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Resumo 
A produção e o consumo do leite ovino ainda não é uma prática comum no Brasil, 

mas vem crescendo gradativamente ao longo dos anos. A Raça Lacaune, de 

origem francesa, vem ganhando espaço na criação entre os produtores Brasileiros, 

por apresentar dupla aptidão, evidenciando boa produção de leite e carne. Como a 

exploração do leite ovino ainda é muito recente no Brasil, muitos produtores, de um 

modo geral, são pequenos e ávidos por tecnologias. Sendo portanto objetivo da 

presente pesquisa, avaliar a influencia dos manejos alimentar e sanitário na 

produtividade de ovelhas da raça Lacaune, mantidas em regime de confinamento e 

comparar com a literatura pertinente. Soluções para melhorar manejo alimentar, 

manejo sanitário, melhoramento das instalações de ordenha e aumento da 

produção leiteira juntamente com o beneficiamento e comercialização têm sido 

encontradas com esforço e criatividade, moldando uma ovinocultura leiteria com 

identidade brasileira o que corrobora para o presente estudo. 

 
Introdução 
Não adianta animais geneticamente superiores se não houver condições 

ambientais, nutricionais e sanitárias para que esta superioridade se manifeste. A 

escolha de um manejo nutricional adequado e específico para cada situação é 

imprescindível para  um sistema de produção economicamente viável. 

Primeiramente em um programa nutricional racional  o conhecimento das 

exigências dos animais é fundamental. (Iz.sp.gov, 2018) 

Objetivos 
O objetivo dessa pesquisa é avaliar o impacto do manejo sanitário e alimentar na 

produção de leite, de uma propriedade na região Sudeste de criação de ovelhas da 

raça Lacaune, avaliando e comparando na literatura o desemprenho desses 

animais. 

 



Metodologia 
Metodologia para parâmetros sanitários e alimentares: 

ü Sanitários - Método Famacha, Contagem de ovos por mg (OPG), Problemas 

de cascos, Mastites, Distocia de parto e Mortalidade. 

ü Alimentares - Determinação de valores nutricionais da silagem e ração, 

Analises bromatológica da silagem e ração da propriedade, Índice de 

conversão alimentar e Eficiência Alimentar dos animais. 

 
Desenvolvimento 
Os dados serão coletados a campo por 8 meses e monitorados a cada 20 dias 

sendo até a presente data sido realizadas 2 coletas em dois lotes totalizando treze 

animais monitorados, sendo apresentados na tabela em resultados preliminares 

 
Resultados Preliminares 
 

 
 
Consideraçôes Finais 
Com uma nutrição adequada e com um manejo sanitário adequado o esperado é 

que a produção de leite aumente. Aumentando o lucro do produtor, sem tanto 

impacto financeiro em investimentos ao mesmo. 
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