho médio diário 

dos animais testes pela lotação média da área. Por meio destas informações referentes a 

cada grupo, calculou-se a produção de cordeiro por hectare (ha) em quilos de peso vivo 

por hectare. Por fim, a carga animal (kg ha
-1

 de PV) foi calculada por meio da soma do 

peso médio dos animais-teste mais o peso dos animais reguladores por categoria, 

multiplicado pelo número de dias que permaneceram na pastagem, e em seguida o 

resultado foi dividido pelo número de dias do período de pastejo. 

Para a avaliação de disponibilidade de forragem, em média a cada sete dias, 

(01/08, 09/08, 22/08, 27/08, 03/09, 10/09 e 17/0. Foram coletadas nove amostras em 

cada piquete, as quais foram realizadas por meio de cortes rente ao solo com auxílio de 

estilete e um quadrado de 0,25 m
2
. As amostras foram homogeneizadas e 

posteriormente secas em estufa de estufa de ar forçado a 60ºC por 72 horas. Depois de 

secas, as amostras foram pesadas e calculou-se a disponibilidade de MS em kg ha
-1

.  

Para a avaliação da taxa de acúmulo de forragem foi utilizada gaiolas exclusoras 

(KLINGMAN et al., 1943). Posteriormente ao corte inicial, as amostras das gaiolas 

foram selecionadas para avaliação da taxa de acúmulo diário, realizada a cada 21 dias. 

As coletas da pastagem foram realizadas em: 25/07, 22/08, 10/09 e 30/09.  

Para realização das análises laboratoriais, as amostras foram obtidas nas áreas 

com pastejo, por meio do corte em nove áreas representativas 0,25 m
2
 cada por piquete. 

O peso total desses pontos representa a disponibilidade de forragem no momento do 

corte, dessas amostras obtidas, uma subamostra foi retirada para as análises 

laboratoriais. As amostras foram secas em estufa de ar forçado a 55°C por 72 horas, e 

moídas a 1 mm em moinho tipo “Willey”. Para a avaliação da fibra em detergente 

neutro (FDN) e da fibra em detergente ácido (FDA), foi utilizado a metodologia da 

Filter Bag Technique da Ankom
®
 (FBT), segundo Ankom

®
 (2000).  Para fazer a análise 

da proteína bruta (PB) foi utilizada as metodologias descritas por Silva (1990). 

4.9 Análise estatística 

 



24 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo Teste F. Quando os 

resultados revelaram significância a 1%, 5% ou 10% de probabilidade, as médias dos 

fatores qualitativos (formas de suplementação) foram comparadas entre si pelo teste de 

Tukey a 5% ou a 10%. Já as médias dos fatores quantitativos (períodos), quando 

estudados, foram submetidos a análise de regressão, testaram-se modelos lineares e 

quadráticos, optou-se por aquele que melhor expressasse a relação entre as variáveis 

estudadas. As análises foram realizadas por meio do software Sisvar
®
 5.6.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação de forragem 

 

Para as avaliações da qualidade de forragem (Tabela 1) verificou-se que para 

todas as variáveis, proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA), não houve interação significativa entre as datas de avaliação e 

as formas de suplementação, também não houve diferença significativa entre as formas 

de suplementação. A única fonte de variação que proporcionou diferença significativa 

foi a data de avaliação. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para os 

valores de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA). Guarapuava, PR, 2017. 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

PB FDN FDA 

Bloco 2 279,87 **  6,94 ns 6,37 ns 

Data (D) 3 21,99** 90,80 ** 57,08 ** 

Suplementação (S) 2   4,25 ns 0,09 ns 0,17 ns 

D x S 6 3,18 ns 0,59 ns 0,75 ns 

Erro 22 2,45 3,23 2,37 

CV (%) - 8,05 3,64 5,73 

Média -  19,47 49,32 26,92 
GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; ** - significativo a 1%; ns – não 

significativo. 

 

 

Ao observar a Figura 2, verificou-se que com o progresso das avaliações houve 

diminuição dos valores de PB da forragem. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Ribeiro et al. (2009), estes autores mencionaram que o teor médio de PB para o azevém 

foi de 19%, enquanto que o teor médio obtido neste estudo foi de 19,47%. Ainda, 

segundo Restelatto et al. (2011) quanto mais avançado o estágio fenológico da planta e 

menores forem as doses de N, menores são os teores de PB, em consequência do 

aumento na proporção de colmo e partes senescentes da planta. 
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Figura 2. Proteína bruta (PB - %) de azevém, na média das suplementações ao longo do 

período de avaliação. Guarapuava, PR, 2017. 

* - significativo a 5% pela análise de regressão. 

 

De acordo com a Figura 3, houve aumento linear significativa nos valores de 

FDN nas diferentes datas de avaliação. O teor de FDN é um dos importantes parâmetros 

de valor nutritivo da forragem e é inversamente proporcional à digestibilidade e ao 

consumo de matéria seca (SOARES et al., 2013). 

 

Figura 3.  Fibra em detergente neutro (FDN - %) de azevém na média das 

suplementações ao longo do período de avaliação. Guarapuava, PR, 2017. 

** - significativo a 1% pela análise de regressão. 

 

Aumento no valor de FDN na pastagem de azevém também foi verificada por 

OLIVO et al. (2009), de acordo com estes autores, o aumento da biomassa constituída 

especialmente por colmos, estrutura essa que se apresenta mais fibrosa em relação às 

lâminas foliares, é o fator que contribui para o aumento da FDN.  
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Houve aumento linear significativo dos valores de FDA (Figura 4) de acordo 

com os dados de avaliação. Em trabalhos anteriores já foi notado aumento dos teores de 

FDN e FDA no período final do seu ciclo de crescimento, em relação as avaliações 

realizadas no início do ciclo da cultura (GERDES et al., 2005). 

 

Figura 4. Fibra em detergente ácido (FDA - %) de azevém, na média das 

suplementações ao longo do período de avaliação. Guarapuava, PR, 2017. 

 
** - significativo a 1% pela análise de regressão. 

 

Os resultados encontrados neste trabalho, foram contrastantes aos obtidos por 

Luczyszyn & Junior (2007), de acordo com estes autores os valores de FDN do azevém 

não se elevaram ao longo do tempo. Assim, a perda de qualidade da pastagem de 

azevém, caracterizada pela redução no teor de proteína, não resultou em valores mais 

elevados de FDN, como era esperado ao longo do ciclo de crescimento. O aumento de 

FDN e FDA, bem como os valores destas variáveis obtidas neste trabalho, foram 

similares aos valores obtidos por PIAZZETTA et al. (2009). 

Para taxa de acúmulo de forragem (Tabela 2), não houve diferença entre as 

formas de suplementação para nenhuma das avaliações, inclusive para as médias das 

avaliações. As médias da taxa de acúmulo estão na Tabela 3. 

A taxa de acúmulo de forragem é resultante da fixação de carbono durante o 

processo fotossintético, expressa pela taxa de aparecimento de folhas, pela expansão 

foliar e pela duração de vida da folha (PELLEGRINI et al. 2010). Os valores de taxa de 

acúmulo de forragem no trabalho de Bandinelli et al. (2005) com média de 58,6 kg ha
-1

 

dia
-1

, e no trabalho de Pellegrini et al. (2010), com média de 55,83 kg ha
-1

 dia
-1

 foram 

y = 0,083x - 3510,8 R² = 0,97 ** 
24

26

28

30

32

19-jul 9-ago 30-ago 20-set

F
D

A
 (

%
) 

Data de avaliação 



28 

 

inferiores aos obtidos neste trabalho, 92,38 kg ha
-1

 dia
-1

 em que o azevém recebeu 

adubação nitrogenada. 

Tabela 2. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para os 

valores de taxa de acúmulo de forragem para as avaliações de 25/julho, 

22/agosto, 10/setembro, 30/setembro e para a média das avaliações. 

Guarapuava, PR, 2017. 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

25/jul 22/ago 10/set 30/set Média 

Bloco 2 732,58 ns 318,80 * 1008,92 ns 579,9ns 570,56 * 

Suplementação 2 665,77 ns 5,07 ns 438,63 ns 1528,54 ns 36,19 ns 

Erro 4 180,18 168,77 371,24 368,82 43,01 

CV (%) - 14,80 7,25 22,31 17,87 7,10 

Média - 90,68 89,65 82,64 107,47 92,38 
GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; * - significativo a 5%; ns – não significativo. 

 

Tabela 3. Taxa de acúmulo (kg ha
-1

 dia
-1

 de MS) avaliada em 25/julho, 22/agosto, 

10/setembro, 30/setembro e para a média das avaliações em cada uma das 

suplementações com rolão de milho. Guarapuava, PR, 2017. 

Suplementação 
Taxa de acúmulo (kg ha

-1
 dia

-1
 de MS) 

25/jul 22/ago 10/set 30/set Média 

Controle 88,56 a 88,33 a 94,46 a 86,86 a 89,33 a 

0,91% 106,53 a 90,93 a 83,16 a 103,96 a 96,169 a 

1,72% 76,96 a 89,70 a 70,30 a 131,60 a 91,16 a 

Média 90,68 89,65 82,64 107,47 92,38 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

De acordo com a Tabela 4, com exceção da avaliação de disponibilidade de 

forragem no dia 09/agosto, todas as demais avaliações, inclusive a média das avaliações 

não apresentaram diferença significativa entre as diferentes formas de suplementação. 

Ao observar as médias da disponibilidade de forragem (Tabela 5), verificou-se que a 

avaliação do dia 09/agosto, foi a única que apresentou diferença estatística. A 

suplementação com 0,91% apresentou o maior valor para disponibilidade de forragem 

2.617 kg ha
-1

 de MS e se diferiu estatisticamente do controle com disponibilidade de 

forragem de 2.014 kg ha
-1

 de MS.   

Pode-se inferir que não houve diferença entre as formas de suplementação 

animal para disponibilidade de forragem. Entretanto, verificou-se que houve aumento na 

disponibilidade de forragem ao longo do tempo. As respostas verificadas neste trabalho 
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corroboram com Elejalde et al. (2010), segundo estes autores a disponibilidade da 

pastagem de azevém pastejada por cordeiros não foi influenciada pela suplementação. 

Mesmo não sendo verificada diferença entre as formas de suplementação para a 

disponibilidade de forragem, constatou-se que para os todos os períodos e tratamentos 

avaliados, a disponibilidade de forragem obtida foi superior a 2.000 kg ha
-1

 de MS, 

valor discutido por Ribeiro et al. (2009) como sendo limitante para o consumo e 

desempenho máximo de ovinos. 

Vale a pena salientar que, a não alteração na disponibilidade de forragem e 

combinado com o fornecimento de suplementação para os animais, houve efeito 

substitutivo na alimentação dos ovinos. Portanto, os animais ingerirão menos forragem 

e consequentemente, poderá aumentar a carga animal e por conseguinte poderá 

aumentar a produção de carne por área. Quando há suplementação, os animais podem 

substituir parte do consumo de forragem pelo de suplemento, com consequências na 

produção e na estrutura da pastagem (FARINATTI et al., 2006), dados semelhantes aos 

obtidos neste trabalho, foram observados por Tonello et al. (2011) em bovinos de corte. 

Ainda, conhecer o consumo de forragem quando são fornecidas quantidades de 

suplemento pode ser útil para prever o desempenho animal e assegurar práticas de 

manejo alimentar que sejam mais eficientes (CAMARGO et al., 2009). 
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Tabela 4. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para a disponibilidade de forragem avaliada em 01/agosto, 

09/agosto, 22/agosto, 27/agosto, 03/setembro, 10/setembro, 17/setembro e na média das avaliações. Guarapuava, PR, 2017. 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

01/ago 09/ago 22/ago 27/ago 03/set 10/set 17/set Média 

Bloco 2 9872,44 ns 338809,33 * 479757,44 ns 1089624,11 * 260503,44 ns 989746,33 * 1111581,44 ns 462155,11 ns 

Suplementação 2 560243,44 ns 277632,33 * 109794,11 ns 21996,77 ns 210834,11 ns 10348,00 ns 7675,11 ns 31921,77 ns 

Erro 4 81503,27 35624,66 209323,44 134961,61 113165,27 140405,83 267435,77 68932,94 

CV (%) - 13,08 8,07 17,77 14,76 13,56 15,99 17,49 10,55 

Média - 2182,11 2338,33 2574,11 2488,44 2481,44 2343,33 2957,44 2488,22 
GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; * - significativo a 5%; ns – não significativo. 

 

Tabela 5. Disponibilidade de forragem (kg ha
-1

 de MS) avaliada em 01/agosto, 09/agosto, 22/agosto, 27/agosto, 03/setembro, 10/setembro, 

17/setembro e na média das avaliações para diferentes níveis de suplementação de cordeiros desmamados com rolão de milho. 

Guarapuava, PR, 2017. 

Suplementação 
Disponibilidade de forragem (kg ha

-1
 de MS) 

01/ago 09/ago 22/ago 27/ago 03/set 10/set 17/set Média 

Controle 1838,66 a 2014,00 b 2668,00 a 2410,33 a 2352,66 a 2276,00 a 3000,33 a 2391,33 a 

0,91% 2667,33 a 2617,33 a 2700,33 a 2475,00 a 2305,33 a 2384,00 a 2901,66 a 2596,66 a 

1,72% 2040,33 a 2386,66 ab 2354,00 a 2580,00 a 2786,33 a 2370,00 a 2970,33 a 2476,66 a 

Média 2182,11 2338,33 2574,11 2488,44 2481,44 2343,33 2957,44 2488,22 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna (Suplementação) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
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5.2 Avaliação dos animais 

 

De acordo com a Tabela 6, não houve diferença entre as formas de 

suplementação para os dois primeiros períodos de avaliação, entretanto, verificou-se 

diferença a 10% de significância para o GMD 3, e diferença a 1% de significância para 

o GMD médio dos períodos.  

Tabela 6. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para 

GMD 1 (ganho médio diário no período 1), GMD 2, GMD 3 e GMD médio 

dos períodos de avaliação dos ovinos. Guarapuava, PR, 2017. 

FV GL 
Quadrado Médio 

GMD 1 GMD 2 GMD 3 Média 

Bloco 2 0,000487 ns 0,000515 ns 0,000874 ns 0,000201 ns 

Suplementação 2 0,000663 ns 0,003216 ns 0,005879 ° 0,002739 ** 

Erro 4 0,000345 0,001365 0,000929 0,000150 

CV (%) - 7,36 13,87 10,73 4,58 

Média - 0,2526 0,2664 0,2842 0,2676 

FV – fonte de variação; GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; ** e ° - significativo 

a 1% e 10% respectivamente; ns – não significativo. 

 

 

Segundo a Tabela 7, para os períodos de avaliação GMD 1 e GMD 2, não 

houveram diferenças entre as formas de suplementação, entretanto, para os três 

tratamentos verificou-se ganhos de peso acima de 0,2 kg dia
-1

. Ao analisar os dados para 

o GMD 3, observou-se que a suplementação de 1,72% do peso vivo propiciou o maior 

GMD de 0,3223 kg dia
-1

 e diferiu estatisticamente do tratamento controle que 

apresentou GMD de 0,2356 kg dia
-1

. Na média dos três períodos, verificou-se que o ato 

de suplementar, independentemente das quantidades analisadas neste estudo, diferiu 

estatisticamente do tratamento controle. 

Tabela 7. GMD 1 - Ganho médio diário de cordeiros desmamados do período 1 (kg dia
-

1
), GMD 2, GMD 3 e GMD médio das avaliações com suplementação de 

rolão de milho. Guarapuava, PR, 2017. 

Suplementação 
Ganho médio diário (kg animal

-1
 dia

-1
) 

GMD 1 GMD 2 GMD 3 Média 

Controle 0,235667 a 0,228667 a 0,235667 b 0,233000 b 

0,91% 0,263667 a 0,284000 a 0,294667 ab 0,280667 a 

1,72% 0,258333 a 0,286667 a 0,322333 a 0,289000 a 

Média 0,2526 0,2664 0,2842 0,2676 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna (Suplementação) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 

10%. 
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Os menores valores de GMD observados no controle provavelmente se devem 

ao fato da baixa ingestão de energia por forragem e baixa capacidade de fermentação 

ruminal (FERNANDES et al., 2012). Os resultados deste trabalho corroboram com os 

resultados obtidos por Fernandes et al. (2012), de acordo com estes autores, o baixo 

desempenho de cordeiros mantidos apenas em pastagem, pode ser melhorado pela 

suplementação, pois afetam positivamente o estado nutricional e o desempenho do 

cordeiro. 

Vale a pena salientar que não houve diferença significativa entre suplementar 

com 0,91% ou 1,72% do peso vivo, logo, análise de custo deve ser realizada com o 

objetivo de identificar a quantidade econômica de suplementação que deverá ser 

fornecida para os animais 

A suplementação é utilizada como ferramenta para suprir as exigências 

nutricionais, sendo fornecido de forma controlada, visando manter o bom 

desenvolvimento dos animais, resultando em redução da idade ao abate e 

consequentemente o aumento da taxa de desfrute (BATISTA, 2015). Também, a 

suplementação, em pastagem de aveia e azevém, mostrou efeito aditivo, aumentando o 

ganho individual e substitutivo, aumentando a carga animal suportada pela pastagem 

(ROCHA et al., 2003). 

Outro aspecto a ser considerado, é que o fornecimento de suplemento possibilita 

redução da idade de abate e/ou tempo de permanência dos animais na propriedade, o 

que permitirá um aumento na velocidade do giro de capital (CARVALHO et al., 2006). 

De acordo David et al. (2012) houve aumento linear do GMD de ovinos em função do 

aumento do nível de suplementação. A nutrição influencia na resistência dos animais à 

verminose, sobretudo a ingestão proteica, que pode influenciar a resistência do 

hospedeiro contra o estabelecimento inicial ou a reinfestação (BERNARDI et al., 2005). 

Relatos de Fernandes et al. (2011) indicaram efeito positivo da suplementação nas 

características de carcaça de cordeiros desmamados precocemente e terminados em 

pastagens. Cordeiros desmamados com dieta exclusivamente em pastagem 

apresentaram rendimentos inferiores de carcaça quente, fria e verdadeiro, e superior 

peso de conteúdo digestório em relação aos animais suplementados (FERNANDES et 

al., 2008). Com o fornecimento de suplemento a esses ruminantes, há alteração dos 

fermentados no rúmen, afetando o ambiente ruminal e, como consequência, altera as 

características de um produto animal, comparado ao alimentado exclusivamente com 

pastagem (VOLPI-LAGRECA & DUCKETT, 2017). A suplementação pós-desmame 
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deve ser usado para melhorar a condição metabólica e o desempenho de cordeiros de 

pastagem (FERNANDES et al., 2012). 

Porém, podem ocorrer situações em que uma determinada suplementação não, 

necessariamente, pague o seu custo, sendo que neste caso a análise deve ser feita dentro 

de todo o sistema de produção de carne, considerando vantagens diretas e indiretas da 

suplementação dos animais com concentrado (CARVALHO et al., 2006). 

Verificou-se na Tabela 8 que, para todos os períodos de avaliação e no total das 

avaliações, houve diferença estatística entre as formas de suplementação para o GPV 

dos animais. 

Tabela 8. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para GPV 

1 (ganho de peso vivo no período 1), GPV 2, GPV 3 e GPV total dos períodos 

de avaliação dos ovinos. Guarapuava, PR, 2017. 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

GPV 1 GPV 2 GPV 3 Total 

Bloco 2 1818,09 ns 765,94 ns 2684,83 * 10689,58 * 

Suplementação 2 2385,72 ° 3083,34  ° 5566,64 ** 33529,81 ** 

Erro 4 504,12 505,25 161,45 738,08 

CV (%) - 11,38 16,31 7,75 5,42 

Média - 197,22 137,78 163,95 501,65 

GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; **, * e ° - significativo a 1%, 5% e 10% 

respectivamente; ns – não significativo. 

 

Ao observar a Tabela 9, verificou-se que para o GPV 1, o maior valor para GPV 

de 221 kg ha
-1

 foi obtido quando forneceu-se 1,72% de suplementação e diferiu de 

maneira significativa do controle, que por sua vez, apresentou o menor valor de GPV de 

166,06 kg ha
-1

.  

Tabela 9. GPV 1 - Ganho de peso vivo do período 1 (kg ha
-1

), GPV 2, GPV 3 e GPV 

Total das avaliações dos ovinos desmamados com suplementação de rolão de 

milho. Guarapuava, PR, 2017. 

Suplementação 
Ganho de peso vivo (kg ha

-1
) 

Período 1 Período 2 Período 3 Total 

Controle 166,06 b 100,80 b 117,16 c 383,10 b 

0,91% 204,60 ab 155,00 a 172,73 b 535,73 a 

1,72% 221,00 a 157,56 a 201,96 a 586,13 a 

Média 197,22 137,7867 163,95 501,65 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna (Suplementação) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 

10%. 
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O fornecimento de 0,91% apresentou valores intermediários de GPV e não 

diferiu estatisticamente dos demais tratamentos (Tabela 9). Para o GPV 2, pode-se 

observar que os maiores valores para GPV de 155,00 e 157,56 kg ha
-1

, foram obtidos 

respectivamente para a suplementação com 0,91% e 1,72%, estes tratamentos diferiram 

estatisticamente do tratamento controle que apresentou o menor valor para esta variável, 

100,80 kg ha
-1

. Tratando-se do GPV 3, observou-se que diferença estatística entre todos 

os tratamentos. O menor valor para GPV de 117,16 kg ha
-1

 foi verificado com a 

ausência de suplementação, seguido pelo fornecimento de 0,91% com resultados 

intermediários, de 172, 73 kg ha
-1

 e o maior valor para GPV de 201,96 kg ha
-1

 foi obtido 

com o fornecimento de 1,72% de suplementação. Por fim, para o GPV total, verificou-

se que suplementar os animais, independentemente se com 0,91% ou 1,72% de 

suplementação, se diferiu estatisticamente do controle que apresentou o menor GPV 

(383,10 kg ha
-1

). Para a suplementação com 0,91% e 1,72%, verificou-se GPV total de 

535,73 e 586,13 kg ha
-1

, respectivamente. Na ausência de diferenças estatísticas entre 

0,91% ou 1,72% de suplementação, devem ser realizadas análises econômicas para 

identificar qual a quantidade ideal de suplementos que devem ser fornecidas para os 

ovinos. 

De acordo com a Tabela 10, com exceção do período 2, houve efeito da 

suplementação para a variável carga animal em todos os períodos avaliados, inclusive 

na média dos períodos. 

Tabela 10. Resumo da análise de variância com os valores de quadrado médio para a 

carga total do período 1, período 2, período 3 e carga total média de ovinos. 

Guarapuava, PR, 2017. 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

Período 1 Período 2 Período 3 Média 

Bloco 2 121930,33 * 123315,44 ns 239072,44 * 117539,11 * 

Suplementação 2 73785,33 * 122979,11 ns 145827,11 * 78100,11 º 

Erro 4 8855,67 47868,28 17779,11 13937,11 

CV (%) - 6,39 14,15 8,31 7,91 

Média - 1472,33 1546,44 1604,22 1492,89 

GL – graus de liberdade; CV (%) – coeficiente de variação; * e ° - significativo a 5% e 10% 

respectivamente; ns – não significativo. 

 

A suplementação em pastagens é uma alternativa para aumentar a velocidade de 

crescimento dos animais através de um melhor equilíbrio dos nutrientes da dieta e de 

um aumento do consumo total de matéria seca (ROCHA et al., 2003). Contudo, este 
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aumento no ganho de peso deve ser avaliado levando em consideração a relação 

custo/benefício, para que a quantidade de suplemento fornecido não seja antieconômica 

(BATISTA, 2015). 

Com exceção do período 2 (Tabela 11), em que não houve diferença entre as 

formas de suplementação na carga animal, para todos os períodos, inclusive a média dos 

períodos, houve diferença entre as formas de suplementação de rolão de milho para a 

carga animal. O comportamento foi o mesmo para todos os períodos em que se detectou 

diferença estatística, e a suplementação com 1,72% foi superior ao controle. A diferença 

na carga animal para esta variável pode ser explicada pelo efeito de substituição da 

pastagem pelo suplemento fornecido. Assim, quando os animais receberam suplemento, 

deixaram de ingerir parte da forragem para consumir parte do suplemento. Com o 

excedente de forragem foi possível aumentar o número de animais na mesma área e 

portanto, houve aumento na carga animal em condições em que foi fornecido o 

suplemento, resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho foram obtidos por Reis et 

al., (2012). 

 

Tabela 11.  Carga animal (kg ha
-1

) do período 1, período 2, período 3 e carga média de 

ovinos. Guarapuava, PR, 2017. 

Suplementação 
Carga animal (kg ha

-1
) 

Período 1 Período 2 Período 3 Média 

Controle 1327,67 b 1312,67 a 1379,33 b 1323,67 b 

0,91% 1450,33 ab 1665,33 a 1613,33 ab 1510,00 ab 

1,72% 1639,00 a 1661,33 a 1820,00 a 1645,00 a 

Média 1472,33 1546,44 1604,22 1492,89 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna (Suplementação) não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 10%. 

 

O efeito substitutivo, compreende a substituição do consumo de forragem pelo 

suplemento, não alterando assim o consumo total do animal (BATISTA, 2015). A 

substituição de parte do consumo de forragem pelo consumo de suplemento pode elevar 

a capacidade de carga até valores que, sem redução acentuada do ganho por indivíduo, 

possibilitem melhorar a produção animal por unidade de área (ROCHA et al., 2003). 

Resultados análogos foram descritos por Silva et al. (2014), de acordo com estes autores 

o suplemento oferecido pode afetar o consumo de forragem por animais em pastejo, de 

modo que os efeitos de substituição ocorrem com o uso da suplementação em condições 

de pastagem, que reduzem a ingestão de forragem pelos animais. 
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Ainda, verificou-se efeito positivo pela substituição do alimento concentrado, 

em relação a pastagem, tanto que proporcionou um aumento linear na disponibilidade 

de matéria seca e, desta forma, permite um incremento na taxa de lotação 

(CARVALHO et al., 2006). Quando ocorre o efeito substitutivo, observa-se maior 

desempenho animal e capacidade de suporte de pastagem, e estes são os benefícios da 

aplicação desta estratégia em sistemas de produção de carne de cordeiro (CLARK e 

WOODWARD, 2007). 

Assim, a suplementação de cordeiros desmamados a pasto, pode ser uma 

importante alternativa para intensificação da produção da carne de cordeiro. Esta 

afirmação corrobora com os resultados obtidos por Silva et al. (2014), de acordo com 

estes autores, a suplementação deve ser usada para aumentar o desempenho e 

produtividade de cordeiros em sistemas de pastoreio. O fornecimento de suplementos 

para cordeiros em pastejo é uma estratégia para aumentar a taxa de lotação, reduzir 

riscos climáticos e equilibrar a relação energia/ proteína na dieta dos animais 

(ELEJALDE et al., 2010). 

 

 



35 

 

6. CONCLUSÕES 

A suplementação de rolão de milho não interferiu na PB, FDN, FDA, 

disponibilidade e taxa de acúmulo de forragem de azevém. 

Os maiores valores para GMD e GPV em cordeiros desmamados foram obtidos 

por meio do fornecimento de suplementação. 

O aumento da carga animal combinado com a manutenção da disponibilidade de 

forragem, sugere que houve efeito substitutivo da forragem pela suplementação com 

rolão de milho. 
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