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RESUMO 

 

STRADIOTTO, M.M. Respostas fisiológicas, produtivas e comportamentais de 
ovelhas Santa Inês submetidas a manejos considerados estressantes e 
desempenho de seus cordeiros. 2012. 104f. Tese – (Doutorado) – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. 
 

 Com o objetivo de avaliar a susceptibilidade de ovelhas ao estresse e a relação 
com a produção de leite, 50 fêmeas da raça Santa Inês foram submetidas durante 2 
lactações sucessivas a quatro situações de estresse (1: estresse fisiológico padrão via 
administração de ACTH; 2: desmame; 3: primeira ordenha; 4: mudança de ordenhador). 
Foram avaliadas as respostas fisiológicas, produtivas e comportamentais das ovelhas e 
o comportamento e ganho de peso dos cordeiros. Na 1ª lactação, os cordeiros foram 
desmamados com 60 dias de idade e, na 2ª de acordo com os tratamentos: 1º Grupo 
com 60 dias de idade e o 2º Grupo com 45 dias de idade. A maior parte das ovelhas 
estudadas foi considerada medianamente susceptível ao estresse, portanto não foi 
possível classificá-las estatisticamente, pois poucos animais foram considerados muito 
ou pouco susceptíveis. Após a administração de ACTH e estresse de primeira ordenha, 
o cortisol apresentou as maiores concentrações aos 60 minutos sendo que após cinco 
horas as concentrações basais foram restabelecidas. Porém, após o desmame, o 
cortisol permaneceu elevado, apresentando maiores valores no grupo desmamado aos 
45 dias (P<0,05). A mudança de ordenhador causou estresse e promoveu 
posteriormente maior liberação de cortisol (P<0,05). O comportamento observado na 
sala de ordenha foi correlacionado positivamente com o tempo de ordenha, produção 
de leite e reatividade, pois alguns animais apresentaram comportamento mais agitado e 
reativo na ordenha, com maior frequência de coices, sobre-passos e micção. A 
produção de leite foi significativamente maior (P<0,05) na segunda quinzena de 
lactação e a duração da lactação foi estimada em 75 dias. Para ambas as lactações, os 
teores de sólidos totais, gordura, lactose, minerais e proteína aumentaram (P<0,05) ao 
longo do período. Nas duas lactações, as frequências dos comportamentos materno-
filiais observados diminuíram com o passar dos dias, em função do maior interesse pela 
alimentação sólida em detrimento ao leite. Não houve influência da lactação e nem da 
idade a desmama nos pesos dos cordeiros ao parto e a desmama (P>0,05), e as 
ovelhas recuperaram o peso corporal algumas semanas após o parto. 
 
Palavras-chave: comportamento, cortisol, estresse, qualidade do leite, peso ao 
desmame. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

STRADIOTTO, M.M. Physiological, productive and behavioral responses of Santa 
Inês ewes subjected to stressful managements and performance of their lambs. 
2012. 104f. Thesis – (Doctoral) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012.   
 
 With the objective to evaluate the susceptibility of ewes to stress and its relation 
to milk production, 50 Santa Ines females were submitted to four stressful challenges 
during two successive lactations (1: standard physiological stress through ACTH 
administration; 2: weaning; 3: first milking; 4: change of milker). In ewes, it were 
evaluated the physiological, productive and behavioral responses and in lambs 
behavioral responses and weight gain. In first lactation, lambs were weaned with 60 
days of age and in the second according to the treatments: 1st Group with 60 days of 
age and the 2st Group with 45 days of age. Most of the studied ewes were considered 
median susceptible to stress, therefore, it was not possible to classify them statistically, 
as few animals were considered high or low susceptible. After ACTH administration and 
first milking stress, cortisol level presented the highest concentrations at 60 minutes and 
after 5 hours, basal concentrations were reestablished. However, after weaning, cortisol 
level remained high, presenting the greatest values in the weaned group at 45 days 
(P<0.05). The change of milker caused stress and later promoted higher cortisol release 
(P<0.05). The behavior observed in milking parlor was positively correlated with time of 
milking, milk production and reactivity, as some animals presented more restless 
behavior and reactive during milking with higher frequency of kicks, pawing and 
urination. Milk production was significantly higher (P<0.05) in the second fortnight of 
lactation and the duration of lactation was estimated in seventy five days. For both 
lactations, the contents of total solids, fat, lactose, minerals and protein increased 
(P<0.05) along the period. In both lactations, the frequencies of maternal-offspring 
behaviors observed decreased along the days, in function of higher interest for solid 
feed in detriment of milk. There was no influence of lactation and age at weaning in 
lambs weight at birth and at weaning (P>0.05) and ewes recovered body weight some 
weeks after birth.  
 
Key words:  behavior, cortisol, milk quality, stress, weaning weight 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo estresse atualmente é empregado em várias ocasiões para descrever as 

diferentes situações indesejadas relacionadas à vida contemporânea do homem. 

Embora, nem sempre seja possível estabelecer de forma clara e precisa “causas e 

efeitos” atribuídos ao estresse, este processo sempre está associado à saúde do 

indivíduo, contrapondo-se ao conceito de bem-estar. Portanto, esta interpretação 

negativa do estresse também é empregada na produção animal (NEGRÃO, 2005).  

Contraditoriamente, o estresse é fundamental em todo e qualquer processo de 

adaptação, influenciando positivamente a sobrevivência e evolução das diferentes 

espécies animais, promovendo respostas fisiológicas e comportamentais que permitam 

ao organismo priorizar energia para a reconstituição de sua homeostasia (NEGRÃO, 

2005). 

O bem-estar de um indivíduo reflete seu estado em relação às suas tentativas de 

adaptar-se ao seu ambiente (BROOM, 1986). Segundo Broom e Molento (2004), 

mensurações do comportamento fornecem informações sobre os sentimentos e, 

consequentemente, sobre o bem-estar dos animais.  

A observação comportamental com o filhote e durante a ordenha é importante 

para determinar o nível de bem-estar dos animais (TANCIN et al., 1995). A separação 

(da ovelha e do cordeiro) pode gerar desconforto para ambos e consequências 

negativas principalmente durante a ordenha, pois o estímulo maior para a liberação do 

leite, no caso o filhote, não está presente (TANCIN et al., 1995; NEGRÃO et al., 1998). 

Alguns estudos com ruminantes domésticos demonstraram que altas concentrações de 

cortisol estão associadas ao estresse durante a ordenha (TANCIN et al., 1995; 

NEGRÃO et al., 1998). 

Embora exista uma variabilidade nas respostas produtivas, fisiológicas e 

comportamentais causadas pelo estresse, aparentemente o indivíduo mantém um 

padrão de resposta ao longo da sua vida produtiva de acordo com sua capacidade de 

adaptação ao meio (NEGRÃO, 2005). 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a susceptibilidade ao 

estresse das ovelhas Santa Inês, verificar seu comportamento materno, produção 

leiteira e o ganho de peso de seus cordeiros, durante duas lactações sucessivas. 
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HIPÓTESE 

As ovelhas Santa Inês menos susceptíveis ao estresse serão as mais produtivas 

do rebanho. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A raça Santa Inês 

No Brasil, a raça Santa Inês por ser considerada rústica, com maior resistência 

às condições do ambiente tropical e aos parasitas, tem se destacado em sistemas de 

produção que envolve cruzamento industrial, por possuir menor estacionalidade 

reprodutiva e apresentar uma raça de boa habilidade materna (SANTOS et al., 2001; 

VERÍSSIMO  et al., 2002; CUNHA et al., 2005).  

Apesar de serem exigentes quanto à alimentação, as ovelhas Santa Inês são 

animais rústicos e precoces, adaptáveis a diversos sistemas de criação, e às mais 

diversas regiões do país, sendo prolíferas, frequentemente apresentam partos duplos 

(RAINERI, 2008), embora ainda sejam poucos os dados de literatura disponíveis no 

que se refere à produção de leite desta raça. 

Neste contexto, a escolha desta raça se deu por ser uma das mais abundantes 

no país, adaptada, rústica e não estacional o que lhe confere potencialidade para a 

produção de animais puros e para a utilização como raça materna em cruzamentos 

para produção de cordeiros de corte (MORAIS, 2004; CUNHA et al., 2005). 

 

2.2 Comportamento materno 

Os ovinos são animais de hábito gregário, organizados em estrutura social 

hierarquizada, que se agrupam em rebanhos relativamente pequenos, constituídos de 

fêmeas com seus filhotes, fêmeas secas, fêmeas jovens, machos jovens e macho 

dominante (RIND; PHILLIPS, 1999). De modo geral, o comportamento dos ruminantes 

domésticos evolui em função de uma complexa interação entre fatores genéticos e 

ambientais (BLACKSHAW, 1996; RUSHEN et al., 1998).  

Por outro lado, algumas alterações fisiológicas que acompanham o final da 

gestação e parto facilitam o aprendizado e a identificação do filhote após o parto 
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(POINDRON et al., 1980; NOWAK, 1990). Sendo assim, após o parto, as ovelhas são 

atraídas pelo cordeiro, apresentando comportamentos que caracterizam sua habilidade 

materna (bale, cheira, lambe, seca, permanece em posição que facilita a mamada) 

(POINDRON et al., 1980). Simultaneamente, o cordeiro interage com a ovelha (lambe, 

cheira, bale, levanta, procura pelo teto, mama as extremidades da ovelha até encontrar 

o teto) e inicia a primeira mamada (POINDRON et al., 1980). Neste contexto, entre 4 e 

6h após o parto as ovelhas são capazes de reconhecer seus cordeiros, permitindo que 

apenas seus filhotes se aproximem e mamem (POINDRON et al., 1980; NOWAK, 

1990).  

A manutenção do comportamento materno é facilitada pela ação hormonal 

(estradiol, prolactina, ocitocina e opióides) e sensorial (audição, olfato e visão) (MARIZ 

et al., 2007). O olfato é extensivamente usado em muitos aspectos maternais em 

mamíferos, assegurando a coordenação das interações materno-filiais. Fora do período 

de parição e lactação, componentes olfatórios exercem um papel de inibição do 

comportamento materno, fazendo com que as fêmeas não prenhes, ou em estádio 

inicial de gestação, considere aversivo o odor de um jovem (LEVY et al., 2004).  

A estrutura neural do bulbo olfatório principal sofre mudanças profundas quando 

exposta a odores do parto, que contribuem para o comportamento materno e 

memorização dos odores, sendo importante base para reconhecimento individual pelas 

mães e para a regulação de vários aspectos do comportamento materno (POINDRON 

et al., 1993; KELLER et al., 2003).  

Na fase inicial da vida, a qualidade desta interação entre ovelha e cordeiro facilita 

a sobrevivência do recém-nascido, já que o cordeiro apresenta nesse momento hipoxia 

e hipotermia. Assim o colostro, além da imunidade passiva, fornece energia para 

restabelecimento da homeostasia (POINDRON et al., 1980; NOWAK, 1990). Nas 

primeiras semanas de vida, os cordeiros mamam várias vezes ao dia pequenas 

quantidades de leite, consequentemente o vínculo materno-filial é fortalecido (ARNOLD; 

DUDZINKI, 1978).  

O comportamento materno tem grande influência sobre a sobrevivência da 

progênie durante o período de aleitamento ou pré-desmame (RECH et al., 2008). O 

monitoramento da mamada do colostro é uma medida simples para ser adotada nos 
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sistemas de manejo e pode elevar significativamente os teores de gamaglobulinas, 

minimizando as falhas de transferência passiva de anticorpos, o que pode refletir em 

aumento de produtividade em rebanhos ovinos (SILVA et al., 2007). 

Contudo, algumas semanas após o nascimento, a frequência de mamadas 

diminui enquanto a sua duração aumenta (EWBANK; MASON, 1967; ARNOLD; 

DUDZINKI, 1978). Ao longo da lactação, o vínculo entre a ovelha e o cordeiro diminui e 

no final dela, a mãe desmama naturalmente o cordeiro (NOWAK, 1990).  

Diferentes práticas de manejo convencional podem ser estressantes para o 

rebanho, desencadeando distúrbios comportamentais que resultam na diminuição do 

desempenho produtivo dos animais e reduzem os mecanismos de defesa imunológica 

(FULKERSON; JAMIESON, 1982; KLASTRUP et al., 1987; PETERS, 2008).  

Conforme Tilbrook et al. (2006), a amamentação ou a presença  do filhote é um 

estímulo importante para atenuar as respostas causadas pelo estresse. A 

amamentação é importante no estabelecimento do vínculo mãe e filho, mas não é 

essencial, conforme observou Nowak (1990), quando cordeiros que foram impedidos de 

mamar até 6 horas após o nascimento e também até os três dias de idade, 

conseguiram discriminar suas mães de ovelhas estranhas.  

Sobrevivências elevadas de cordeiros são resultado positivo da relação materno-

filial durante a gestação, parto e lactação (MORRIS et al., 2000). Assim, o 

comportamento da ovelha antes, durante e após o parto possui grande influência, 

principalmente sobre a sobrevivência do cordeiro, particularmente sobre condições 

extensivas (NOWAK, 1996). 

Os índices elevados de mortalidade de cordeiros em rebanhos ovinos são de 

grande preocupação econômica e de bem-estar. A maioria das mortes de cordeiros 

ocorre no período perinatal (DALTON et al., 1980), devido à falta de cuidado por parte 

da mãe, fome e exposição à condições ambientais. 

Alguns autores salientam que a forma mais eficiente de elevar a produtividade do 

rebanho seria melhorar a habilidade materna das ovelhas em oferecer um ambiente 

adequado ao desenvolvimento de suas crias (PETTERSON; DANELL, 1885). 
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2.3 Comportamento em sala de ordenha 

Os animais domésticos reagem ao estresse com alteração nas respostas 

comportamentais e fisiológicas (DEISS et al., 2009). Em algumas situações, os seres 

humanos podem ser fontes estressantes para alguns animais. Seabrook (1994) citado 

por Rushen et al. (2001) observou que as vacas que receberam tratamento aversivo 

como falar alto, movimentos bruscos e agitação durante a ordenha, produziram menos 

leite e tiveram mais dificuldade para serem ordenhadas.  

Segundo Rushen et al. (1999), vacas assustadas por uma  determinada pessoa 

presente durante a ordenha apresentaram maior acúmulo de leite residual e diminuíram 

a produção, aumentando também os batimentos cardíacos e os movimentos durante a 

ordenha. Além disso, Rushen et al. (2001) salientaram que os efeitos da ordenha em 

locais desconhecidos proporcionaram menor produção de leite, maior quantidade de 

leite residual e menor secreção de ocitocina.  

Vacas leiteiras geralmente aumentam a defecação, os batimentos cardíacos e a 

secreção de cortisol em lugares desconhecidos refletindo o medo e/ou a ansiedade, 

sendo que estes aumentam durante a ordenha realizada por ordenhador desconhecido 

(MUNKSGAARD; SIMONSEN, 1995).  

Alguns estudos observaram que durante a primeira ordenha mecânica, grande 

parte das ovelhas tendem a ejetar apenas o leite cisternal, devido a uma liberação 

insuficiente de ocitocina (NEGRÃO et al., 2003), demonstrando que por muitas vezes a 

ordenha pode estar associada a algum tipo de estresse e, consequentemente, a uma 

redução significativa na produção e qualidade do leite (MARNET; NEGRÃO, 2000). 

As relações entre os seres humanos e os animais podem ter grande impacto 

sobre o bem-estar de animais domésticos, constituindo-se um aspecto da criação 

animal em que é possível alcançar boas mudanças sem grandes custos, com melhoria 

dos níveis do bem-estar animal (HEMSWORTH, 2003). Os ruminantes ainda mantêm 

suas características comportamentais nativas que os levam à reação de luta e fuga de 

predadores, o medo tem importante papel neste processo, assim é preciso motivar os 

animais para evitarem situações potencialmente perigosas (BOISSY, 1995).  Kilgour e 

Langen, (1970) observaram que ovelhas criadas individualmente quando submetidas a 
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uma situação de estresse apresentaram concentrações de cortisol no sangue mais 

elevadas do que os animais criados junto ao rebanho. 

  Negrão e Marnet (2003) salientaram que altas concentrações de cortisol 

observadas em ovelhas primíparas após a primeira ordenha, é resultado do impacto do 

novo ambiente e da ordenhadeira mecanizada. Já Porcionato et al. (2005) observaram 

que a liberação de cortisol em vacas ordenhadas mecanicamente na ausência do 

bezerro, não apresentou diferença em função dos grupos genéticos estudados.  

 

2.4 Desmame 

O desmame combina dois fatores potencialmente estressantes: a separação 

física da mãe e a modificação do hábito alimentar (SCHICHOWSKI et al., 2008). Assim, 

quando realizado logo após o nascimento, o desmame reduz a resposta imune e a 

capacidade do indivíduo responder a diferentes situações estressantes, resultando no 

menor desempenho dos cordeiros (NAPOLITANO et al., 1995). 

 O período neonatal é o momento mais vulnerável na vida de um cordeiro, 

quando ocorre quase 45% de toda a mortalidade ao nascimento (DWYER, 2008). Os 

fatores estressores enfrentados pelo recém-nascido incluem: hipoxia, hipotermia, dor e 

lesões, resultantes do processo do parto e interações de manejo, bem como doenças 

infecciosas e estresse pela separação materna (DWYER, 2008). Quando são 

separados de suas mães, os cordeiros apresentam sinais evidentes de estresse, como 

aumento da vocalização e locomoção (ALEXANDER, 1977), esses comportamentos 

facilitam a localização, identificação e contato com suas mães (NAPOLITANO et al., 

2008). 

 Ao nascerem, os cordeiros são incapazes de digerir alimentos sólidos, pois o 

rúmen se desenvolve gradualmente de 8 a 10 semanas de vida, permitindo ao filhote 

digerir progressivamente alimentos sólidos, aumentando a autonomia do cordeiro em 

relação à mãe como fonte de energia, antes da sua separação social da mãe (HOUPT, 

1988). Em condições de exploração intensiva, os cordeiros são comumente 

desmamados abruptamente de suas mães, evitando-se o contato ovelha-cordeiro e a 

interação social entre eles (ORIHUELA et al., 2004). 
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 Por outro lado, a separação progressiva a partir da 3ª semana de vida até o 

desmame definitivo aos 3 meses foi mais estressante que o desmame súbito 

(ORGEUR; MAVRIC, 1998). Outro estudo também demonstrou que a separação 

gradual dos cordeiros de suas mães e o fornecimento de um sucedâneo do leite não 

resultou em melhoria do bem-estar dos animais (SEVI et al., 2003). 

 Contudo, alguns autores argumentam que a restrição da mamada, ou seja, 

restrição da ingestão de leite materno promove aumento no consumo precoce de 

alimentos sólidos, mesmo assim o desmame causa redução no ganho de peso, devido 

à queda no consumo de energia pelo animal (ORSKOV et al., 1973).  

 De modo geral, o estresse nos ruminantes domésticos é associado à elevação 

dos níveis de cortisol, aumento do ritmo cardíaco e respiratório, aumento da incidência 

de vocalização, micção, defecação e mobilidade, bem como interrupção da ruminação e 

redução do consumo (MUNKSGAARD et al., 1996; BREUER et al., 2000; RUSHEN et 

al., 2001). Outros autores verificaram que o desmame causou aumento significativo dos 

níveis de cortisol, sendo associado a uma situação estressante para ovelhas e 

cordeiros (MARNET; NEGRÃO, 2000).  

 A redução da produção de leite causada pelo desmame é momentânea 

(MARNET; NEGRÃO, 2000; MCKUSICK et al., 2001; THOMAS et al., 2001). Porém, a 

redução da produção leiteira após o desmame é bastante variável (FLAMAN; CASU, 

1978; LABUSSIÈRE, 1988). Ao mesmo tempo, a comparação entre diferentes trabalhos 

é limitada, pois muitas vezes os autores utilizaram diferentes sistemas de produção de 

leite que diferem em relação à idade de desmame e/ou tempo de 

amamentação/ordenha. 

 

2.5 Ejeção do leite  

 A secreção de ocitocina, seguida da estimulação da glândula mamária, em 

cabras e ovelhas é importante para a remoção do leite durante a amamentação e 

ordenha mecanizada, como resultado de mecanismos neuroendócrinos, os quais 

induzem contrações alveolares e expulsão do leite secretado (MARNET; MCKUSICK, 

2001).  
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O volume das cisternas do teto pode propiciar um posicionamento inadequado 

destes, provocando torções na base do teto, resultando em dificuldades no momento da 

ordenha mecanizada e inibição do reflexo de ejeção do leite pela dor (LABUSSIÈRE, 

1988; BOUCINHAS, 2008). Neste caso, o estresse provocado pela dor pode resultar em 

aumento nos níveis plasmáticos de cortisol (LABUSSIÈRE, 1988). O estresse pode 

causar também a liberação de neurotransmissores do tipo opiáceos no sistema nervoso 

central; estas substâncias por sua vez inibem a síntese de ocitocina, causando a 

inibição da ejeção do leite (LEFCOURT; AKERS, 1984; BRUCKMAIER et al., 1992; 

BRUCKMAIER; BLUM, 1996). 

Normalmente, a amamentação e a ordenha promovem nos ruminantes 

domésticos o reflexo neuroendócrino de ejeção de leite (ELY; PETERSEN, 1941), 

causando uma sensação de conforto. Contudo, quando a rotina da ordenha é alterada 

ou quando estímulos visuais, auditivos, físicos ou emocionais causam desconforto, 

medo ou dor, ocorre inibição do reflexo de ejeção de leite, mesmo para animais de 

raças especializadas (GOREWIT; AROMANDO, 1985; BRUCKMAIER et al., 1993; 

TANCIN et al., 1995). 

Mesmo quando a amamentação ou ordenha promovem a liberação de ocitocina, 

pode haver inibição da ejeção do leite em resposta a um estresse e, nestas situações, 

foram observados aumentos nas concentrações plasmáticos de noradrenalina, 

adrenalina e cortisol (LEFCOURT; AKERS, 1984; BRUCKMAIER et al., 1993; 

NEGRÃO; MARNET, 2003). O estresse pode causar este tipo de distúrbio via bloqueio 

da ligação da ocitocina aos seus receptores nas células mioepiteliais, interiorização dos 

receptores de ocitocina, vasoconstrição periférica, aumento da resistência dos ductos, 

canais e esfíncteres da glândula mamária (LEFCOURT; AKERS, 1984; BRUCKMAIER; 

BLUM, 1998). 

Negrão et al. (2001) verificaram que a ordenha mecanizada foi responsável pelo 

aumento significativo na concentração de ocitocina em ordenhas realizadas de uma a 

sete vezes ao dia, 30 segundos após o seu início, e que a média de ocitocina liberada 

para uma ordenha diária foi maior do que nos outros tratamentos, sendo que, naqueles 

com mais de uma ordenha, a liberação anterior não influenciou a seguinte. Durante a 

ordenha, o leite alveolar, rico em gordura (LABUSSIÈRE et al., 1969; MCKUSICK et al., 
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2002), pode ser ejetado após a  contração das células mioepiteliais que circundam os 

alvéolos. Este processo é mediado pela ocitocina, hormônio pituitário liberado na 

corrente sanguínea após um reflexo neural (LABUSSIÈRE et al., 1969; BRUCKMAIER 

et al., 1997), induzido por um estímulo externo que pode ser o começo da ordenha ou a 

sucção do cordeiro, ou apenas a presença do cordeiro ou ordenhador usual, como 

também o som da pulsação do vácuo da ordenhadeira (CASU et al., 2008). 

Os efeitos fisiológicos do medo têm repercussão negativa na produção animal, 

devido ao aumento da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HEMSWORTH, 

2003). Rushen et al. (1999) expuseram vacas sistematicamente a tratadores aversivos 

(falar alto, movimentos bruscos e falta de paciência) e gentis, e verificaram que a 

presença do tratador aversivo durante a ordenha aumentou em 70% o leite residual 

(BRUCKMAIER; BLUM, 1998; TANCIN et al., 2000). 

 

2.6 Estresse versus cortisol 

As principais respostas fisiológicas observadas em situações de estresse são: 

ativação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e liberação de neurotransmissores 

noradrenérgico e colinérgico, ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, aumento 

nas concentrações plasmáticas do hormônio liberador de corticotrofina (CRH), 

adrenocorticotrófico (ACTH), noradrenalina, adrenalina e cortisol (WIEGANT et al., 

1979; AXELROD; REISINE, 1984;  YAMADA; NABESHIMA, 1995; MOSTL; PALME 

2002; PAPES et al., 2010). 

Embora as concentrações dos hormônios, seus receptores ou das enzimas 

envolvidas em sua síntese ou metabolização venham sendo utilizados no estudo do 

estresse (AXELROD; REISINE, 1984; HERD, 1989; LEFCOURT; AKERS, 1991; 

COSTE, 1994), a variação da concentração plasmática de cortisol continua sendo 

utilizada como indicador universal de estresse, sendo que seu aumento na corrente 

sanguínea se contrapõe aos conceitos de conforto e bem-estar (MOBERG, 1987; 

HERD, 1989; BROOM, 1991; MOSTL; PALME, 2002).  

O cortisol é um hormônio glicocorticóide produzido pelo córtex da adrenal e 

fortemente dependente da ligação das proteínas plasmáticas para ser transportado no 

sangue, além de essencial devido ao papel no metabolismo glicídico e protéico 
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(MURRAY et al., 1998). Sua síntese e liberação são estimuladas, fundamentalmente 

pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). A sua meia vida de depuração é de cerca 

de 60 minutos (SHAMAY et al., 2000).  

Diversos tipos de estresse causados pelo manejo podem ser associados ao 

aumento exponencial na concentração plasmática de cortisol (LEFCOURT; AKERS, 

1984; BRUCKMAIER et al., 1993; MARNET;  NEGRÃO, 2000; RUSHEN et al., 2001). O 

estresse causado pelo desmame sempre esteve associado à retenção de leite 

(LEFCOURT; AKERS, 1984; MARNET; NEGRÃO, 2000; NEGRÃO; MARNET, 2006). 

De acordo com Tancin et al. (1995), Marnet et al. (2001) e Gonzáles e Silva (2003), o 

estresse pode promover alterações na composição do leite, causando diminuição, 

principalmente nos teores de sólidos totais, proteína e gordura.  

Ao mesmo tempo, vários autores vêm estudando as respostas fisiológicas ou 

comportamentais ao estresse utilizando a administração exógena de ACTH (estresse 

fisiológico padrão, mensurando assim a habilidade dos animais de responderem ao 

estresse) (ALAN et al., 1986; FULKERSON; JAMIESON, 1982; SAFWATE et al., 1982; 

VEISSIER et al., 1999; NEGRÃO et al., 2004). Porém, estes estudos não têm 

considerado a influência do estresse sobre a qualidade e a quantidade de leite 

produzido. 

Embora o leite produzido pelas ovelhas da raça Santa Inês seja importante para 

o desenvolvimento do cordeiro, poucos trabalhos têm como enfoque a produtividade e 

qualidade do leite desta raça, principalmente envolvendo estresse. Neste contexto, os 

dados e informações obtidos neste trabalho podem ser utilizados para melhorar a 

produtividade das ovelhas da raça Santa Inês. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Fisiologia Animal da Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA/USP, Campus de Pirassununga - SP, 

altitude de 623 m, latitude 21º 80’ 00’’ sul e longitude 47º 25’ 42’’ oeste, que apresenta 

clima tipo Cwa, segundo classificação de Köeppen, com temperatura média anual de 

22ºC e pluviosidade média anual próxima a 1363 mm. 

 

3.2 Tratamentos 

As ovelhas foram submetidas a um estresse simulado por administração de 

ACTH, aos 30 dias após o parto (na primeira lactação), posteriormente a mais três 

manejos considerados estressantes: 1) desmama de cordeiros aos 45º ou 60º dias de 

lactação (realizado na 1ª e 2ª lactação); 2) manejo nas primeiras ordenhas ao 61º dias 

de lactação (realizado durante a 1ª lactação); e 3) mudança de ordenhador ao 75º dias 

de lactação (realizado durante a 1ª lactação). Esses três tratamentos de estresse 

simulado foram repetidos em duas lactações sucessivas para avaliação das respostas 

dos animais (Figura 1). 

Na administração de ACTH, por via intravenosa (jugular), foi aplicado 1 mL/10kg 

PV da solução de ACTH (SIGMA®) com soro fisiológico a 0,9%, o que correspondeu  a 

administração de 0,6 UI do hormônio. 
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      Figura 1 - Organização geral do experimento de acordo com os 
tratamentos em duas lactações sucessivas de 75 e 90 
dias 

 

3.3 Animais 

Foram utilizadas 50 fêmeas da raça Santa Inês, sendo 36 ovelhas e 14 borregas 

(± 60 kg de PV), prenhes de macho da raça Dorper. As ovelhas experimentais foram 

sincronizadas e posteriormente inseminadas com sêmen de carneiros Dorper. As 

fêmeas foram mantidas com um reprodutor Dorper caso houvesse manifestação de cio 

de algumas ovelhas. 

Para sincronização de cio foram utilizadas esponjas intravaginais com 60 mg de 

acetato de medroxiprogesterona (MAP) (Progespon®, Intervet/Schering Plough Animal 

Health, São Paulo-SP, Brasil) e azul de metileno (Figura 2), implantados na vagina das 

ovelhas durante 9 dias, seguido pela aplicação via intramuscular de 5 mL (1000 UI) de 
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gonadotrofina coriônica equina (ECG/PMSG) (Novormon®, Intervet/Schering Plough 

Animal Health, São Paulo-SP, Brasil) no dia da retirada das esponjas intravaginais. 

 

 

     Figura 2 - Esponjas intravaginais para sincronização de cio nas ovelhas 

 

Foi realizada uma pré-sincronização antes da implantação das esponjas 

intravaginais, utilizando 1 mL de prostaglandina sintética (Veteglan® 75 mcg de D (+) 

Clorprostenol Luteolitico, Hertape Calier, São Paulo-SP, Brasil) em duas aplicações, 

sendo uma 16 dias e outra 5 dias antes da implantação das esponjas intravaginais. As 

ovelhas foram inseminadas artificialmente pelo método de laparoscopia, 48 horas após 

a aplicação do ECG (Figura 3). 

Após 60 dias transcorridos à inseminação artificial os animais foram submetidos 

à ultrassonografias para diagnóstico de gestação, obtendo-se um índice de 97%. No 

terço final da gestação, as ovelhas foram vacinadas contra clostridioses e na quarta 

semana de lactação foram desverminadas com Moxidectina (Cydectin®, Fort Dodge 

Animal Health, Campinas-SP, Brasil). 
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             Figura 3 - Inseminação artificial por laparoscopia 

 

Os nascimentos dos cordeiros se concentraram nos meses de julho a setembro de 

2009 (1a lactação) e 2010 (2ª lactação). Em 2009 foram 20 partos simples e 28 partos 

duplos, totalizando 76 cordeiros, com média de 4,5 kg de PV. Em 2010 foram 18 partos 

simples, 29 partos duplos e 3 partos triplos, totalizando 85 cordeiros com média de 4,25 

kg de PV. 

 Na 1a lactação, os cordeiros foram desmamados com 60 dias de idade e na 2ª 

lactação, os cordeiros foram desmamados de acordo com os tratamentos: 1o Grupo 

com 60 dias de idade e o 2o Grupo com 45 dias de idade. 

 

3.4 Alojamento e alimentação  

 Os animais foram alojados em cinco baias de 72 m², sendo 20 m² de área 

coberta com telhas de barro, pé-direito de 2 m e estrado ripado de madeira a 15 cm do 

piso (Figura 4). Em todas as fases, os animais experimentais tiveram livre acesso à 

sombra, à água e ao suplemento mineral e vitamínico. As baias dispunham de 

bebedouro de alvenaria com abastecimento automático, dois cochos duplos para a 

ração, um cocho simples para sal mineral e um creep-feeding de madeira de 1,44 m². 
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Figura 4 - Animais experimentais em baias 

 

A dieta dos animais experimentais foi formulada de acordo com AFRC (Technical 

Committee on Responses to Nutrients, 1998) e a composição bromatológica foi descrita 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição bromatológica (%MS) do concentrado e da silagem de milho 

fornecidos aos animais experimentais 

 MS1 PB2 EE3 MM4 FDN5 FDA6 NDT7 Ca8 P9 

Concentrado  89,26 21,00 5,7 5,95 13,99 4,86 74,8 1,08 0,54 

Silagem de milho 39,6 10,4 3,7 4,2 36,8 20,0 73,4 - - 

1 
Matéria seca; 

2 
Proteína bruta; 

3 
Extrato Etéreo; 

4 
Matéria Mineral; 

5 
Fibra em detergente neutro; 

6 
Fibra em 

detergente ácido; 
7 
Nutrientes digestíveis totais,

 8 
Cálcio; 

9 
Fósforo. 

 

As ovelhas receberam uma mistura de concentrado (milho, soja extrusada e 

calcário) durante todo o período experimental, o qual foi misturado à silagem de milho, 

sendo 0,700 kg de concentrado e 1 kg MS/ovelha de silagem, fornecidos uma vez ao 

dia, às 07:00h. Além disso, os animais tiveram acesso a um piquete de Coast-cross 

com baixa disponibilidade de matéria verde, durante a gestação (Figura 5). 
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        Figura 5 - Animais experimentais na pastagem de Coast-cross 

 

Os cordeiros permaneceram com suas mães e tinham livre acesso ao 

concentrado no creep-feeding. O desmame dos cordeiros ocorreu de forma abrupta, 

aos 60 (1ª e 2ª lactação) e 45 (2ª lactação) dias de vida, conforme o tratamento e 

passaram a receber silagem de milho e concentrado (milho, soja extrusada e calcário). 

Os cordeiros foram separados física e visualmente de suas mães, sendo alojados em 

baias semelhantes às das ovelhas. 

 

3.5 Produção, frações e qualidade do leite 

Antes da desmama, a produção de leite foi estimada quinzenalmente, seguindo 

metodologia denominada “Pesa-Mama-Pesa” (BENSON et al., 1999). Às 18:00h do dia 

anterior, as ovelhas foram separadas de seus cordeiros, apenas fisicamente, 

permanecendo o contato visual (Figura 6). Na manhã seguinte, às 6:00h, os cordeiros 

foram pesados, colocados para mamar até sentirem-se saciados (constatado o 

desinteresse em acessar o úbere) e pesados novamente, caracterizando a sequência: 

pesa-mama-pesa. O procedimento foi repetido às 18:00h para estimativa de produção 

diária de leiteira, isto é, duas vezes no período de 24 horas. 
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          Figura 6 - Cordeiros separados de suas mães por 24 horas 

 

Já na segunda lactação, a produção de leite foi determinada quinzenalmente, a 

partir da segunda semana após o parto, segundo metodologia citada por Susin et al. 

(1995). Os cordeiros foram separados das mães às 10:00h e, neste momento, amostras 

de leite foram coletadas para o teste de CMT (California Mastitis Test). Logo após, 

efetuou-se a ordenha manual das ovelhas e, ao término da mesma, as ovelhas 

permaneceram na sala de espera da sala de ordenha até a próxima ordenha, sendo 

oferecido apenas água. Às 14:00h aplicou-se 2 mL de ocitocina por via endovenosa e, 

após, procedeu-se à nova ordenha manual, cujo leite foi medido e coletado para 

análises centesimais. A produção diária de leite foi estimada através da produção 

obtida nas 4 horas multiplicadas por 6. Este procedimento foi realizado quinzenalmente 

até a desmama dos cordeiros. 

Após a desmama, a produção leiteira foi mensurada diariamente, através da 

ordenha, por 30 dias, às 13:00h. O manejo de ordenha seguiu a sequência: diagnóstico 

de mastite clínica e subclínica, com caneca de fundo preto (Teste de Tamis) realizada 

diariamente e CMT (California Mastitis Test) realizada semanalmente, respectivamente, 

pré-dipping com cloro (5%), secagem dos tetos com papel toalha, ordenha manual, pós-

dipping com iodo glicerinado (0,1%). A mensuração do leite foi em proveta graduada 

(mL).  

Ainda após a desmama, durante a primeira lactação, as frações de leite residual 

foram mensuradas semanalmente. Após o término da ordenha completa, foram 

administrados 2,0 mL de ocitocina (10 UI/mL), via endovenosa e depois de cinco 
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minutos as ovelhas foram ordenhadas novamente para obtenção do leite residual. Os 

volumes das frações do leite foram expressos em % do leite total da ordenha. 

 

 

    Figura 7 - Animais na plataforma da sala de ordenha 

 

Semanalmente, também, foram colhidas amostras de leite para análises físico-

químicas para a determinação dos componentes do leite no Laboratório de Fisiologia 

Animal da FZEA/USP. As amostras de leite foram mantidas congeladas até o dia das 

análises, onde foram descongeladas e homogeneizadas para determinação das 

concentrações de sólidos totais, gordura, lactose, proteína e minerais, pelo método de 

ultrassom em equipamento MilkoScope Expert Automatic® (Scope Electric Ltd, 

Razgrad, Bulgaria) (Figura 8). 

 

 



34 

 

 

 

  Figura 8 - Equipamento MilkoScope Expert Automatic® 
utilizado para análises de leite  das ovelhas 

 

Para validação da metodologia foram feitas também análises comparativas de 

gordura, pelo método volumétrico de Gerber e de proteína pelo método Micro-Kjedahl 

(Tabela 2) (Foi considerado o fator 6,28 para a conversão do nitrogênio total em 

proteína), sendo utilizadas 20 amostras para essa comparação de métodos. 

 

Tabela 2 - Médias de gordura (%) e proteína (%) pelo método de ultrassom em 

equipamento MilkoScope Expert Automatic® em comparação com o método 

de Gerber para gordura e método de Micro-Kjedahl para proteína 

Variáveis/Métodos MilkoScope 

ExpertAutomatic® 

Gerber Micro-Kjedahl 

Gordura (%) 5,75 (±0,16) 5,83 (±0,45) - 

Proteína (%) 3,95 (±0,21) - 4,01 (±0,37) 

 

Foram realizados os cálculos de produção de leite (kg) corrigida para gordura 

(6,5%) e produção de leite corrigida para gordura (6,5%) e proteína (5,8%), de acordo 

com Pulina e Nudda, (2002). As equações utilizadas foram: 
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LCG (6,5%) = Produção x (0,37 + 0,097 x gordura)  

LCGP (6,5% e 5,8%) = Produção x (0,25 + 0,085 x gordura + 0,035 x proteína) 

 

Sendo: 

LCG = Leite corrigido para gordura (1020 kcal/kg).  

LCGP = Leite corrigido para gordura e proteína (1047 kcal/kg). 

Produção de leite expressa em kg.  

Teor de gordura e proteína expresso em %. 

 

Após o término do período de ordenha estabelecido, aos 75 e 90 dias de 

lactação, as ovelhas foram ordenhas pela última vez e em seguida foram administrados 

5 g de gentamicina (Mastifin Vaca Seca®, Ourofino Agronegócio, Cravinhos-SP, Brasil) 

em cada teto, seguido de pós-dipping com solução de iodo glicerinado (0,1%). 

 

3.6 Comportamento 

 

3.6.1 Interação ovelha/cordeiro 

A interação materno-filial foi acompanhada desde o momento do parto até o dia 

do desmame. Os comportamentos avaliados e as descrições dos eventos foram 

listados na Tabela 3.  

Para observações ao parto, foram utilizadas metodologias adaptadas de 

McGlone; Stobart (1986), Roda et al. (1989), Mobini et al. (2005) e Toledo et al. (2007) 

e para os demais dias, foi utilizada metodologia adaptada de Paranhos da Costa; 

Cromberg (1998). 
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Tabela 3 – Descrição dos eventos comportamentais avaliados na relação materno-filial 

para ovelhas e cordeiros ou específicos para ovelhas e para seus cordeiros 

Eventos Comportamentais Descrição dos eventos 

OVELHAS 

Eventos observados como atividades diárias 

- Comer Ingestão de alimento (concentrado, silagem ou pastagem) 
- Beber Ingestão de água 

- Lamber sal Consumo de sal mineral 

- Ruminar Caracterizado pela ruminação 

- Deslocar Movimentação do animal em pé 

- Defecar/Urinar Eliminação de excretas 

- Balir/Vocalizar Emissão de sons 

- Interação animal 
Atividade com animal de mesma espécie, mas que não a 

própria mãe ou cria 
- Interação objeto Atividade do animal com algo inanimado 

  Eventos observados como atividades materno-filiais 

- Interação específica Atividade entre a mãe e seu respectivo filhote 
- Limpar o cordeiro Remoção de sujidades da cria 

- Ingerir membranas Ingestão de membranas fetais 

- Facilitar a mamada Facilitação da matriz para a cria mamar 

- Dificultar a mamada Dificultação da matriz para a cria mamar 

- Afastar da cria Distanciamento da matriz da cria 

- Agredir a cria Ato de agressão à cria 

- Estimular a cria Estímulo à cria em qualquer atividade 

 

 

CORDEIROS 

Eventos observados como atividades diárias 

- Comer Ingestão de alimento (concentrado, silagem ou pastagem) 
- Beber Ingestão de água 

- Lamber sal Consumo de sal mineral 

- Ruminar Caracterizado pela ruminação 

- Deslocar Movimentação do animal em pé 

- Defecar/Urinar Eliminação de excretas 

- Balir/Vocalizar Emissão de sons 

- Interação animal Atividade com animal de mesma espécie, mas que não a 
própria mãe ou cria 

- Interação objeto Atividade do animal com algo inanimado 
Eventos observados como atividades materno-filiais 

- Ócio ao parto Ausência de atividade  
- Mamar Ingestão de colostro ou leite 

- Tentar levantar Tentativa do filhote em colocar-se na postura em pé 

- Levantar Cordeiro coloca-se em pé por alguns segundos 

- Procurar o úbere Procura do úbere pela cria 

- Tentar mamar Tentativa da cria em mamar 

- Outra Atividade diferente das descritas acima 
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As observações comportamentais foram iniciadas instantaneamente após o 

parto, a cada cinco minutos, durante as três primeiras horas após o nascimento do 

cordeiro (1ª lactação) e, duas primeiras horas após o nascimento (2ª lactação). A 

redução de uma hora de observação da primeira para a segunda lactação foi devido à 

diminuição dos comportamentos materno-filiais observados nesta última hora. Também 

foi anotado o período do dia em que o parto ocorreu, considerando: manhã (6:00h às 

12:00h); tarde (12:01h às 18:00h) e noite (18:01h às 05:59h). As observações de 

comportamento foram realizadas nos dois primeiros dias após o parto e no dia anterior 

à desmama (45 ou 60 dias), a cada quinze minutos, por 12 horas, das 6:00h às 18:00h. 

Em todas as observações foram anotados o local de ocorrência da atividade dos 

animais (área coberta ou descoberta) e também a postura e posição (de pé ou deitado 

e sob o sol ou sombra).  

Quando necessário, para facilitar a identificação dos animais pelo observador, os 

respectivos números experimentais foram pintados no corpo das ovelhas, com tinta 

spray atóxica. A postura foi anotada da seguinte maneira: em pé, deitada, levantando e 

deitando. 

 

 

 Figura 9 - Ovelha Santa Inês limpando sua 2
a
 cria, enquanto a 1

a
 a 

nascer procura o teto para mamar 
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3.6.2 Comportamento em sala de ordenha  

 

No primeiro dia da ordenha, os animais foram observados individualmente em 

tempo integral, a partir do momento inicial da ordenha até a finalização da mesma, e 

tiveram seus comportamentos anotados quando modificados para avaliar a reatividade 

(frequência dos comportamentos descritos) e adaptação dos animais ao novo ambiente, 

sendo verificada a duração dos eventos comportamentais de cada ovelha. Foi 

elaborado etograma de trabalho com a descrição e definição de cada comportamento 

(Tabela 4) e as observações anotadas em planilhas de dados. 

  

Tabela 4 - Descrição dos eventos comportamentais avaliados na sala de ordenha 

Eventos Descrição dos eventos 

1. Coicear Desferimento de golpe com uma das patas 

2. Sobrepasso Quando a ovelha move uma ou mais patas 

3. Defecar/Urinar Eliminação de excretas 

4. Balir/Vocalizar Emissão de sons 

5. Tentar escapar/fugir Tentativa de sair do local 

6. Ócio Sem atividade aparente 

7. Outro Atividade diferente das descritas acima 

 

A posição não foi considerada, pois a ovelha permanecia de pé e o local sempre 

apresentava as mesmas características de sol/sombra. Para essas observações 

comportamentais foi utilizada metodologia adaptada de Porcionato, (2006). 

 

3.7 Concentrações de cortisol 

Os animais foram submetidos ao estresse pontual experimental via 

administração na veia jugular de 0,6 UI kg-1 de PV de ACTH (hormônio 

adrenocorticotrófico) com soro fisiológico a 0,9%, sendo 1mL/10kg PV. As respostas 

dos animais frente aos desafios (imposição de um estresse fisiológico padrão via 

administração de ACTH, desmama na 1a e 2a lactação, primeira ordenha e mudança de 

ordenhador) foram avaliadas pela concentração de cortisol no plasma, pois o cortisol 

sanguíneo altera-se rapidamente em situações de estresse. 
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Foram colhidas amostras de sangue em tubos do tipo vacutainer (9 mL) com 

heparina, através de punção jugular com agulha 25x8, em cinco tempos de colheitas: -

20 (20 minutos antes do estímulo estressor), 0 (pouco antes do estímulo estressor) e 

60, 120 e 300 minutos após o estímulo estressor (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Esquema ilustrativo dos tempos de colheitas de sangue para análise de cortisol 

 

 

 

      Figura 11 - Colheita de sangue para análise de cortisol 
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Na 2ª lactação, as colheitas do estímulo estressor – Desmama, foram estendidas 

até 72 horas após esse estímulo, sendo: -20 (20 minutos antes do estímulo estressor), 

0 (pouco antes do estímulo estressor), 60, 360, 720 minutos após o estímulo estressor 

e 24, 48 e 72 horas após o estímulo estressor, pois na primeira lactação foi observada 

que até 5 horas após a imposição do estresse, as concentrações de cortisol 

permaneceram elevadas. 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 1500 x g, 4ºC, durante 15 minutos, 

e o plasma foi pipetado e estocado em tubos plásticos de 5 mL, e congelado a -20ºC. 

As análises do hormônio no plasma foram feitas por meio de kit imunoenzimático 

(Assay Designs®, Michigan, EUA), com leitura em 450 nm no equipamento ELISA 

(Multiscan MS, Labsystem®) do Laboratório de Fisiologia Animal da FZEA/USP (Figura 

12). 

 

 

Figura 12 - Equipamento ELISA utilizado nas análises de cortisol 
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3.8 Ganho de peso dos cordeiros 

Os cordeiros foram pesados em balança digital (precisão de 20 gramas) ao 

nascer, e depois a cada 15 dias até a desmama, sempre às 13:00h, obtendo-se: pesos 

(kg) ao nascer (PN), à desmama aos 45 e/ou 60 dias de idade (PD) e ganhos de peso 

diário (kg/dia) do nascimento à desmama. A partir de 15 dias de idade, os cordeiros 

tiveram à disposição concentrado fornecido ad libittum no creep-feeding pela manhã 

(07:00h) e, após o desmame, a dieta foi ajustada de acordo com as exigências 

nutricionais da categoria, incluindo a silagem de milho, a qual foi fornecida pela manhã 

(07:00h) 1 vez ao dia. Não foram mensuradas sobras. 

 

 

 

 

3.9 Análises estatísticas 

 

3.9.1 Variáveis produtivas e fisiológicas 

 Os dados foram analisados pelo programa Statistical Analysis System (SAS 

Institute Inc., 2008), após verificação da normalidade dos resíduos pelo teste de 

Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE).   

Na 1ª lactação, produção de leite antes e após a desmama, e o efeito do tempo 

de colheita foram avaliados por regressão polinomial, separando-se os efeitos em 

lineares, quadráticos, cúbicos e desvio da cúbica e a variável composição centesimal foi 

avaliada pelo procedimento MIXED do SAS. No modelo, o fator desmame foi 

considerado fixo e os fatores animal e colheita considerados aleatórios.  

Na 2ª lactação, as variáveis produção de leite total e composição centesimal total 

foram avaliadas pelo procedimento MIXED do SAS. No modelo, o fator desmame foi 

considerado fixo e os fatores animal e tempo de coleta considerados aleatórios. A 

variável concentração de cortisol, após imposição de desafio por estresse (ACTH, 

desmama, primeira ordenha) na 1ª lactação, foi submetida à análise de variância pelo 

procedimento MIXED do SAS considerando-se como causa de variação o efeito de 

tempo. O efeito de tempo foi comparado pelo teste de Tukey. A variável concentração 

de cortisol, após imposição de desafio por estresse (mudança de ordenhador), foi 

submetida à análise de variância pelo procedimento MIXED do SAS. No modelo, os 
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efeitos do tempo e da mudança de ordenhador foram considerados fixos e o efeito do 

animal aleatório. O efeito de tempo foi comparado pelo teste de Tukey.  

Foram estimadas correlações de Pearson para determinar a associação entre as 

concentrações de cortisol plasmático nos diferentes desafios de estresse impostos 

(ACTH, desmama, primeira ordenha e mudança de ordenhador). Já na 2ª lactação, a 

variável concentração de cortisol após imposição de desafio por estresse (desmama), 

foi submetida à análise de variância pelo procedimento MIXED. No modelo, o efeito do 

tempo, tratamento e interação entre tempo e tratamento foram considerados fixos e o 

efeito do animal foi considerado aleatório. O efeito de tempo foi comparado pelo teste 

de Tukey. As variáveis peso corpóreo das fêmeas e dos cordeiros, em ambas as 

lactações, foram avaliadas pelo procedimento MIXED do SAS. No modelo, o fator 

desmame (2ª lactação) foi considerado fixo e o fator animal foi considerado aleatório. 

Foi utilizado um nível de significância P<0,05 para todos os testes realizados. 

 

3.9.2 Variáveis comportamentais 

 Para as análises estatísticas, as frequências e ocorrências associadas a cada 

uma das variáveis comportamentais (comportamentos diários, materno-filiais e em sala 

de ordenha) foram avaliadas utilizando metodologia de quadrados mínimos, por meio 

do procedimento PROC GLM programa do Statistical Analysis System (SAS Institute 

Inc., 2008), em ambas as lactações. Essas variáveis foram transformadas de acordo 

com a função arco-seno-raiz, e porcentagens de ocorrência das diferentes atividades 

avaliadas, conforme as recomendações de Banzatto e Kronca (2006). Para o 

comportamento em sala de ordenha foram estimados coeficientes de correlação 

simples (Pearson) entre as variáveis fisiológicas, produtivas e de reatividade.   

Posteriormente, as variáveis transformadas dos comportamentos diários e 

materno-filiais foram submetidas às análises de variância pelos modelos estatísticos A e 

B. Foi utilizado um nível de significância P<0,05 para todos os testes realizados. 

Os dados ao parto foram comparados por uma análise de variância para os 

efeitos fixos e comparação de médias por Tukey-Kramer (P<0,05). A distribuição das 

atividades foi analisada durante 2 ou 3 horas após o parto, considerando o Modelo A. 
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Yijk=  + Ti + Hj + THij + eijk   (A) 

 

Onde: 

Yijk= valor observado para uma variável comportamental no animal i e atividade j; 

= constante inerente a todas as observações (média); 

Ti= efeito do i-ésimo animal; 

Hj= efeito da j-ésima atividade ao parto; 

THij= efeito da interação do animal i com a atividade j; 

eijk= erro experimental associado ao valor observado para uma variável comportamental 

ao animal i e atividade j; suposto NID (0, e
2). 

 

Para os dias subsequentes (dia 1 pós-parto, dia 2 pós-parto e dia anterior à 

desmama) foram considerados os efeitos de animal, atividade, dia de avaliação e 

interação atividade e dia, com comparações pelo Teste de Tukey-Kramer a P<0,05, 

seguindo o Modelo B. 

 

Yijk=  + Ti + Hj + THij + eijk (B) 

 

Onde: 

Yijk = valor observado para uma variável comportamental no animal k, no dia j e 

atividade i; 

 = constante inerente a todas as observações (média); 

Ti = efeito do i-ésimo animal; 

Hj = efeito do j-ésimo dia após parto, sendo j= 1(dia 1), 2 (dia 2), desmama (dia 44 ou 

58); 

THij = efeito da interação do animal i com a atividade j; 

eijk= erro experimental associado ao valor observado para uma variável comportamental 

ao animal k, no dia j; suposto NID (0, e
2). 

 

Nos dois modelos utilizou-se o efeito de animal em estrutura de medida repetida 

e as análises foram realizadas separadamente para mães e filhotes. Posteriormente, 
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para apresentação dos resultados as médias foram retornadas a escala original, 

aplicando-se a operação inversa à utilizada. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Primeira lactação (Ano 1) 

 

4.1.1 Produção e composição do leite 

As variáveis de produção de leite antes e após a desmama estão apresentadas 

nas Figuras 13a e 13b, respectivamente e Tabela 5.  Nota-se uma maior produção de 

leite dos animais antes da desmama comparada com a produção de leite após a 

desmama (P<0,05), ou seja, a produção de leite pós-desmama diminuiu 

consideravelmente por volta de 2,8 vezes comparada com a produção de leite antes da 

desmama. 

 

 

Figura 13a e 13b - Produção média de leite (kg) antes (a) e após (b) a desmama em ovelhas da Raça 
Santa Inês 

 

O pico de produção leiteira (0,80 kg) ocorreu na segunda quinzena antes da 

desmama, ou seja, aos 30 dias de lactação.  

As médias de produção de leite (kg) e produção de leite ajustada para 6,5% de 

gordura e 5,8% de proteína antes e após a desmama são apresentadas na Tabela 5. As 

composições do leite, antes e após a desmama, estão descritas na Tabela 6.  
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Quando foi ajustada as produções para gordura à 6,5% e, proteína à 5,8%, as 

diferenças na produção de leite antes e após a desmama continuaram. 

 

Tabela 5 - Médias de produção do leite, produção de leite corrigida para gordura e 

produção de leite corrigida para proteína (± erro padrão da média), antes e 

depois da desmama, em ovelhas da raça Santa Inês 

Desmama 

Produção  

de leite (kg) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura e 5,8% 

proteína) 

Antes 0,683a ±0,03 0,523a ±0,06  0,506a ±0,04 

Após 0,244b ±0,01 0,222b ±0,02 0,211b ±0,03 

Médias nas colunas seguidas de letras iguais não diferem entre si pela análise de variância (MIXED, 
P>0,05). 

 

Embora a produção tenha sido pequena, o leite de ovelha é bastante 

interessante do ponto de vista nutricional, pois nos primeiros 60 dias apresentou 4,08% 

de gordura, 4,19% de proteína, 6,27% de lactose e 0,93% de sais minerais (Tabela 6). 

Os valores médios percentuais dos componentes de proteína, lactose, sais e 

extrato seco desengordurado do leite aumentaram apenas percentualmente em relação 

ao período pós-desmama (P>0,05). 

 

Tabela 6 - Médias de composição do leite (± erro padrão da média), antes e depois da 

desmama, em ovelhas da raça Santa Inês 

Desmama 
Lactose  

(%) 

Proteína  

(%) 

Gordura  

(%) 

ESD1  

(%) 

Sais  

(%) 

Antes 6,27a ±0,11 4,19a ±0,08 4,08b ±0,16 11,50a ±0,21 0,93a ±0,01 

Após 6,08a ±0,10 4,03a ±0,06 5,58a ±0,15 10,93a ±0,15 0,89a ±0,01 

Médias nas colunas seguidas de letras iguais não diferem entre si pela análise de variância (MIXED, 
P>0,05); 
1
 Extrato seco desengordurado.  

 

Para o teor de lactose e sais minerais, foi observada redução com o avanço da 

lactação até o desmame, não apresentando diferenças e se estabilizando após esse 
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período (P>0,05). O percentual de extrato seco desengordurado (ESD) diminuiu 

numericamente em função da semana de lactação, porém não variou em função do 

desmame. Apenas o percentual de gordura do leite apresentou menores valores no 

período anterior ao desmame (P<0,05). 

Já, o desdobramento da variável gordura que sofreu influencia significativa 

durante todo o período de lactação (Figura 14) confirma sua variação em função da 

produção de leite. 

 

 

 

           Figura 14 - Médias de gordura (%), antes e após a desmama, em ovelhas da raça Santa Inês 

  

4.1.2 Leite residual 

 A produção de leite, o leite residual e o percentual de gordura durante 30 dias de 

lactação pós-desmama são apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Médias de produção diária, leite residual (kg/dia e %) e gordura (%) (± erro 

padrão da média) em ovelhas da raça Santa Inês, durante 30 dias de 

lactação pós-desmama 

Produção Leite 

(kg/dia) 

Leite  

(% do Total) 

Gordura 

(%) 

Leite total  0,310a ±0,01 72,7 5,87b ±0,19 

Leite residual 0,116b ±0,01 27,2 7,11a ±0,25 

Médias nas colunas seguidas de letras iguais não diferem entre si pela análise de variância (MIXED, 
P>0,05). 

 

O percentual de leite residual de 27% obtido após a administração de ocitocina é 

relativamente alto. Em relação aos teores de gordura no leite, houve diferença (P<0,05) 

entre leite ordenhado e leite residual (com administração de ocitocina). 

 

 

4.1.3 Pesos de ovelhas e cordeiros 

Na Tabela 8 foram apresentados os dados referentes ao desempenho das 

ovelhas Santa Inês e as médias de pesos dos cordeiros Santa Inês/Dorper ao 

nascimento (PN), à desmama (PD), o ganho de peso do nascimento à desmama 

(GMD60), peso aos 75 dias de vida (P75) e ganho de peso da desmama até os 75 dias 

de vida (GMD75). 

 

 Tabela 5 - Médias (± erro padrão médio) de peso ao parto e peso a desmama aos 60 

dias de lactação de ovelhas da raça Santa Inês e peso médio dos cordeiros 

ao nascer, à desmama (60 dias) e aos 75 dias e ganho médio diário do 

nascimento à desmama e aos 75 dias 

Pesos PP/PN PD60 P75 GMD 60 GMD 75 

Ovelhas 58,41a ±1,17 59,41a ±1,16 - 0,016±0,002 - 
Cordeiros 4,24 ±0,11 16,55 ±0,51 20,02 ±0,58 0,205±0,05 0,21±0,02 

Pesos: PP (peso ao parto); PD (peso de desmama); PN (peso ao nascer); P75 (peso aos 75 dias); 
Letras minúsculas subscritas nas linhas diferem estatisticamente pela análise de variância (MIXED, 
P<0,05). 
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As ovelhas ganharam peso no período pós-parto em relação ao peso mensurado 

no parto, porém não há diferença estatística entre os pesos das ovelhas ao parto e à 

desmama (P>0,05). 

No que se refere ao peso ao nascer, desmama e o ganho de peso dos cordeiros 

experimentais, observou-se resultados bem satisfatórios, demonstrando a importância 

do aleitamento materno para o desempenho dos cordeiros devido ao fato dos cordeiros 

permanecerem integralmente com suas mães até 60 dias.  

 

4.1.4 Cortisol 

 

4.1.4.1 ACTH 

Com a aplicação do ACTH endovenoso nos animais houve uma resposta 

hormonal observada pelo pico de produção de cortisol (Figura 15). Comparadas aos 

valores basais (tempos -20 e 0), as concentrações plasmáticas de cortisol aumentaram 

significativamente após administração do ACTH (P<0,05), alcançando valores máximos 

no tempo 60 minutos, Entretanto, após 120 minutos da indução do estresse, as 

concentrações eram menores, alcançando os valores basais novamente aos 300 

minutos (P>0,05). Sendo assim, não houve alteração (P>0,05) dos níveis médios de 

cortisol até o momento da aplicação (tempo 0).   
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                      Figura 15 - Curva de cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas ao 
desafio de imposição de estresse: ACTH 

  

Na Figura 16, observa-se a variação da concentração de cortisol de cada animal 

experimental antes e após a administração de ACTH. A dispersão dos valores de 

cortisol mensurados nos diferentes tempos de colheita demonstra que 

aproximadamente 90% dos animais tiveram liberações medianas de cortisol, sendo que 

o restante dos animais apresentaram valores maiores ou menores de cortisol. Portanto, 

apenas um número reduzido de animais apresentou valores de cortisol realmente 

extremos. 
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Figura 16 - Dispersão dos animais em relação à concentração de cortisol nos diferentes tempos de 
colheita, antes, durante e após a administração de ACTH 
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Assim, não foi possível confirmar estatisticamente a classificação as ovelhas de 

acordo com a proposta inicial deste estudo, ou seja, utilizar a administração de ACTH 

como indutor de estresse e em função disto, separar os animais em 3 classes: menos 

susceptível (Gmenos), medianamente susceptível (Gmédio) e muito susceptível 

(Gmuito).  

 

4.1.4.2 Desmama 

 As médias de cortisol plasmático encontradas para os animais submetidos ao 

desafio de imposição de estresse: desmama, são apresentadas na Figura 17.  

 

 

          Figura 17 - Curva de cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas ao desafio de      
imposição de estresse: Desmama 

 

Analisando a Figura 17, verifica-se que não houve diferenças significativas para 

a concentração de cortisol entre os tempos -20, 0, 60, e 120 minutos (P>0,05). 

Entretanto, as concentrações de cortisol em todos esses tempos de colheita diferiram 

do tempo 300 minutos (P<0,05). Isso mostra que a liberação de cortisol das ovelhas 

submetidas a desmama foi lenta e aumentou linearmente com o passar do tempo (300 

minutos). Este perfil de liberação de cortisol sugeriu que o aumento poderia continuar 

além dos 300 minutos pós-desmama. Assim, na 2ª lactação o tempo de colheita após a 

imposição de estresse foi estendido até 72 horas (-20, 0, 60, 360, 720 minutos, 24, 48 e 

72 horas). 
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Essas diferenças podem ser explicadas (P<0,05) pelo fato de que aos 300 

minutos pós-desmama houve uma maior pressão intramamária no úbere dos animais e, 

não ocorrendo seu esvaziamento, colaborou como outro fator estressante para as 

ovelhas, além da separação física dos filhotes.  

 

4.1.4.3 Primeira ordenha 

As médias de cortisol plasmático encontradas para primeira ordenha das ovelhas 

após a desmama (60 dias) são apresentadas na Figura 18. Comparadas aos valores 

basais (tempos -20 e 0), as concentrações plasmáticas de cortisol aumentaram 

significativamente (P<0,05) após a imposição do estresse da primeira ordenha, 

alcançando valor máximo no tempo 60 minutos. A diminuição da concentração de 

cortisol iniciou na colheita 120 minutos, retornando a valores próximos aos basais 

(P>0,05) na colheita 300 minutos. 

 

 

                 Figura 18 - Curva de cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas ao desafio de 
imposição de estresse: Primeira ordenha 

 

Na imposição desse estresse, as concentrações de cortisol alcançaram maiores 

valores comparadas ao desmame. Isso pode ser explicado por dois fatores: primeiro 

pelo desmame realizado no dia anterior (Figura 17); segundo pelo fato das ovelhas 

terem sido submetidas à primeira ordenha em um novo ambiente. 
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4.1.4.4 Mudança de ordenhador 

 A Figura 19 ilustra a concentração plasmática de cortisol diante dos dois 

tratamentos: mudança de ordenhador e ordenhador habitual, mostrando o 

comportamento das curvas nos tempos de colheita: -20, 0, 60, 120 e 300 minutos. 

Embora os perfis das curvas de cortisol sejam semelhantes, as concentrações 

plasmáticas de cortisol mensuradas no pico de sua concentração (60 minutos) foram 

significativamente mais elevadas para o ordenhador desconhecido.  

    
 
Figura 19 - Curva de cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas ao desafio de imposição de 

estresse: Mudança de ordenhador 

 

As concentrações plasmáticas totais de cortisol para os tratamentos mudança de 

ordenhador e ordenhador habitual constam na Figura 20. As concentrações de cortisol 

diferiram entre os dois tipos de ordenhadores (P<0,05), apresentando maiores valores 

para o ordenhador desconhecido, quando comparado com o ordenhador habitual. 
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 Figura 20 - Cortisol em fêmeas Santa Inês submetidas ao desafio de imposição de       
estresse: Mudança de ordenhador e ordenhador habitual 

 

 

4.1.4.5 Comparações entre as diferentes imposições de estresse 

 A Figura 21 ilustra as concentrações plasmáticas de cortisol diante das quatro 

imposições de estresse: ACTH, desmama, primeira ordenha e mudança de ordenhador, 

mostrando o comportamento das curvas nos seguintes tempos de colheita: -20, 0, 60, 

120, 300 minutos. 
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Figura 21 - Cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas aos desafios de imposição de estresse: 
ACTH, Desmama, Primeira ordenha e Mudança de ordenhador 

 

Nota-se claramente que a administração de ACTH causou a maior liberação de 

cortisol, entretanto o perfil de liberação de cortisol após a administração de ACTH e 

primeira ordenha foram semelhantes, sendo que o valor máximo de cortisol foi 

observado no tempo 60 minutos.  

Entretanto, o perfil de liberação de cortisol após a mudança de ordenhador 

(tempo 0) difere dos perfis de cortisol anteriores, já que o maior valor foi observado 

antes da ordenha, na visualização do ordenhador desconhecido. Do mesmo modo, o 

perfil de liberação de cortisol, observado após o desmame é diferente das demais 

liberações estudadas, pois o valor máximo de cortisol foi observado na colheita 300 

minutos após a realização do desmame. 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

-20 0 60 120 300 

C
o

rt
is

o
l 
(n

g
/m

L
) 

Tempos (minutos) 

ACTH 

Desmama 

1ª ordenha 

Mudança de ord 

IMPOSIÇÃO 



56 

 

 

Tabela 6 - Equação de regressão das diferentes imposições de estresse em ovelhas 

Santa Inês 

Imposições de estresse Equação de regressão R2 

ACTH y=17,48+1,42x+0,05x²0,0006x³+0,00001x⁴ 0,707 

Desmama y= 8,94+0,101x-0,000008x² 0,120 

1ª ordenha y= 30,51+0,63x-0,005x²+0,00001x³ 0,079 

Mudança de ordenhador y=2,90+0,013x-0,001x2+0,0001x3 0,072 

(P<0,05). 

 

 

4.1.5 Comportamento em sala de ordenha 

Os resultados da avaliação de reatividade na primeira ordenha de ovelhas Santa 

Inês, com base nas observações comportamentais presenciadas pelos ordenhadores 

(Tabela 4), estão ilustrados na Figura 22.  

 

 

          Figura 22 - Dispersão dos animais em relação ao número de atividades consideradas   
reativas durante a primeira ordenha de ovelhas Santa Inês  
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outras, por apresentarem com uma maior frequência tais comportamentos. Esses 

resultados demonstraram que algumas ovelhas foram bastante reativas durante o 

manejo no primeiro dia de ordenha, segundo os ordenhadores habituais. 

As correlações entre as variáveis produtivas, fisiológicas e comportamentais das 

ovelhas na sala de ordenha podem ser observadas na Tabela 10. 

 

Tabela 7 - Relações entre as variáveis produtivas (produção e produtividade), 

fisiológicas (concentração de cortisol), tempo de ordenha e reatividade à 

primeira ordenha em ovelhas Santa Inês 

 Tempo Cortisol Produção Produtividade Reatividade 

Tempo - 0,1512 0,4676* -0,423* 0,308* 

Cortisol 0,1512 - 0,112 0,213 0,132 

Produção 0,4676* 0,112 - 0,114 0,205 

Produtividade -0,423* 0,213 0,114 - 0,122 

Reatividade 0,308* 0,132 0,205 0,122 - 

*(P<0,05). 

 

De acordo com os resultados da Tabela 10, observamos uma correlação positiva 

entre tempo de ordenha e produção de leite, reatividade (freqüências de coices, sobre-

passos, vocalizações, tentativas de fuga e micção) e uma correlação negativa entre 

tempo de ordenha e produtividade (produção de leite (kg)/tempo de ordenha (minutos)), 

ou seja, quanto maior o tempo de ordenha, menor a produtividade da ovelha em termos 

de eficiência de ordenha completa. 

 

4.1.6 Comportamento – Interação ovelha/cordeiro 

Na Figura 23 são apresentados os valores médios em porcentagem das 

frequências de posição (local e postura) das ovelhas no parto e em relação ao 1º e 2º 

dia pós-parto e dia anterior a desmama. 
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Figura 23 - Frequências das atividades comportamentais de ovelhas e cordeiros, no dia do 
parto (dia 0), e nos dias 1, 2 e desmama, em relação à posição e postura do 
animal 

 

Observa-se que, no dia do parto (dia 0), pouco mais de 65% do tempo a postura 

e posição escolhida pelas mães foi sob o sol em pé. Elas permaneceram sob o sol 

deitadas cerca de 25% do tempo e, à sombra em pé ou deitada, em torno de 10% da 

frequência total observada. A postura das ovelhas está relacionada à procura da mãe 

por lugares mais quentes para parirem, já que os partos ocorreram nos meses mais 

frios do ano (junho, julho e agosto).  

Após o parto, as ovelhas permanecem em pé (pouco mais de 65% do tempo), 

facilitando as tentativas de mamar do cordeiro, possuindo grande influência para a 

primeira mamada.  

Nos primeiros dias posteriores ao parto observou-se que a mãe ainda continuava 

preferindo lugares ao sol e permanecendo em pé, pois ela continuava cooperando com 

as tentativas de mamar do cordeiro. Por outro lado, no dia anterior à desmama (dia 58), 

a ovelha permanece por mais tempo deitada ao sol, o que sugere que o filhote era 

menos dependente do leite da mãe. 

As Tabelas 11 e 12 ilustram o número de ocorrências das atividades 

comportamentais das ovelhas e dos cordeiros ao parto. 
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Tabela 8 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais, dentro de 36 observações (3 horas) no 

momento do parto de matrizes Santa Inês 

 Atividades Nº de obs Percentuais (%) 

Diárias 12a (± 1,01) 33,3 

Cuidado com o filhote 11b (± 0,75) 30,5 

Facilitando mamada 12ab (± 0,87) 33,3 

Dificultando mamada 1c (± 0,08) 2,7 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

As ovelhas experimentais despenderam 30,5% do tempo cuidando do filhote, 

33,3% em atividades relacionadas à mamada, 33,3% do seu tempo realizando outras 

atividades diversas (comer, beber, ruminar, deslocar, balir e interações), sendo a maior 

parte do tempo despendida com as atividades relacionadas ao filhote. Os 

comportamentos antagônicos à cria como, dificultar a mamada e agressão, foram 

menos manifestados pelas ovelhas, representando 2,7% das observações.  

 

Tabela 9 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais, dentro de 36 observações (3 horas) no 

momento do parto de cordeiros 

Atividades Nº de obs Percentuais (%) 

Ócio ao parto 18a (± 0,81) 50,0 

Tentando mamar 12b (± 0,55) 33,3 

Mamando 4c (± 0,65) 11,1 

Interações 2d (± 0,10) 5,5 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

Este período denominado ócio ao parto (período de pouca atividade do filhote) 

corresponde aos minutos logo após o nascimento, estando relacionado à hipoxia.  

 Logo após o período inicial, o cordeiro intensifica suas atividades e as 

ocorrências das atividades de tentar mamar e mamar representaram 33,3 e 11,1% 
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respectivamente, sendo assim, despendendo mais de 44% do tempo com atividades 

relacionadas à mamada, nos primeiros minutos pós-parto. 

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentados os números de ocorrências (médias) e 

percentuais (%) das ovelhas e dos cordeiros, respectivamente, em relação aos dias 

pós-parto e dia anterior à desmama, para as atividades diárias e materno- filiais. 

 

Tabela 10 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais – atividades diárias e materno-filiais, 

dentro de 49 observações (12 horas) durante os dias 1, 2 pós-parto e dia 

anterior à desmama de matrizes Santa Inês 

Dias Atividades diárias  Atividades materno-filiais 

 n %  n % 

1 31c (± 0,72) 63,26  18a (± 0,78) 36,73 

2 34b (± 0,51) 69,38  15b (± 0,43) 30,6 

Desmama* 44a (± 0,38) 89,79  5c (± 0,32) 10,2 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 
*desmama aos 58 dias 

 

Nota-se na Tabela 13 que as atividades diárias para as ovelhas foi crescente ao 

longo da lactação (31, 34, 44 eventos, respectivamente) (P<0,05), enquanto que as 

atividades materno-filiais diminuíram ao longo do período avaliado (18, 15 e 5 eventos, 

respectivamente) (P<0,05), indicando que realmente o ato de mamar, embora essencial 

para a formação dos laços materno-filiais, não é suficiente para que o mesmo se 

mantenha por período além de 60 dias na espécie ovina.  
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Tabela 11 - Número de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais – atividades diárias e materno-filiais, 

dentro de 49 observações (12 horas) durante os dias 1, 2 pós-parto e dia 

anterior à desmama de cordeiros 

Dias Atividades diárias  Atividades materno filiais 

 n %  n % 

1 11c (± 0,4) 22,44  38a (± 2,0) 77,55 

2 21b (± 1,1) 42,85  28b (± 1,6) 57,14 

Desmama* 34a (± 1,9) 69,38  15c (± 0,6) 30,61 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 
*desmama aos 58 dias 

Já para os cordeiros, as atividades comportamentais ao longo da lactação foram 

bastante similares aos de suas mães, sendo crescente para as atividades diárias e 

decrescentes em relação às atividades materno-filiais. As atividades materno-filiais 

apresentaram 77,55% das observações no primeiro dia após o parto (P<0,05). 

No presente estudo também houve evolução da relação materno-filial. Entretanto 

os cordeiros procuram contato materno-filial com suas mães em 30,61% do período 

observado (dia 58), em relação às ovelhas que procuram manter contato me 10,2% das 

atividades observadas. 
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4.2 Segunda lactação (Ano 2) 

 

4.2.1 Produção e composição do leite 

As variáveis de produção de leite antes e após a desmama, dos grupos de 

desmama com 45 e 60 dias, estão apresentadas nas Figuras 24 e 25, respectivamente. 

Nota-se maior produção de leite dos animais que desmamaram aos 45 dias em relação 

aos animais que desmamaram aos 60 dias (sendo esta melhor para o cordeiro), 

observando também maior produção de leite antes da desmama comparada com a 

produção após a desmama (P<0,05), sendo assim, a produção de leite pós-desmama 

diminuiu por volta de 2,3 vezes quando comparada com a produção de leite antes da 

desmama em ambos os grupos. 

Nesse estudo, foi observado que o pico de produção leiteira (0,80 e 0,74 Kg) 

ocorreu na segunda quinzena antes da desmama, ou seja, aos 30 dias de lactação 

tanto para o grupo com desmama aos 45 dias como para aos 60 dias de lactação, 

respectivamente. 
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  Figura 24 - Produção média de leite (kg) antes (a) e após (b) a desmama, aos 45 dias, 
em ovelhas da Raça Santa Inês 

 

 

Figura 25 - Produção média de leite (kg) antes (a) e após (b) a desmama, aos 60 dias, em 
ovelhas da Raça Santa Inês 

 

As médias de produção de leite ajustada para 6,5% de gordura e 5,8% de 

proteína nas diferentes idades a desmama, sendo, antes e após a mesma, são 

apresentadas nas Tabelas 15 e 16. 
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Tabela 12 - Médias de produção do leite, produção de leite corrigida para gordura e 

produção de leite corrigida para proteína (± erro padrão da média), antes e 

após a desmama aos 45 e 60 dias, em ovelhas da raça Santa Inês 

Desmama  

Produção  

de leite (kg) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura e 5,8% 

proteína) 

Desmama aos 45 dias 

Antes 0,759a ±0,06 0,972a ±0,08 0,897a ±0,08 

Após 0,342b ±0,02 0,442b ±0,03 0,406b ±0,04 

Desmama aos 60 dias 

        Antes 0,665A ±0,06 0,917A ±0,07 0,845A ±0,07 

        Após 0,241B ±0,02 0,329B ±0,04 0,302B ±0,04 

Médias nas colunas seguidas de letras diferentes diferem entre si pela análise de variância (MIXED, 
P>0,05). 

 

A produção de leite antes da desmama de ambos os grupos (45 e 60 dias) se 

apresentou mais alta, atingindo o pico de produção aos 30 dias de lactação, no entanto, 

foi sempre maior no grupo desmamado aos 45 dias (0,759 kg ±0,06) em comparação ao 

grupo desmamado aos 60 dias (0,665 kg ±0,06). 

Apesar do aumento na produção, não houve diferença significativa na produção 

de leite entre os dias de desmama (Tabela 16). Logo após a desmama, houve um 

brusco declínio na curva de lactação, sendo, resultado da separação do filhote e 

ausência da sucção dos cordeiros, como ocorrido na 1ª lactação (Figura 24 e 25).  

Quando foram ajustadas as produções para gordura a 6,5% e proteína à 5,8%, 

as diferenças na produção de leite antes e após a desmama continuaram. Após a 

desmama, continuou-se com apenas uma ordenha diária, o que pode ter prejudicado o 

real potencial de produção de leite das ovelhas e, consequentemente, causado um 

encurtamento da lactação, uma vez que após a desmama, a produção de leite mostrou 

queda acentuada, como na 1ª lactação. 
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Tabela 13 - Médias de produção do leite, produção de leite corrigida para gordura e 

produção de leite corrigida para proteína (± erro padrão da média), com 

diferentes idades à desmama (45 e 60 dias), em ovelhas da raça Santa 

Inês 

Desmama  

Produção  

de leite (kg) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura) 

Produção  

de leite (kg)  

(6,5% gordura e 5,8% 

proteína) 

45 dias 0,485 ±0,05 0,623 ±0,07 0,575 ±0,05 

60 dias 0,529 ±0,06 0,723 ±0,06 0,666 ±0,07 

(P>0,05). 

 

 As Tabelas 17 e 18 apresentam as médias de composição do leite nas diferentes 

idades a desmama, sendo, antes e após a mesma. 

Como mencionado na lactação anterior, embora a produção tenha sido 

relativamente baixa, o leite de ovelha apresentou valores por volta de 5,6 – 5,9% de 

lactose, 3,85 – 3,92% de proteína, 9,39 – 10,41% de gordura, 10,67 – 10,90% de 

extrato seco desengordurado e 0,87 – 0,90% de sais, nas primeiras semanas de 

lactação (anterior à desmama) e após a desmama, respectivamente. 

 

Tabela 14 - Médias de composição do leite (± erro padrão da média), antes e após a 

desmama aos 45 dias, em ovelhas da raça Santa Inês 

Desmama 
Lactose  

(%) 

Proteína  

(%) 

Gordura  

(%) 

ESD1  

(%) 

Sais  

(%) 

Desmama aos 45 dias 

Antes 5,65 ±0,18 3,85 ±0,10 9,39 ±0,30 10,90 ±0,38 0,90 ±0,03 

Após 5,58 ±0,09 3,72 ±0,06 9,51 ±0,19 10,16 ±0,16 0,85 ±0,01 

Desmama aos 60 dias 

Antes 5,90 ±0,15 3,92 ±0,09 10,41 ±0,26 10,67 ±0,27 0,87 ±0,01 

Após 5,63 ±0,11 3,75 ±0,07 10,27 ±0,54 10,25 ±0,21 0,86 ±0,01 

(P>0,05) 
1
 Extrato seco desengordurado. 
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 Como ilustrado na Tabela 17, não foram observadas diferenças (P>0,05) entre 

as variáveis no período antes e após a desmama, para as duas idades a desmama, 

apresentando apenas redução numérica após a desmama em ambos os grupos. 

Por outro lado, quando comparadas as diferentes idades a desmama, pode-se 

observar diferenças na porcentagem de gordura no leite (P<0,05), apresentando maior 

valor para o grupo com desmama aos 60 dias (Tabela 18). Isso pode ser explicado 

talvez por uma melhor secreção de ocitocina dos animais desmamados mais tarde (60 

dias), pois, como já mencionado, a gordura é altamente dependente da secreção de 

ocitocina durante a ordenha.  As outras variáveis como lactose, proteína, extrato seco 

desengordurado e sais, apresentaram resultados similares nos dois grupos de 

desmama (P>0,05). 

 

Tabela 15 - Médias de composição do leite (± erro padrão da média), com diferentes 

idades à desmama (45 e 60 dias), em ovelhas da raça Santa Inês 

Desmama 
Lactose  

(%) 

Proteína  

(%) 

Gordura  

(%) 

ESD1  

(%) 

Sais  

(%) 

45 dias 5,82 ±0,11 3,88 ±0,07 9,43b ±0,19 10,61 ±0,24 0,88 ±0,02 

60 dias 5,83 ±0,13 3,88 ±0,07 10,29a ±0,23 10,56 ±0,21 0,89 ±0,01 

Médias nas colunas seguidas de letras deferentes diferem entre si pela análise de variância (MIXED, 
P>0,05); 
1
 Extrato seco desengordurado.  

 

4.2.2 Pesos de ovelhas e cordeiros 

 Nas Tabelas 19 e 20 são apresentados os dados referentes ao desempenho das 

ovelhas Santa Inês e as médias dos pesos dos cordeiros Santa Inês/Dorper ao 

parto/nascimento (PP/PN), à desmama (PD), peso a cada 15 dias, até os 75 dias de 

vida dos cordeiros (P75). 
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Tabela 16 - Médias (± erro padrão médio) de peso ao parto e peso a desmama aos 45 e 

60 dias de lactação de ovelhas da raça Santa Inês  

Pesos PP PD 

D45 dias 54,50 ±2,05 59,52 ±2,01 

D60 dias 57,89 ±1,85 58,81 ±1,68 

Pesos= PP (peso ao parto); PD (peso desmama); D45 dias (desmama aos 45 dias); D60 dias (desmama 
aos 60 dias); 
P<0,05. 

 

Como ilustrado na Tabela 19, as ovelhas ganharam peso no período pós-parto 

em relação ao parto. Diferenças não foram observadas entre os pesos das ovelhas ao 

parto e a desmama, entre os grupos de idades à desmama (P>0,05). Este resultado 

demonstra claramente que durante todo o período experimental, independente da data 

de desmama, as ovelhas não tiveram em balanço energético negativo prolongado, 

sendo isso muito comum nas raças não especializadas. 

Em relação ao peso dos cordeiros, estes se apresentaram similares em ambos 

os grupos de desmama, durante os 75 dias de vida, não diferindo estatisticamente 

(P>0,05), salientando que, independente da idade a desmama, os animais ganharam 

peso, sendo desmamados com pesos satisfatórios. 

 

Tabela 17 - Médias (± erro padrão médio) de peso dos cordeiros ao nascimento até os 

75 dias de vida 

Pesos PN P15 P30 P45 P60 P75 

D45 dias 3,86±0,25 5,67±0,54 7,83±0,7 10,53±0,82 12,22±0,99 14,15±1,14 

D60 dias 3,91±0,23 5,76±051  7,67±0,72 9,76±0,92 12,35±1,13 14,48±1,27 

Pesos: PN (peso ao nascer); P15 (peso aos 15 dias); P30 (peso aos 30 dias); P45 (peso aos 45 dias); 
P60 (peso aos 60 dias); P75 (peso aos 75 dias); 
P<0,05. 
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4.2.3 Cortisol – Desmama 

 As médias de cortisol plasmático encontradas para os animais submetidos ao 

desafio de imposição de estresse: 2 grupos de idades a desmama, sendo 45 e 60 dias, 

são apresentadas na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Curva de cortisol em ovelhas da raça Santa Inês submetidas ao desafio de imposição de 
estresse - 2 idades à desmama: 45 dias e 60 dias 

 

Analisando a Figura 26, verificou-se o mesmo comportamento entre as duas 

curvas de cortisol, ou seja, entre os 2 grupos experimentais. Apesar disso, observou-se 

diferenças para as concentrações de cortisol, durante todos os tempos de colheita 

(P>0,05), mostrando que a desmama mais tardia (60 dias) provoca uma menor 

liberação de cortisol nas ovelhas, sendo assim, menos estressante. 

 

4.2.4 Comportamento – Interação ovelha/cordeiro 

 Na Figura 27 são apresentados os valores médios em porcentagem das 

frequências de posição (local e postura) das ovelhas no parto e em relação ao 1º e 2º 

dia pós-parto e dia anterior a desmama. 
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 Figura 27 - Frequências das atividades comportamentais de ovelhas e cordeiros, no dia do parto 
(dia 0), e nos dias 1, 2 e desmama, em relação à posição e postura do animal 

 

Como observado na 1ª lactação, as ovelhas tiveram o mesmo comportamento 

em relação à postura e posição. Verifica-se que no dia do parto (dia 0), que 60% do 

tempo a postura e posição escolhidas pelas mães foram sob o sol em pé. Elas 

permanecerem sob o sol deitadas aproximadamente 30% do tempo e, à sombra em pé 

ou deitada, ambas não chegaram a 10% do tempo. A postura das ovelhas está 

relacionada à procura da mãe por lugares mais quentes para parirem, já que os partos 

ocorreram nos meses mais frios do ano (julho e agosto), como discutido na primeira 

lactação. 

No dia do parto e nos dias posteriores ao mesmo, as ovelhas permaneceram em 

pé (pouco mais de 40% do tempo), facilitando as tentativas de mamar do cordeiro, 

possuindo grande influência para a primeira mamada, e estimulando-o a continuar 

mamando nos dias subsequentes. Podemos observar também nesse período que a 

mãe ainda continua preferindo lugares ao sol e permanecendo em pé, pois ela continua 

cooperando com as tentativas de mamar do cordeiro.  
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Por outro lado, no dia anterior à desmama, a ovelha permanece por mais tempo 

deitada ao sol e posteriormente deitada à sombra, o que sugere que o filhote era menos 

dependente do leite da mãe, tornando-se mais dependente de alimentos sólidos. 

As Tabelas 21 e 22 ilustram o número de ocorrências das atividades 

comportamentais das ovelhas e dos cordeiros ao parto. 

 

Tabela 18 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais, dentro de 24 observações (2 horas) no 

momento do parto de matrizes Santa Inês 

 Atividades Nº de obs Percentuais (%) 

Diárias 6b (±0,43) 25,56 

Cuidado do filhote 11a (±0,92) 48,72 

Facilitando mamada 6b (±0,58) 25,72 

Dificultando mamada 0c 0 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

O comportamento materno das ovelhas no período pós-parto foi bastante 

previsível, sendo que o abandono de cordeiros e outras atitudes anormais praticamente 

não existiram. As ovelhas experimentais despenderam 48,72% do tempo cuidando do 

filhote, 25,72% facilitando a mamada 25,56% realizando outras atividades diversas 

(comer, beber, ruminar, deslocar, balir e interações). A maior parte do tempo 

desprendido com as atividades relacionadas ao filhote se deve ao fato desses 

comportamentos estarem relacionados à criação do vínculo entre mãe-filhote nesse 

período de pós-parto. 

Nesse período experimental não foram manifestados pelas ovelhas 

comportamentos antagônicos à cria, como dificultar a mamada, agressão e rejeição. 

Tais comportamentos talvez não tenham sido observados pelo fato da ausência de 

mães inexperientes, ou seja, mães de primeira cria, visto que as mesmas pariram na 1ª 

lactação. 
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Tabela 19 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais, dentro de 24 observações (2 horas) no 

momento do parto de cordeiros 

Atividades Nº de obs Percentuais (%) 

Ócio ao parto 12a (± 0,83) 50,75 

Tentando mamar 6b (± 0,72) 25,25 

Mamando 5b (± 0,22) 21,21 

Interações 0c  0 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

O período de pouca atividade denominado ócio ao parto, como descrito na 1ª 

lactação, corresponde aos minutos logo após o nascimento, estando relacionado à 

hipoxia. Após esse período inicial, o filhote começa a intensificar suas atividades 

através de comportamentos relacionados à mamada (tentar mamar e mamando), 

representando por volta de 46% dessas atividades. 

Nas Tabelas 23 e 24 são apresentados os números de ocorrências (médias) e 

percentuais (%) das ovelhas e dos cordeiros, respectivamente, em relação aos dias 

pós-parto e dia anterior a desmama, em duas idades a desmama: 45 e 60 dias, 

respectivamente, para as atividades diárias e materno- filiais. 
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Tabela 20 - Números de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais – atividades diárias e materno-filiais, 

dentro de 49 observações (12 horas) durante os dias 1, 2 pós-parto e dia 

anterior à desmama, em duas idades à desmama (45 e 60 dias) em 

matrizes Santa Inês 

Dias Atividades Diárias  Atividades materno-filiais 

 Nº de obs %  Nº de obs % 

Desmama aos 45 dias 

1 34,72c (± 0,80) 70,86  14,27a (± 0,79) 29,13 

2 44,74b (± 0,55) 91,32  9,14b (± 0,52) 18,67 

D45* 47,99a (± 0,37) 97,95  0,99c (± 0,02) 2,04 

Desmama aos 60 dias 

1 37,2b (± 0,77) 75,94  11,78a (± 0,81) 24,05 

2 40,42b (± 0,83) 82,51  8,56b (± 0,51) 17,48 

D60* 47,66a (± 0,44) 97,27  1,33b (± 0,09) 2,72 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

Pode-se observar na Tabela 23 que os comportamentos de atividades diárias 

para as ovelhas continuaram crescentes ao longo da lactação (P<0,05), como na 1ª 

lactação, enquanto que as atividades materno-filiais apresentaram diminuição ao longo 

do período avaliado (P<0,05), independentemente da idade a desmama. Com essa 

informação, verifica-se que o ato de mamar, embora essencial para a formação dos 

laços materno-filiais, não se mostrou suficiente, nesse caso, para ser mantido além de 

45 dias de lactação.  

Em relação aos cordeiros, suas atividades comportamentais ao longo da 

lactação foram bastante similares aos de suas mães, sendo similares também à 

primeira lactação, ou seja, crescente para as atividades diárias e decrescentes em 

relação às atividades materno-filiais. As atividades materno-filiais foram registradas 

81,63 e 77,55% das observações no primeiro dia após o parto, para os grupos com 

desmama aos 45 e 60 dias, respectivamente (P<0,05). 
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Tabela 21 - Número de ocorrências (médias) (± erro padrão médio) e percentuais (%) 

das atividades comportamentais – atividades diárias e materno-filiais, 

dentro de 49 observações (12 horas) durante os dias 1, 2 e dia anterior à 

desmama, em duas idades à desmama (45 e 60 dias) de cordeiros 

Dias Atividades Diárias  Atividades materno filiais 

 Nº de obs %  Nº de obs % 

Desmama aos 45 dias 

1 9c (± 0,3) 18,36  40a (± 1,7) 81,63 

2 16b (± 1,4) 32,65  33b (± 1,33) 67,34 

D45 32a (± 1,8) 65,30  17c (± 0,78) 34,69 

Desmama aos 60 dias 

1 11c (± 0,43) 22,44  38a (± 1,94) 77,55 

2 19b (± 1,32) 38,77  30b (± 1,49) 61,22 

D60 37a (± 2,0) 75,51  12c (± 0,81) 24,48 

Letras minúsculas subscritas nas colunas diferem estatisticamente pela análise de variância (P<0,05). 

 

Contudo, nessa fase experimental verificou-se que também houve uma evolução 

da relação materno-filial, como na 1ª lactação, porém os cordeiros ainda mantiveram 

contato materno-filial com suas mães durante 34,69 e 24,48% do período observado 

(dia 44 e 58), respectivamente, salientando que no grupo desmamado aos 60 dias 

apresentou uma redução de 10% das atividades materno-filiais em relação ao grupo 

desmamado aos 45 dias, mostrando que nesse grupo (45 dias), além da separação 

física ser mais estressante, como verificado pelas concentrações de cortisol, o vínculo 

entre mãe e filhote ainda está mais forte, comparado com o grupo desmamado aos 60 

dias. 
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5 DISCUSSÃO (1ª e 2ª lactação) 

 

5.1 Produção e composição do leite  

As curvas de lactação em ambas lactações apresentaram o mesmo 

comportamento, ou seja, houve uma redução na produção de leite logo após a 

desmama, independente da idade a desmama. Essa diminuição da produção de leite 

após a desmama pode ser parcialmente explicada pela menor frequência de 

esvaziamento do úbere, pois a produção total de leite obtida pelo cordeiro é maior que 

a obtida pela ordenha, com a mesma frequência (LABUSSIÈRE et al., 1974; 

LABUSSIÈRE, 1988). Neste período de transição para a ordenha exclusiva é comum 

verificar uma diminuição na produção total de leite de aproximadamente 30% 

(LABUSSIÈRE, 1988; IZADIFARD; ZAMIRI, 1997; ZAMIRI et al., 2001), independente 

da idade à desmama.  

O declínio da curva de lactação após o desmame é resultado da separação do 

filhote e ausência da sucção dos cordeiros. Segundo Marnet e Mckusick (2001), o 

vínculo mãe-filho parece ser um forte regulador de secreção de ocitocina. Ao mesmo 

tempo, a ejeção contínua do leite é dependente da liberação de elevada concentração 

de ocitocina durante toda a ordenha e qualquer falha no processo de ejeção do leite 

pode interromper sua remoção (BRUCKMAIER; BLUM, 1998), como por exemplo, o 

desmame. 

Outros autores também já verificaram que a concentração de ocitocina 

plasmática foi maior durante a amamentação dos cordeiros, em comparação à ordenha 

mecanizada, fato atribuído não a uma ineficiência da glândula pituitária, mas 

provavelmente, ao estresse causado pelo desmame e, consequentemente, a uma 

mudança no comportamento da ovelha (MARNET; NEGRÃO, 2000).   

No presente estudo em ambas as lactações, o pico de produção leiteira ocorreu 

aos 30 dias de lactação (Figuras 13a, 24 e 25), resultado semelhante ao encontrado 

nas mesmas condições por outros autores (CARDELLINO; BENSON, 2002; SOUZA et 

al., 2005).   

Porém, Hassan (1995), Ribeiro et al. (2007) e Stradiotto et al. (2010) constataram 

que o pico de lactação pode ocorrer mais tarde, em torno da 7ª semana após o parto. 
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Melo et al. (2008) salientaram que ovelhas da raça Santa Inês, diferentemente de 

outras raças especializadas para corte, apresentam maior período de lactação. Para Sá 

et al. (2005), o momento do pico de lactação de ovelhas da raça Bergamácia variou 

consideravelmente, entre a  4ª e 9ª semana. Em trabalho realizado com ovelhas 

Corriedale (não especializada na produção leiteira), a produção leiteira foi estável entre 

a 3ª e a 10ª semana, diminuindo progressivamente até 13ª semana (SOUZA et al., 

2005).  

Neste contexto, a ausência dos cordeiros após a desmama e a baixa frequência 

de ordenha causaram redução na produção de leite a partir dos 30 dias de lactação 

(Figuras 13b, 24 e 25). Assim, a duração da lactação destes animais pode ser estimada 

para um período de aproximadamente 75 dias, pois na segunda semana após o 

desmame dos cordeiros, a produção média foi 0,24 kg na 1ª lactação e 0,352; 0,212 kg 

na 2ª lactação com desmama aos 45 e 60 dias, respectivamente. Quando foram 

ajustadas as produções para gordura a 6,5% e, proteína a 5,8%, as diferenças na 

produção de leite antes e após a desmama continuaram (Tabela 5, 15 e 16). 

As médias de produção de leite verificadas no presente experimento foram 

relativamente baixas, nas 2 lactações, possivelmente, devido a dois fatores: 1) os 

animais da raça Santa Inês, utilizados na pesquisa, não foram submetidos a uma 

seleção genética visando a produção leiteira; 2) o estímulo da produção diminuiu, 

devido à baixa frequência de ordenha (uma vez ao dia). Assim, nas 2 lactações 

estudadas, a produção de leite foi semelhante, não diferindo entre idades a desmama.  

Após a desmama, continuou-se com apenas uma ordenha diária, como já 

mencionado, o que pode ter prejudicado o real potencial de produção de leite das 

ovelhas e consequentemente, causando um encurtamento da lactação, uma vez que 

após a desmama, a produção de leite mostrou queda acentuada. Este comportamento 

provavelmente pode ter ocorrido em função da morte das células secretoras dos 

alvéolos, devido ao aumento da pressão intramamária com o acúmulo do leite ao longo 

do dia no úbere (WILDE; PEAKER, 1990).  

De acordo com Gargouri et al. (1993), mais leite comercial é produzido quando 

as ovelhas são ordenhadas duas vezes ao dia, ou uma vez ao dia quando estão 



76 

 

 

amamentando seus cordeiros, durante os primeiros 30 dias de lactação, comparado 

com ovelhas que não são ordenhadas neste período. 

Ao longo da lactação, a porcentagem de proteína aumenta, enquanto a 

porcentagem de gordura e extrato seco desengordurado diminuem (MCKUSICK et al., 

2002; OCHOA-CORDERO et al., 2002; KRIDLI et al., 2007), porém o desmame 

realizado no presente estudo alterou esta relação clássica.Ochoa e Cordero et al. 

(2002) salientaram que a produção de leite tem correlação positiva com a lactose e 

negativa com a quantidade de sólidos totais e proteína. De acordo com Bencini e Pulina 

(1997), esta relação é válida tanto quando se compara raças de alta e baixa produção, 

animais de maior ou menor produção, e até mesmo ao se considerar um mesmo animal 

durante os diferentes estágios de lactação. 

Para o teor de lactose e sais minerais, foi observada redução com o avanço da 

lactação até o desmame. Essa amplitude de variação em relação à lactose está 

relacionado à regulação da pressão osmótica na glândula mamária, pois, uma maior 

produção de lactose resulta em maior produção de leite com o mesmo teor de lactose 

(PERES, 2001). 

O percentual de extrato seco desengordurado (ESD) diminuiu numericamente 

em função da semana de lactação. No presente estudo, o teor de extrato seco 

desengordurado, nas duas lactações, apresentou-se inferior ao intervalo de 16,7 a 

19,70%, como descrito na literatura (HASSAN, 1995; JANDAL, 1996; KREMER et al., 

1996; SIMOS et al., 1996; OCHOA-CORDERO et al., 2002). 

Na 1ª lactação, o percentual de gordura do leite apresentou menores valores no 

período anterior ao desmame (Tabela 6). Esse fato pode ser explicado pela redução da 

produção de leite no período pós-desmama, concordando com Otto; Sá (2001), que 

relataram uma possível correlação negativa entre a produção e o teor de gordura do 

leite.  

Entretanto, Mckusick et al. (1999) observaram em animais de maior potencial 

produtivo, um expressivo aumento no teor de gordura do leite obtido na ordenha após o 

desmame. Já na 2ª lactação, não foram observadas diferenças no teor de gordura do 

leite antes e após a desmama.  
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Diferenças significativas foram verificadas entre os grupos de desmama (Tabela 

18), onde o grupo desmamado aos 60 dias apresentou maiores valores de gordura no 

leite. Isso pode ser explicado pela menor produção de leite desse grupo em relação aos 

animais que desmamaram aos 45 dias, visto que a gordura tem relação inversa com a 

produção de leite. Serrão (2008) observou teores médios de gordura no leite de 5,51; 

5,54 e 4,61%, em três sistemas de desmama, sendo 48 horas, 45 dias e 30 dias de 

lactação, respectivamente.   

O desdobramento da variável gordura na lactação (Figura 14) confirma sua 

variação em função da produção de leite (EIFERT et  al., 2006). Porém, as ovelhas 

Santa Inês utilizadas no presente experimento produziram menos gordura quando 

comparadas àquela de raças especializadas como Lacaune, Sarda, East Friesian e 

Awassi que produzem teores de gordura em média de 7,14%; 6,61%; 6,64% e 6,70%, 

respectivamente, (BENCINI; PULINA, 1997). Provavelmente, devido à intensa seleção 

genética pela qual os animais de alta produção são submetidos resultando em maior 

produção e melhor qualidade do leite.  

Na 2ª lactação, a gordura no leite já apresentou valores bem mais elevados, 

indicando que provavelmente não houve falha no processo de ejeção do leite durante a 

ordenha, já que nessa fase foi administrado ocitocina endovenosa para mensurar a 

produção leiteira. De acordo com Mckusick et al. (2002), a gordura do leite é 

dependente da ejeção do leite para sua remoção da glândula mamária, sendo, 

consequentemente, maior após a aplicação de ocitocina, inclusive quando da obtenção 

do leite cisternal. 

 

5.2 Leite residual 

O percentual de leite residual obtido após a administração de ocitocina, na 

primeira lactação, foi relativamente alto. Esses resultados demonstram que houve 

retenção de leite, ou seja, uma possível falha no reflexo de ejeção de leite pós-

desmama. Este percentual é alto quando comparado a outras raças especializadas 

como Lacaune, Awassi e East Friesian, que obtiveram produção de 1,63; 1,23 e 0,86 L 

de leite, respectivamente (GOOTWINE; GOOT, 1996; BARILLET et al., 2001). 
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 Ribeiro et al. (2007) observaram em ovelhas Santa Inês produção de leite de 

0,66 kg/dia para animais controle e 1,05 kg/dia para animais com administração de 

ocitocina, ou seja um aumento de 62%. Bencini et al. (1992) concluíram que a aplicação 

de ocitocina aumenta a quantidade de leite extraído (P<0,01). Zamiri et al. (2001) 

ressaltaram que o efeito galactopoiético da ocitocina pode estar relacionado ao 

aumento na taxa de secreção de leite. Portanto, duas hipóteses têm sido propostas: a 

1ª refere-se à influência da ocitocina na eficiência de remoção de leite, que aumenta a 

secreção pela redução do efeito inibitório da lactação (WILDE; PEAKER, 1990); a 2ª é 

atribuída à influência direta da ocitocina na produtividade ou manutenção das células 

epiteliais mamárias (BALLOU et al., 1993). 

Em relação aos teores de gordura no leite, houve diferença (P<0,05) entre leite 

ordenhado e leite residual (com administração de ocitocina). Isso pode ser explicado 

pela maior concentração de ocitocina disponível (BRUCKMAIER; BLUM, 1988), pois de 

acordo com Mckusick et al. (2002), esse hormônio é responsável pela contração das 

células mioepiteliais, essenciais para remoção total da gordura do leite.  

De fato, algumas ovelhas, mesmo de raças produtivas, podem apresentar falha 

no reflexo de ejeção do leite e, consequentemente, maior retenção da fração de leite 

alveolar, rica em gordura (LABUSSIÈRE et al., 1969, ZAMIRI et al., 2001). 

 

5.3 Pesos de ovelhas e cordeiros 

As ovelhas ganharam peso no período pós-parto em relação ao peso mensurado 

no parto, em ambas as lactações, não apresentando diferença entre os pesos das 

ovelhas ao parto e à desmama e pesos entre idades a desmama (P>0,05). De acordo 

com Snowder e Glimp (1991), a perda de peso de ovelhas durante as 4 primeiras 

semanas de lactação é mínima, mas pode aumentar com a persistência da lactação. 

Rodrigues et al. (2006), ressaltam que a condição corporal  dos animais ao final da 

gestação e os  níveis de energia das dietas têm sido  apontados como fatores 

determinantes do desempenho de animais em lactação. 

O peso ao nascer dos cordeiros Santa Inês x Dorper do presente estudo, nas 

duas lactações, foram semelhantes aos encontrados por Emsen et al. (2004), em 
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cordeiros Awassi, e superiores aos encontrados por Müller et al. (2006), para cordeiros 

Ile de France x Texel (peso ao nascer entre 3,75 e 3,95 kg, respectivamente). 

Serrão (2008) avaliando três sistemas de desmama (48 horas, 45 dias e 30 dias 

de lactação), verificou que as ovelhas do sistema D48h apresentaram maior peso e 

melhor condição corporal ao final da lactação que as dos sistemas D30d e D45d, que 

não diferiram entre si (64,66; 59,13 e 51,39 kg, respectivamente).  

Godfrey et al. (1997) observaram para diferentes raças (St. Croix White hair, 

Barbados Blackbelly hair e Florida, Native wool) perda de peso vivo até 21 dias após o 

parto, entretanto as mesmas ovelhas passaram a ganhar peso após 21 e 35 dias de 

lactação. Porém, Boucinhas et al. (2004) verificaram perda na condição corporal das 

ovelhas da raça Santa Inês, do parto até o desmame.  

No presente estudo, a baixa produção leiteira, a menor exigência nutricional das 

ovelhas experimentais e a qualidade da dieta fornecida, nas 2 lactações, evitaram 

mobilização de gordura corporal para a produção de leite. Neste sentido, outros autores 

relataram que após os primeiros meses de lactação, muitas raças de ovinos leiteiros 

depositam gordura corporal em detrimento da produção de leite (CANNAS, 1996; 

GODFREY et al., 1997). 

O desempenho dos cordeiros nas primeiras semanas é fortemente dependente 

da produção de leite das mães, podendo o consumo de leite contribuir em até 90% do 

ganho de peso no primeiro mês de vida (FIGUEIRÓ; BENAVIDES, 1990). 

O desmame precoce, realizado entre 45 e 60 dias de idade, e a oferta de 

alimentos no período pós desmame que por algum motivo não atendam às 

necessidades nutricionais, se destacam como fatores estressores que afetam os 

cordeiros. 

No que se refere ao peso a desmama e ganho de peso dos cordeiros, em ambas 

as lactações, observaram-se resultados bem satisfatórios, independentemente da idade 

a desmama, demonstrando a importância do aleitamento materno para o desempenho 

dos cordeiros, mesmo com idade a desmama mais precoce (45 dias). Além do período 

de amamentação, o peso dos cordeiros experimentais foi relacionado a produção de 

leite adequada durante o início da lactação. Como já mencionado, o consumo de leite é 
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o principal fator que influencia o ganho de peso até o desmame (FIGUEIRÓ; 

BENAVIDES, 1990). 

Pires et al. (2000) observaram em cordeiros Texel desmamados aos 45 dias, 

pesos de 19,94 kg à desmama. Porém, Motta (2000) verificou para cordeiros Texel 

desmamados aos 45 e 60 dias, pesos de 13,39 kg e 15,58 kg, respectivamente. Do 

mesmo modo, Serrão (2008) verificou melhores resultados para cordeiros da raça 

Bergamácia, desmamados aos 45 dias (13,63 kg) em comparação aos desmamados 

aos 30 dias (11,56 kg) e 48 horas após o parto (aleitamento com leite de vaca até 45 

dias) (9,91 kg), demonstrando a importância do período de aleitamento materno para o 

desempenho dos cordeiros e que maior idade à desmama resulta em maior peso.  

Já Fernandes (2005) observou que o peso médio à desmama variou em função 

da alimentação das mães, pois cordeiros de ovelhas alimentadas somente com silagem 

pesaram aos 60 dias 13,39 kg, enquanto os cordeiros de ovelhas alimentadas com 

silagem e concentrado pesaram 20,05 kg aos 60 dias.  

O leite é o fator determinante e regulador do desenvolvimento do trato 

gastrointestinal e garante uma alimentação adequada aos animais jovens (BLUM, 

2006). Portanto, é plausível argumentar que a amamentação por no mínimo 45 dias 

influencia o peso dos cordeiros aos 75 dias, como observado na 2ª lactação do 

presente experimento. 

Além disso, os resultados de desempenho nos mostram que ovelhas com maior 

potencial de produção de leite desmamarão cordeiros mais pesados, o que é 

extremamente interessante na ovinocultura. Assim, para a raça Santa Inês, a seleção 

de animais com esta característica pode ser uma ferramenta importante, uma vez que a 

raça é muito utilizada como raça materna em cruzamentos para obtenção de cordeiros 

com maior peso ao desmame. 

 

5.4 Cortisol 

 

5.4.1 ACTH 

O estímulo promovido pela administração de ACTH foi suficiente para induzir 

estímulos na adrenal, com consequente liberação de cortisol, demonstrando que as 
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ovelhas não estavam submetidas ao estresse crônico ou cumulativo (PINEDA; 

DOOLEY, 1999).  

Respostas menos intensas ao estresse, foram relatadas em ratas, ovelhas, 

cabras e vacas lactantes, principalmente após a amamentação (WAGNER; 

OXENREIDER, 1972; ATKINSON; WADDEL, 1995; COOK, 1997; TILBROOK et al., 

2006; DELGADO, 2008). Paralelamente, Kilgoeur e Langen (1970) salientaram que 

ovelhas criadas junto ao rebanho, quando submetidas a uma situação de estresse, 

tendem a apresentar concentrações de cortisol menores do que aquelas criadas 

individualmente.  

De acordo com Delgado (2008), menores concentrações de cortisol, encontradas 

em cabras lactantes, como respostas ao desafio com ACTH podem ser decorrentes de 

menores concentrações de cortisona armazenadas pela adrenal, resultando em menor 

síntese de cortisol.   

Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos obtidos por Toerien et 

al.  (1999), que encontraram maiores níveis de cortisol em caprinos aos 60 minutos da 

aplicação e retorno ao nível basal por volta  dos 300 minutos após a aplicação de  

ACTH. Shamay et al. (2000), ao estudarem a administração de ACTH (2,5 UI/kg PV) em 

cabras mestiças Saanen, observaram valores de 40 ng/mL (± 60), com retorno ao  nível 

basal após 180 minutos da aplicação. 

O perfil das curvas de concentrações de cortisol com a imposição do estresse via 

administração de ACTH foi semelhante aos resultados de outros autores (TOERIEN  et 

al., 1999; DELGADO, 2008; AOYAMA et al., 2009). Esse perfil clássico é avaliado para 

definir a capacidade de resposta ao estresse em diferentes espécies de ruminantes 

domésticos (FULKERSON; JAMIESON; 1982; NEGRÃO et al., 2004). 

 

5.4.2 Desmama 

Diferentes autores constataram que a desmama foi associada ao estresse e 

aumento na concentração de cortisol (TANCIN et al., 1995; LEFCOURT; ELSASSER, 

1995), independente do período de sua realização. Porém, quanto mais cedo ocorrer a 

desmama, maior o aumento na concentração de cortisol (TANCIN et al., 1995; 
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LEFCOURT; ELSASSER, 1995; KIM et al., 2010; MEULEN et al., 2010), como foi 

verificado na 2ª lactação.  

Assim, Lefcourt e Elsasser (1995) observaram aumento significativo do cortisol 

em vacas leiteiras na desmama de bezerros, mesmo com separação ocorrendo de 4 a 

6 meses pós-parto, período em que o vínculo materno-filial é menor, ressaltando que 

mesmo assim desmama é um fator estressante para a vaca.  

Kim et al. (2010) observaram em bezerros holandeses desmamados aos 43 dias 

de idade, apresentaram aumento nas concentrações plasmáticas de cortisol de 6,74 

ng/mL dois dias antes da desmama para 17,10 ng/mL três dias após a desmama. Por 

outro lado, Paiva et al. (2006) não constataram aumento significativo nas concentrações 

de cortisol tanto na desmama em vacas Holandesas separadas dos bezerros (6 horas 

após o parto), quanto em vacas mantidas com seus bezerros durante os três primeiros 

dias de lactação. 

Meulen et al. (2010) compararam o estresse ao desmame em leitões com 4 e 7 

semanas de idade e observaram menor concentração de cortisol plasmático nos 

animais desmamamos na sétima semana (P<0,05). Boucinhas (2008) verificou, em três 

sistemas de desmama (D48 horas, D30 dias e D45 dias), que as ovelhas do tratamento 

D48 horas apresentaram concentração de cortisol superior (15,7 ng/mL) (P<0,05) 

àquelas do tratamento D30 (9,9 ng/mL) e D45 (12,1 ng/mL), provavelmente devido ao 

fato da desmama em D48 horas ter ocorrido numa fase em que o vínculo materno-filial 

estava em seu ponto máximo. 

 

5.4.3 Primeira ordenha 

 

Na imposição desse estresse, as concentrações de cortisol alcançaram valores 

máximos no tempo 60 minutos, e sua diminuição iniciou na colheita 120 minutos, 

retornando a valores próximos aos basais aos 300 minutos. Essa imposição apresentou 

maiores concentrações de cortisol comparadas ao desmame. Negrão e Marnet (2003) 

afirmam que o aumento na concentração de cortisol observado em ovelhas primíparas 

após a primeira ordenha pode ser causado pelo impacto ao novo ambiente ou pela 

ordenhadeira mecanizada. Porcionato et al. (2005) observaram liberação de cortisol em 

vacas ordenhadas mecanicamente na ausência do bezerro. 
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Do mesmo modo, Marnet e Negrão (2000) verificaram após a primeira ordenha 

de ovelhas da raça Lacaune concentração de cortisol de 11,5 ng/mL (± 3,35). Vacas 

primíparas da raça Holandesa submetidas pela primeira vez à ordenha mecanizada 

apresentaram elevadas concentrações de cortisol sanguíneo quando comparadas com 

vacas multíparas (BRUCKMAIER et al., 1993). 

Rushen et al. (2001) observaram a ordenha de vacas Holandesas em locais 

desconhecidos e constataram menor produção de leite, maior quantidade de leite 

residual e menor secreção de ocitocina do que ordenhas realizadas em salas 

conhecidas. 

 

5.4.4 Mudança de ordenhador 

Os níveis de cortisol apresentaram maiores valores para o ordenhador 

desconhecido, quando comparado com o ordenhador habitual. Bobek et al. (1986) 

salientaram que ovelhas isoladas do rebanho e em contato com pessoas 

desconhecidas sofrem um processo de estresse, com consequente aumento nas 

concentrações de cortisol plasmático, havendo uma elevação abrupta da concentração 

plasmática de cortisol durante as primeiras horas desse estresse de 46,28 para 132,90 

nmol/mL, após a primeira hora o estresse e, após 5 horas houve uma diminuição da 

concentração de cortisol para 69,49 nmol/mL, indicando que houve uma adaptação dos 

animais ao estresse, com diminuição do cortisol. 

Provavelmente, as atitudes do ordenhador desconhecido durante o manejo dos 

animais e ordenha, tenha causado medo e/ou ansiedade/frustração nos animais. 

Hemsworth et al. (1995) observaram que 30 a 50% da redução da produção leiteira nas 

propriedades foi explicada pelo medo que as vacas têm dos seres humanos.  

Entretanto, ovelhas em lactação têm demonstrado efeitos negativos na produtividade 

quando reagrupadas e manejadas por ordenhadores desconhecidos (SEVI et al., 2003). 

De acordo com Rushen et al. (2001),  a ejeção de leite em vacas leiteiras também pode 

ser afetada pelo comportamento do ordenhador, sendo que a presença do ordenhador 

desconhecido resulta em ejeção de leite menos eficaz e, consequentemente, maior 

quantidade de leite residual.  
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5.5 Comportamento em sala de ordenha 

As ovelhas foram bastante reativas durante o manejo no primeiro dia de ordenha, 

sendo umas mais reativas que outras (Figura 22) segundo os ordenhadores habituais. 

De acordo com alguns autores, estudos mostraram grande variação individual no 

comportamento e reações fisiológicas de vacas leiteiras na ordenha (SCHAMS et al., 

1984; BREMNER, 1997; RUSHEN et al., 1999; TANCIN et al., 2001).  

Essa maior reatividade de algumas ovelhas é atribuída ao fato de ser a “primeira 

ordenha” a que estes animais foram submetidos, sendo assim, as avaliações em sala 

de ordenha demonstraram que as primeiras ordenhas provavelmente causaram 

estresse aos animais, como demonstrado por Veissier e Le Neindre (1992), Bruckmaier 

et al. (1996), Rushen et al. (1999). 

Os resultados demonstraram que alguns animais foram mais reativos e 

estressados que outros, de acordo com a atividade comportamental observada. As 

ovelhas, quando na imposição de estresse – Mudança de ordenhador, apresentaram 

comportamento mais agitado e reativo à presença e contato com humanos em sala de 

ordenha. Estes resultados concordam com os estudos de Bremner (1997), que 

demonstrou que animais familiarizados com o manejo de ordenha são menos reativos e 

permanecem mais calmos na presença e em contato com humanos. De acordo com 

Russel et al. (2004), as ovelhas podem habituar-se ao manejo e com isso diminuir a 

reatividade como uma forma de habituação  ao procedimento utilizado.  

Vacas ordenhadas em ambiente desconhecido apresentaram aumento na 

concentração de cortisol plasmático, frequência cardíaca e número de sobre-passos 

durante a ordenha, além de redução na liberação de ocitocina e na produção de leite 

(BRUCKMAIER et al., 1993; RUSHEN et al., 2001). No presente estudo, a ordenha se 

apresentou como um ambiente desconhecido para os animais. De acordo com Aland et 

al. (2002), vacas especializadas em produção de leite não apresentaram correlações 

com o número de micções ou de defecações com a produção de leite ou estágio da 

lactação. 
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5.6 Comportamento – Interação ovelha/cordeiro 

Após o parto, as ovelhas permaneceram em pé (ao redor de 65% do tempo), 

facilitando as tentativas de mamar do cordeiro, possuindo grande influência para a 

primeira mamada (BLACKSHAW, 2003).  

Em ambas as lactações, sendo o abandono de cordeiros e outras atitudes 

anormais pouco frequentes. No presente estudo, a taxa de abandono foi de 5%, em 

ambas as lactações, concordando com Arnold e Morgan (1975), o comportamento 

materno das ovelhas no período pós-parto foi bastante previsível. 

A atração de ovelhas pelos anexos embrionários tem uma grande importância no 

estabelecimento do comportamento materno e acredita-se que a ingestão desses 

anexos minimiza os riscos de predação por remover pistas no local do parto (NOWAK 

et al., 2000). Durante esse período inicial, o contato e a relação entre mães e filhotes 

(LYNCH et al., 1992) são fundamentais para a formação do vínculo materno filial. A 

presença deste contato inicial está inversamente relacionada ao abandono de cordeiros 

e à mortalidade do filhote (MAY et al., 2007). 

Os comportamentos antagônicos à cria, como dificultar a mamada e agressão, 

foram pouco manifestados pelas ovelhas em ambas as lactações. Tais comportamentos 

podem ter sido relacionados à mães inexperientes ou ocorrências de mastites. 

Conforme descrito por Poindron et al. (1993) e Nowak et al. (2000), mães primíparas 

frequentemente apresentam temporariamente relutância em cuidar de seu filhote, 

sendo não prejudicial para ambos. 

Na maior parte do tempo, nas 2 lactações, as ovelhas despenderam-se com 

atividades relacionadas ao filhote, como deixar mamar e mamando, pois esses 

comportamentos estão relacionados à criação do vínculo entre mãe-filhote (POINDRON 

et al., 1980; ALEXANDER et al., 1983; DWER; LAWRENCE, 1998; NOWAK; LINDSAY, 

1990). Assim, o cuidado com o filhote durante sua limpeza, secagem e estimulação 

para que fique em pé, o reconhecimento olfatório entre mãe-cria, facilitam a respiração, 

a termorregulação e a busca pelo úbere (LEVY et al.,1983; DWER et al., 1999; NOWAK 

et al., 2000; DWER; LAURENCE, 2005). 

Neste contexto, a manutenção do comportamento materno depende de um 

complexo de interações que ocorrem entre a mãe e o filhote, sendo relacionado 
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principalmente com a frequência e duração das mamadas (POINDRON et al., 1980; 

NOWAK, 1996; DWER; LAURENCE, 2005). 

O período de pouca atividade do cordeiro, denominado ócio ao parto, 

correspondente aos minutos logo após o nascimento, foi verificado por volta de 50% do 

período observado, estando relacionado à hipoxia, já que os cordeiros ainda estão se 

adaptando às mudanças bruscas decorrentes do parto e da adaptação ao ambiente 

externo (POINDRON et al., 1980, NOWAK; LINDSAY, 1990). Durante os primeiros 

minutos pós-parto, a temperatura retal do cordeiro diminui demasiadamente (chega a 

cair de 1 a 2ºC) (NOWAK; POINDRON, 2006). Deste modo, para manter sua 

homeotermia, o filhote mobiliza suas reservas energéticas e aumenta as atividades 

musculares através de tremores intensos, mas necessariamente precisará ingerir 

colostro (NOWAK; POINDRON, 2006). 

Logo após este período inicial, nas duas lactações experimentais, o cordeiro 

intensifica suas atividades e tenta mamar frequentemente nos primeiros minutos pós-

parto. Nowak e Lindsay (1990) relataram que a mamada é fundamental para o 

estabelecimento do relacionamento entre a mãe e o filhote, mas que não desempenha 

papel na manutenção do vínculo.  

O decréscimo na produção de leite também pode explicar a diminuição da busca 

do cordeiro por leite e a mudança de seu hábito alimentar (EWBANK; MASON, 1967; 

ARNOLD; DUDZINKI, 1978; NOWAK; LINDSAY, 1990). O desmame, portanto, é um 

evento que ocorre naturalmente, o que pode ajudar a entender porque os picos de 

cortisol, encontrados neste trabalho após o “desmame” (até mesmo o mais precoce 

com 45 dias) foram bastante inferiores aos encontrados após o desafio com “ACTH”. 

Revisando sobre isso, Nowak et al. (2000) salientaram que, nos primeiros dias 

após o parto, as ovelhas permitem que os cordeiros mamem a qualquer momento e por 

quanto tempo eles desejarem. De acordo com Broom e Fraser (2010), na primeira 

semana após o nascimento, os cordeiros mamam com grande frequência, às vezes até 

60-70 vezes durante um período de 24 horas, porém a duração da mamada nesse 

período é de 1 a 3 minutos. Após algum tempo, as ovelhas passam a restringir a 

frequência e a duração das mamadas, geralmente se distanciando dos filhotes quando 

estes tentam mamar (NOWAK; LINDSAY, 1990).   
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No presente estudo também houve redução das interações materno-filiais, 

entretanto os cordeiros ainda mantiveram contato materno-filial com suas mães 

(Tabelas 14 e 24), mostrando que na desmama mais precoce o vínculo materno-filial 

está mais forte.  

Contudo, nas condições deste estudo, observou-se que a iniciativa da ovelha nos 

cuidados maternais, a baixa ocorrência de comportamentos antagônicos e a frequência 

de mamada do cordeiro são indícios da adaptação comportamental da raça Santa Inês. 

Sendo assim, utilizar conhecimentos sobre o comportamento natural da espécie possui 

grande relevância para otimização da produção animal. 
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6 CONCLUSÃO GERAL 

Após a administração de ACTH, aproximadamente 90% das ovelhas foram 

consideradas medianamente susceptíveis ao estresse. As ovelhas recém-paridas 

despenderam a maior parte do seu tempo com comportamentos voltados à formação do 

vínculo com o filhote e esse comprometimento diminuiu ao longo da lactação.  

A desmama foi associada ao estresse e provocou aumento na concentração de 

cortisol, sendo mais elevado na desmama mais precoce. 

Os eventos comportamentais em sala de ordenha demonstraram que alguns 

animais foram bastante reativos e estressados. 

Consequentemente, a produção e a composição do leite das ovelhas sofreram 

alterações em consequência da desmama, independentemente da data de sua 

realização. 
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