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o Nordeste

do Brasil possui um grande potencial para a produyao comercial
de ovinos, detendo mais da metade do rebanho ovino nacional (IBGE, 2006). A ra<;a
Santa Ines tem se destacado na preferencia dos criadores por apresentar um porte
elevado, ter uma boa produ<;ao de leite e habilidade materna, alem de apresentar
desempenho satisfatario em sistemas de cruzamentos com ra<;asexaticas (SILVA
SOBRINHO, 2001).
Apesar do grande efetivo ovino existente na regiao, os desempenhos produtivo
e reprodutivo desses animais necessitam de incrementos significativos para atender a
crescente demanda regional de came ovina e para ser competitiva no mercado extemo.
Como estrategias para melhoria do desempenho dos sistemas de produyao, as
praticas associadas ao manejo reprodutivo sac de fundamental importancia. Para
atender demanda crescente do mercado por carne ovina e necessario aumentar
o nascimento de cordeiros, 0 que pode ser conseguido atraves da reduyao do
intervalo de partos. Essa reduyao depende obviamente da utiliza<;ao de tecnicas
apropriadas de manejo, como a amamenta<;ao controlada, que visa diminuir 0
efeito acumulado da frequencia e intensidade da amamenta<;ao, e a suplementayao
alimentar da ovelha no pas-parto, que objetiva suprir as exigencias nutricionais que
sac aumentadas devido a lactayao.

a

A insuficiente ingestao de nutrientes atraves de uma dieta quantitativa e
qualitativamente inadequada e uma das causas principais do prolongamento do
anestro pas-parto por inibi<;ao da atividade ovariana (SHORT e ADAMS, 1988).
Na especie caprina,'Bellaver e Nunes (1982) verificaram uma tendencia para
intervalo parto-primeiro estro mais curto em cabras que amamentavam apenas
duas vezes ao dia na epoca chuvosa (94 dias), quando comparados aos intervalos
encontrados na epoca seca (116 dias). Em cabras submetidas amamenta<;§ocontinua,
estes intervalos foram mais longos, tanto na epoca chuvosa (121 dias) quando na epoca
seca (131 dias). Os autores conduiram, portanto, que nao h8 vantagens em deixar os
cabritos lactantes acompanharem suas maes durante a epoca seca.

a

Pesquisas tem mostrado que e possivel reduzir 0 periodo entre 0 parte e 0
primeiro estro pas-parto em ovelhas atraves do manejo da amamenta<;ao controlada
(SOUZA; RODRIGUES; SIMPLICIO, 1996).

Em ovelhas da ra9'3Santa Ines, Eloye Souza (1999) verificaram a diminui9ao
do periodo de anestro pas-parto com implanta9ao do manejo da amamenta9ao
controlada, que visa diminuir 0 efeito acumulado da frequencia e intensidade da
amamenta9ao.
Ja suplementa9ao alimentar da ovelha no pas-parto tem por objetivo suprir
as exigencias nutricionais que sac aumentadas devido a lacta9ao. Desta forma,
acredita-se que a realiza9ao de pesquisas que tenham como objetivo esclarecer
os fatores envolvidos no anestro pas-parto dos ovinos possam proporcionar
conhecimentos capazes de melhorar a produtividade dos rebanhos, diminuindo 0
intervalo de partos e, consequentemente, aumentando 0 numero de crias produzidas
durante 0 ano.

°

objetivo deste trabalho foi avaliar 0 retorno ao estro pas-parto em ovelhas
da ra9a Santa Ines, com ou sem suplementa9ao alimentar e cujas crias foram
expostas a amamenta9ao continua ou controlada.

°

experimento foi realizado na Fazenda da Embrapa Meio-Norte, em
Campo Maior, Piaui, nos meses de junho a novembro (meses em que h8
escassez de chuvas) dos anos de 2004 e 2005. A fazenda localiza-se a 4°46'59"
S e 42°08' 20" W, com altitude de 120m acima do nivel do mar. tipo c1imatico
eAw', com pluviosidade media anual de 1.200mm, distribuidos de janeiro a inicio
de maio, com temperatura media anual de 27°C e umidade relativa media de
70,34% (JACOMINE et aI., 1986).A Figura 50 mostra a distribui9ao das chuvas
nos anos de 2003 a 2005. Na fazenda experimental a vegeta9ao nativa tfpica e
da "regiao de mimoso" que foi descrita por Jacomine et a!. (1986) como parte do
Complexo de Campo Maior, localizado na microrregiao homogenea de mesmo
nome, no Estado do Piaul, e caracterizada por grande transi9ao vegetacional.
Nesta regiao as especies predominantes sao gramineas, destacando-se os
generos Axonopus, Mesosetum, Paspalum, Aristida e Eragrostis, e leguminosas,
generos Stylossanthes, Zomia, Cassia, Mimosa e Centrosema, alem de outras,
pertencentes as familias Malvaceae, Rubiaceae, Amaranthaceae e Cyperaceae
(NASCIMENTO, M.; NASCIMENTO, H.; SIMPLICIO, 1991).
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FIGURA 50 - Precipita~ao Pluviometrica (Mm) nos anos de 2003, 2004
e 2005, em Campo Maior-PI

Foram utilizadas 80 ovelhas, pluriparas e recem-paridas, da rac;:aSanta
Ines, estando as mesmas matrizes presentes nos dois anos de experimento
(2004 e 2005). Todas as crias permaneceram com as matrizes ate 0 14° dia
de vida e a partir do 15° dia os cordeiros com suas respectivas maes foram
distribuidos em quatro lotes experimentais, cada lote com 20 matrizes. A
distribuic;:aodos animais em cada lote foi realizada levando-se em considerac;:ao
o peso corporal da matriz e 0 tipo de parto (simples ou duplo), formando-se lotes
. uniformes entre si. 0 esquema de distribuic;:ao dos tratamentos experimentais
esta detalhado no Quadro 5, combinando dois manejos de amamentac;:ao com
dois sistemas de alimentac;:ao, em fatorial 2 x 2.

T1: SS+ACN

8em suplementa<;ao alimentar das matrizes no pas-parto (88) com crias
submetidas
amamenta<;ao continua (ACN)

T2: SS+ACT

8em suplementa9ao alimentar das matrizes no pas-parto (88) com crias
submetidas
amamenta<;ao controlada (ACT)

T3: CS+ACN

Com suplementa9ao alimentar das matrizes no pas-parto (C8) com crias
submetidas
amamenta<;ao continua (ACN)

T4:CS+ACT

Com suplementa<;ao alimentar das matrizes no pas-parto (C8) com crias
submetidas
amamenta<;ao controlada (ACT)

a

a

a
a

QUADRO 5 - Distribui~ao de Ovinos Santa Inas Segundo
da Amamenta~ao e da Alimenta~ao

0

Manejo

o controle da amamentaC;80 (ACT) foi iniciado a partir do 15° dia, consistindo
de amamentaC;80 duas vezes ao dia, das 7:00 as 7:30 e das 16:00 as 16:30. Todas
as matrizes, juntamente com as crias submetidas a amamentaC;80 continua (ACN)
foram mantidas em pastagem nativa das 7:30 as 16:00, quando eram recolhidas ao
aprisco. As crias submetidas ao tratamento ACT permaneceram no aprisco durante
todo 0 periodo experimental.
De acordo com Herd (2007) a quantidade de suplemento alimentar fornecido
a animais em pastagem pode variar de 0,3 a 1% do peso vivo. Portanto, ao grupo
de matrizes destinado a receber suplementaC;80 alimentar (CS), foi fornecida raC;80
comercial contendo 18% de PS, na quantidade de 300 g/matrizldia, na fase de p6sparto, que teve infcio no dia do parto e durou 84 dias. Todas as ovelhas receberam
agua e sal mineral a vontade.
As ovelhas foram colocadas com rufi5es desde 0 parto ate aproximadamente
01672 dia ap6s 0 parto para auxiliar na identificaC;80 do estro. Os rufi6es tiveram
a regi80 do esterno untada com uma mistura de tinta em p6 (xadrez) e graxa
na proporC;80 de 1:4 com 0 objetivo de marcar a regi80 10mbar da femea que
apresentasse estro.

o delineamento experimental

utilizado foi inteiramente casualizado, com arranjo
fatorial 2x2, cada animal constituindo uma repeti980. Os dados foram analisados

utilizando-se 0 proc GLM do logiario estatfstico SAS (1985), atraves de analise de
variancia. As medias foram comparadas pelo teste de SNK a 5%.

A Figura 51 mostra as distribui<;5es de estros em ovelhas de acordo com 0
manejo alimentar e da amamenta<;ao. Verificou-se que ate 95 dias apas a pari<;ao
apenas 39 ovelhas (48,75%) haviam apresentado 0 primeiro estro pas-parto, sendo
36 (45%) suplementadas e 3 (3,75%) nao suplementadas. Verificou-se tambem que,
neste mesmo periodo, 17 (21,25%) femeas do grupo de amamenta<;ao continua e 22
(27,5%) do lote de amamenta<;aocontrolada apresentaram 0 primeiro estro pas-parto.
Estes dados confirmam as observa<;5es de Leal e Reis (1997) que 0
fomecimento de uma complementa<;ao alimentar proporciona uma redu<;ao do
intervalo parto-primeiro estro. Portanto, e evidente a associa<;ao existente entre
aparecimento do primeiro estro pas-parto e a suplementa<;ao alimentar das ovelhas
na fase de pas-parto.
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FIGURA 51 - Frequencias de Distribui~oes de Estros Pas-Parto em
Ovelhas da Ra~aSanta Ines de Acordo com 0 Manejo
da Amamenta~ao e da Alimenta~ao
Fonte: Dados da pesquisa.
Nota - SS :;;sem suplementa9ao; CS :;;com suplementa9ao; ACN :;;amamentayao continua
e ACT:;; amamenta9ao controlada.

Com rela/iao as medias de intervalo parto-primeiro estro pas-parto (IPPE) das
ovelhas (Tabela 86), verifica-se que houve efeito significativo (P<0,05) do manejo
alimentar, sendo que as femeas suplementadas tiveram urn IPPE mais curto.
Resultados semelhantes foram encontrados por Guimaraes Filho (1983), Andrioli,
Simplfcio e Machado (1989) e Leal e Reis (1997). Segundo Guimaraes Filho (1983),
os longos perfodos de anestro pas-parto dos caprinos da zona semiarida do Nordeste
do Brasil estao estreitamente relacionados com 0 nivel de nutrili8o, uma vez que
nestas regioes ocorre uma estacionalidade na oferta de forragem condicionando
perfodos de deficiencia alimentar responsaveis pela baixa eficiencia reprodutiva.
A subnutri/iao, segundo McShane et al. (1993), eleva a concentra/iao
do neuropeptfdeo Y no hipotalamo, diminuindo a secre/iao de GnRH e,
consequentemente, a de LH. Em situa/ioes de restrili80 de alimentos, em caprinos,
os neur6nios responsaveis pela liberali80 do reuropeptideo Y sac ativados e 0
pulso gerador de GnRH e suprimido (ICHIMARU; MaRl; OKAMURA, 2001). Este
fate sugere que este peptfdeo pode servir como um importante neurotransmissor
que informa ao pulso gerador de GnRH a condi/iao nutricional do ruminante
(OKAMURA e OHKURA, 2007). Quando a nutrili80 e adequada ocorre urn aumento
nas concentra¢es de insulina, IGF-I e leptina no plasma sangufneo e aumento
nas reservas de gordura corporal. Se as reservas de gordura sac suficientes e a
ingestao de nutrientes nao e adequada, ocorre uma mobilizali8o da gordura e uma
alterali80 nas concentra¢es plasmaticas de insulina, IGF-I e leptina (FRANCO, 2005),
comprometendo a atividade esteroidogenica das celulas (SCKRICK et aI., 1990).
as tipos de amamenta/iao (continua ou controlada) tambem influenciaram
na durali80 do IPPE. Ovelhas cujas crias foram submetidas a amamenta/iao
continua tiveram urn IPPE mais Iongo (P<0,05) que as de amamentali80 controlada.
Resultados semelhantes foram publicados por Eloy e Sousa (1999), Costa (2003)
e Morales-Teran et al. (2004). Autores como Bellaver e Nunes (1982) e Maia
e Costa (1998), ao estudarem rebanhos caprinos sem ra/ia definida e da ra/ia
Caninde, tambem constataram menores perfodos de anestro pas-parto nas matrizes
submetidas amamenta/iao controlada. Este achado se deve segundo, Yavas e
Walton (2000), aos estfmulos da sucli80 provocados durante 0 aleitamento que
suprime a liberali80 de pulsos de LH por inibir descargas de GnRH no hipotalamo.
A estimula/iao da glandula mamaria em ovelhas, no momento da sucli8o, induz
a Iibera/iao de l1-endorfinas e desencadeiam ao mesmo tempo uma descarga de
prolactina, inibindo, portanto, a descarga de LH. Desta forma, a amamenta/iao

a

retarda a atividade hipotalamico-hipofisaria (DELOUIS e RICHARD, 1991). Portanto,
segundo estes autores, a amamenta9ao controlada pode ser uma alternativa para
diminuir os efeitos que a rela9ao mae-cria causa na atividade reprodutiva e com
isso, reduzir 0 intervalo parto-primeira ovula9ao.

TABELA 86 -Intervalos Medios (Dias) entre 0 Parto e 0 Primeiro Estro Pas-Parto (IPPE) ± Desvios-Padrao em Ovelhas da
Ra~a Santa Ines, Conforme 0 Manejo da Alimenta~ao e
da Amamenta~ao
IPPE (dias) ± desvios padrao
Tipo de AmamentaQ80
5upiementaQao

Medias
Continua

Control ad a

55

150,95 ± 29,52

134,42 ± 34,46

142,69

C5

80,29 ± 26,62

68,75 ± 29,62

74,52

Medias

115,62A

101,59

a

b

B

Fonte: Dados da pesquisa.
Nota· Para cada variavel, medias seguidas da mesma letra minuscula nas colunas e
maiusculas nas linhas, nao diferem pelo teste SNK a 5%. SS = sem suplementac;ao; CS
= com suplementac;ao.

Os pesos medios obtidos nesse experimento (Tabela 87) foram inferiores aos
encontrados por Costa, Cunha e Fontes (2003a) que verificaram pesos de ovelhas
Santa Ines no p6s-parto, submetidas
amamenta9ao continua e controlada,
respectivamente, de 54,14 ± 7,7 e 56,62 ± 5,8 (ao parto); 54,38 ± 7,5 e 55,96 ±
4,8 (aos 30 dias); 55,4 ± 9,2 e 56,78 ± 5,2 (45 dias); 53,35 ± 8,3 e 55,97 ± 5,2 (60
dias). 0 fato das ovelhas do experimento atual nao terem recebido suplementa9ao
alimentar no ter90 final da gesta9ao, diferente do estudo feito por Costa et al. (2007),
provavelmente contribuiu para que os resultados obtidos neste trabalho tenham sido
inferiores. Pesos maiores tambem foram encontrados por Boucinhas, Siqueira e
Maesta (2006) quando compararam a eficiencia produtiva e reprodutiva de ovelhas

a

Santa Ines e Suffolk mantidas em pastagem e suplementadas, antes da esta~o de
monta, no ter90 final da gesta~o e durante a lacta980. Segundo aqueles autores,
as ovelhas Santa Ines tiveram pesos medios de 53,59; 52,94; 50,83 e 51 ,55kg ao
parto, aos 30, 70 e 100 dias de pes-parto, respectivamente. Estes dados refor9am
a necessidade de fazer suplementa9ao alimentar na fase de pre-parto.

TABELA 87 - Pesos Medios ± Desvios-Padrao ao Parto, aos 28, 56 e
84 dias De P6s-Parto, em Ovelhas da Ra~a Santa Ines
Parto e pos-parto
(dias)

Medias ±
desvios padrao
(kg)

Coeficientes de
variac;ao (%)

Parto

47,3 ± 5,04

7,42

37,00

58,00

28

43,5 ± 5,36

7,56

30,00

56,00

56

43,4 ± 5,49

7,66

30,00

56,00

84

44,2 ± 5,91

8,14

31,00

57,00

Minima

Valores
Maximo

a

As medias de peso ao parto (Tabela 87) sac superiores obtida por Silva
et al. (1995), que encontraram peso ao parte em ovelhas Santa Ines de 39,65kg.
Tambem aos 60 dias de pes-parto os mesmos autores encontraram peso de 44,28kg,
Iigeiramente superior ao obtido nessa pesquisa. A maior perda de peso foi constatada
no periodo do parte aos 28 dias de pes-parto, pois de acordo com Susin (1996) a
perda de peso em ovethas em lacta~o deve-se dificuldade de fornecimento de
nutrientes em quantidade adequadas para as matrizes nesta fase. Este autor ainda
esclarece que a demanda energetica aumenta mais rapidamente do que 0 consumo
de materia seca neste periodo, tendo a ovelha que usar as reservas energeticas
para a prodU9aO de leite acarretando, assim, perda de peso.

a

A falta de suplementa~o das ovelhas na fase de pre-parto, na presente
pesquisa, provavelmente contribuiu para a perda de peso pes-parto verificada.
Alem disso, os animais foram mantidos em pastagem nativa com baixo teor de
proteina durante a maior parte do ano. Ramos (2005) encontrou na pastagem

utilizada pelos ovinos deste experimento, teores de proteina bruta de 8,41; 3,73
e 1,98% nos meses de margo (epoca chuvosa), junho (meia-estagao) e outubro
(epoca seca), respectivamente. De acordo com Minson (1990), 0 valor minima
necessario de proteina bruta das forragens e de 7%, e abaixo deste valor, a atividade
dos microrganismos do rumen fica limitada, afetando diretamente a digestibilidade
e 0 consumo de forragem. Portanto, faz-se necessaria, durante a maior parte do
ano, alem da suplementagao com concentrado feita no presente estudo, uma
suplementagao volumosa, com adequada digestibilidade a fim de proporcionar as
matrizes ovinas uma melhor expressao de seu potencial produtivo e reprodutivo.
Na Tabela 89 encontram-se as medias ± desvios padrao de pesos das
ovelhas considerando 0 manejo da alimentagao e 0 tipo de parto. No parto
simples, constatou-se que 0 peso das matrizes que receberam suplementagao
alimentar aos 28, 56 e 84 dias de pas-parto foi superior (P<O,05) ao das matrizes
nao suplementadas. Com relagao ao parte duplo, observou-se que os pesos das
matrizes aos 28, 56 e 84 dias de pas-parto nao diferiu estatisticamente (P>0,05)
quanta a suplementagao (com e sem). Observa-se que aos 56 e 84 dias os pesos
das matrizes suplementadas foram superiores as nao suplementadas. No que diz
respeito a ausencia de suplementagao, observa-se que, nas tres pesagens, 0 peso
das matrizes departos simples foram menores que os pesos das matrizes de parte
duplo. Porem na presenga de suplementagao, 0 peso das ovelhas de partos simples
nos 28 e 56 dias de pas-parto foi superior (P<0,05) as de partos duplos, embora
aos 84 dias nao tenha ocorrido diferenga entre partos simples e duplos (P>0,05).
Tais resultados evidenciam que 0 requerimento nutricional aumenta em animais
em lactagao com parto duplo, conforme discutido por Susin (1996).
Na Tabela 90 encontram-se as medias ± desvios padrao de pesos das ovelhas
considerando 0 manejo da alimentagao e da amamentagao.
De um modo geral, as ovelhas que se encontram em lactagao perdem peso
em fungao das necessidades de produgao mobilizarem parte da suas reservas
corporais. Segundo Susin (1996), a escala da perda de peso pode variar em
virtude da qualidade e quantidade do alimento disponivel, do numero de cordeiros
amamentados, de fatores ambientais e do potencial produtivo da matriz. Com relagao
as medias de pesos das ovelhas aos 28, 56 e 84 dias de idade (Tabela 90), verificase que houve efeito significativo (P<0,05) do manejo da alimentagao em relagao ao
peso das matrizes dos 28 aos 84 dias pas-parto, sendo as femeas suplementadas

mais pesadas que as nao suplementadas. Esse fato ja era esperado, pois tem side
demonstrado que a suplementa9ao alimentar efetuada no periodo critico do ana
aumenta a produtividade dos ovinos criados no Nordeste (GUIMARAES FILHO,
1983). Boucinhas, Siqueira e Maesta (2006) estudaram a eficiencia produtiva
e reprodutiva de ovelhas Santa Ines e mesti9as de Suffolk, em regime de tres
partos a cada dois anos, mantidas em pastagem, suplementadas ou nao, e nestas
condi96es 0 sistema de manejo em que as ovelhas foram suplementadas influenciou
positivamente 0 peso, a condi9i!io corporal, a fertilidade e a prolificidade das ovelhas.

TABELA 89 - Pesos (Kg) Medios 28, 56 e 84 dias de P6s-Parto, em
Ovelhas da Ra~aSanta Ines, Conforme 0 Manejo da
Alimenta~ao e 0 tipo de Parto
Fases do pas-parto (dias)
Manejo
da
alimentayao

28

56

84

Tipo de partos

Tipo de partos

Tipo de partos

Simples

Duplo

Simples

Duplo

Simples

Duplo

SS

41,28 bA

42.68 aA

40.85 bA

41,81aA

40,85 bA

41,86 aA

CS

45,89 aA

42,18aB

46,41 aA

42,38 aB

47,76 aA

44,42 aA

Fonte: Dados da pesquisa.
Notas • Para cada variavel, medias seguidas da mesma letra minuscula nas colunas e
maiusculas nas linhas, nao diferem pelo teste SNK a 5%.
SS = sem suplementa9ao; CS = com suplementa9iio; ACN = amamenta9iio continua e ACT
= amamenta9ao controlada

°

peso das matrizes desde 0 parte ate 84 dias ap6s 0 parte nao foi influenciado
(P>0,05) pelo tipo de amamenta9i!io (continua ou controlada). Este resultado esta
em discordancia com os dad os encontrados por Costa et a!. (2003b). Segundo estes
autores, 0 peso corporal medio das ovelhas foi mais elevado (P<0,05) no sistema
de amamenta9ao controlado e se manteve ate 0 desmamame (60 dias), exceto 0
peso aos 45 dias (P<0,05). Alem disso, verificaram que nao houve recupera9ao

dos pesos das ovelhas durante 0 periodo de amamenta980 dos cordeiros nos dois
sistemas de amamenta({8o estudados. Este fato tambem foi observado na presente
pesquisa, onde as ovelhas n80 conseguiram recuperar 0 peso verificado na OcaSi8o
do parto, e no trabalho descrito por Azevedo et al. (2002), onde foi verificado que
ovelhas de diferentes ra9as tiveram perda de peso corporal durante a lacta980
quando submetidas a amamenta980 continua e controlada.

Ovelhas da ra9a Santa Ines criadas em pastagem nativa no Nordeste do Brasil
e que recebem suplementa({8o alimentar apresentam 0 primeiro estro pos-parto mais
precocemente do que aquelas n80 suplementadas. Desta forma a suplementa980
oferece condi90es para que a femea possa produzir urn maior numero de crias/ano.
A amamenta({8o controlada proporciona as ovelhas urn retorno ao estro posparte mais precoce, favorecendo a antecipa980 de uma nova conceP980, reduzindo
o intervalo de partos e, consequentemente, melhorando a eficiencia reprodutiva e
produtiva dos ovinos.
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