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ÁNALISE DA REPRESENTATIVIDADE DO CUSTO DE SUPLEMENTAÇÃO UTILIZANDO 
SISTEMA DE TRÊS PARTOS EM DOIS ANOS EM OVINOS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. Evaneo Alcides Ziguer, Eduardo Madeira Castilho, Pablo Fagundes Ataíde, Marcio Nunes 

Correa (orient.) (UFPel). 
Um dos grandes entraves da produção de cordeiros é a escassez do produto no período da entressafra. Para atenuar 
este problema de mercado, se faz necessário à utilização de diferentes estratégias, como a adoção do sistema de três 
partos em dois anos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a representatividade do custo de suplementação nutricional 
das ovelhas para obtenção de 1, 5 cordeiros/ano e abate de cordeiros aos 150 dias com peso médio de 32 kg, ambos 
mantidos sob campo nativo melhorado. O estudo foi baseado na utilização de dados científicos, verificando a 
exigência nutricional das duas categorias nos diferentes estágios fisiológicos, levando em consideração preços atuais 
de mercado dos componentes da ração formulada, sendo a ração das ovelhas constituída de 50% farelo de arroz 
desengordurado, 40% milho e 10% farelo de soja e a dos cordeiros, composta de 40% farelo de arroz 
desengordurado, 40% milho e 20% farelo de soja. O consumo estimado foi de 0, 40% P.V para as ovelhas, no 
período de 50 dias distribuídos no pré e pós-parto e para os cordeiros, consumo estimado de 0, 90% P.V de ração no 
creep-feeding durante os primeiros 50 dias e o fornecimento de ração do desmame-abate de 0, 8% P.V por 100 dias. 
Os resultados deste estudo indicam que a suplementação nutricional de ovelhas e cordeiros possui uma influência 
expressiva no custo variável total, representando respectivamente 56, 72% e 45, 87% deste custo. Desta forma, 
conclui-se que neste sistema, a suplementação nutricional é a variável que possui maior representatividade no custo 
variável total. Assim, através do uso de um planejamento estratégico adequado, pode-se utilizar diferentes alimentos 
na formulação da ração, diminuindo o custo variável da suplementação nutricional, alcançando um maior retorno 
econômico. 
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