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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência indireta da suplementação do 

cordeiro na produção e composição do leite de ovelhas criadas em pastagens de Brachiaria spp. O 
período experimental compreendeu 97 dias, com início no primeiro parto do rebanho e término ao 

desmame. Os cordeiros e suas respectivas matrizes foram mantidos em piquetes de pastagens de mistas 

Brachiaria spp., em uma área de 4,77 ha, divididos em seis piquetes (três por tratamento).No tratamento 

controle (1), os cordeiros eram mantidos em pastagens juntamente com as matrizes, recebendo apenas 

suplementação mineral, enquanto no tratamentocreep-feeding(2), os cordeiros foram mantidos em 

pastagens juntamente com as matrizes, com acesso irrestrito asuplementação proteica energética e a 

suplementação mineral.A produção de leiteira e a composição do leite das matrizes foi avaliada a cada 

sete dias, utilizando-se o método indireto de dupla pesagem ou mama pesa mama, a partir da segunda 

semana de lactação até 10º semana. Não foi observado efeito da suplementação do cordeiro, na produção 

e composição do leite de matrizes ovinas.  
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PRODUCTION AND CHEMICAL COMPOSITION OF EWE MILK KEPT IN BRAZILIAN 

CAPIMENS 

 

Abstract:The objective of this study was to evaluate the indirect influence of lamb supplementation on 

milk yield and composition of sheep from Brachiaria spp. The experimental period comprised 97 days, 

beginning at the first calving of the herd and ending at weaning. The lambs and their respective matrices 

were kept in mixed pasture paddocks Brachiaria spp., In an area of 4.77 ha, divided into six pickets (three 

per treatment). In the control treatment (1), the lambs were kept in pastures along with the matrices, 
receiving only mineral supplementation, while in the creep-feeding treatment (2), the lambs were kept in 

pastures along with the matrices, with unrestricted access to protein supplementation energy and mineral 

supplementation. Dairy production and milk composition of the matrices were evaluated every seven days 

using the indirect double weighing or breast weighing method, from the second week of lactation to the 

10th week. No effect of lamb supplementation was observed on sheep milk production and composition. 
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Introdução 

Nas primeiras semanas de vida, o cordeiro recém-nascido alimenta-se exclusivamente do leite 
materno, sendo considerado de suma importância para sua nutrição, pois64% do seu crescimento está 

associado à produção de leite da ovelha (Castro et al., 2012).  Nos primeiros 56 dias de vida do cordeiro, 

a ovelha tende a produzir em média 80% de sua produção de leite, após esse estágio, mesmo estando em 

condições normais, ocorre uma queda na produção, tornando- se mínima para o animal, que por fim 

suprem apenas 10% das necessidades nutricionais do cordeiro (Coimbra-Filho, 1997). 
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Ao se comparar o leite ovino com o das diversas espécies, nota-se um elevado valor nutricional 

(Brito et al., 2006), com teores médios de proteína de 5,6%, gordura de 7,6%, sólidos totais de 19%, 

sólidos desengordurados de 10,3%, lactose de 4,7% e caseína de 4,6%. Na lactação, os nutrientes 

exigidos pelas matrizes são maiores, sendo fundamental algumas precauções nas primeiras oito semanas 

pós-parto (Sá et al., 2005). 

A ligação entre nutrição e produção de leite em ovelhas, tem sido pesquisadapor diversos autores, 

(Machado et al., 1999; Moura Filho et al., 2005; Boucinhas et al., 2006; 17 Castro et al., 2012; Oliveira et 

al., 2014), que estudam os efeitos diretos e efeitos indiretos, como a suplementação dos cordeiros 
lactantes sobre o desempenho produtivo das matrizes. Logo após ao parto, o início da lactação influência 

o aumento das exigências nutricionais das matrizes, quando as procuras alimentares não são atendidas, as 

matrizes diminuem suas reservas corporais,o que causa diminuição da produção de leite e de hormônios 

reprodutivos, podendo causar anestro (Sasa et al., 2011). 

Neste sentido, faz-se interessante a avaliação dos resultados da utilização de suplemento para as 

crias, visto que existe a chance de diminuição da demanda de leite pelo cordeiro, com prováveis impactos 

sobre a produção de leite da ovelha (Eloy et al., 2011). 

Fernandes et al. (2009) certificam que a produção de leite da ovelha pode ser influenciada por 

fatores como estágio de lactação, idade da ovelha, número de cordeiros nascidos e condição nutricional. 

Conforme, outros pesquisadores (Gonzalo et al., 1994; Sá et al., 2005) afirmam que na fase de lactação o 

volume e a qualidade do leite produzido pela matriz ovina, são afetados por diversos fatores como 
genótipo, características reprodutivas, raça, idade, estágios da lactação, fotoperíodo, estação do ano, 

condições sanitárias do animal, além de fatores ambientais e nutricionais nas diferentes fases da gestação. 

Sendo assim o presente estudo teve por objetivo avaliar a influência indireta da suplementação do 

cordeiro na produção e composição do leite de ovelhas criadas em pastagens de Brachiaria spp. 

 

Metodologia 

O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS), na Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FAMEZ;20º26’34,31’’S; 54º50’27,86’’O; 530,7 m de altitude), situada no município de Terenos/MS. O 

projeto foi aprovado pela comissão de Ética no uso de animais sob o protocolo nº 481/2012. Foram 

submetidasmatrizes SRD, à indução de ciclicidade estral por meio do efeito macho, seguido de estação de 

monta natural, com uma relação macho:fêmea de 1:19 e duração de 60 dias; utilizou-se dois reprodutores 
das raças White Dorper e Ile de France, e destas fêmeas, utilizaram-se 28 matrizes para as avaliações 

experimentais. 

O período experimental compreendeu 97 dias, com início no primeiro parto do rebanho, no dia 21 

de março de 2014, e término no último desmame, no dia 28 de junho de 2014. Os cordeiros e suas 

respectivas matrizes foram mantidos em piquetes de pastagens de mistas Brachiaria spp., em uma área de 

4,77 ha, divididos em seis piquetes (três por tratamento). 

No tratamento controle, os cordeiros eram mantidos em pastagens juntamente com as matrizes, recebendo 

apenas suplementação mineral. No tratamento creep-feeding os cordeiros foram mantidos em pastagens 

juntamente com as matrizes, com acesso irrestrito ao creep-feeding, e também a suplementação mineral. 

O suplemento proteico-energético fornecido aos cordeiros era base de fubá de milho (517,0 g/kg), farelo 

de soja (473 g/kg) e premix mineral (10 g/kg), formulado para suprir as exigências de cordeiros segundo 
(NRC, 2007), com 225,5 g de proteína bruta (PB)/kg de matéria seca (MS), e  851,4g de Nutrientes 

digestíveis Totais (NDT) por  kg de matéria seca. As ovelhas e cordeiros tiveram acesso irrestrito à 

suplementação mineral e água. 

A produção de leite das matrizes foi avaliada a cada sete dias, utilizando-se o método indireto de 

dupla pesagem ou mama pesa mama (Benson et al., 1999), a partir da segunda semana de lactação até 10º 

semana. Amostras de leite foram colhidas semanalmente para avaliação da sua composição química, com 

ordenha manual, acompanhada de pré- e pós-dipping, sem o uso de ocitocina. Para tal, colheram-se 150 

mL de leite, acondicionados em frascos, sendo imediatamente resfriados, congelados e, posteriormente, 

conduzidos às análises laboratoriais. Para a determinação dos teores de gordura, proteína e lactose, 

utilizou-se o equipamento Ekomilk total - UltrasonicMilkAnalyzer do Laboratório do Centro 

Messoregional do Leite, da Universidade Estadual de Maringá, Maringá- Paraná. 

Os tratamentos foram distribuídos em delineamento em blocos casualizados (sexo do cordeiro, 
tipo de parto e ordem de parto). Analisaram-se os resultadosde composição do leite por meio de análises 

de variância, utilizando-se modelo linear (GLM) e as médias foram comparadas no teste de Tukey, com 
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um nível de significância de 5%, pelo programa computacional SAS StatisticalAnalysis Systems (SAS, 

2002) versão 9.0. 

 

Resultados e Discussões 

A produção leiteira não foi influenciada pela suplementação dos cordeiros; no entanto, o pico de 

produção de leite das matrizes ocorreu entre a terceira e quinta semana pós-parto com uma produção entre 

1500g/dia a 2000g/dia de leite, com um posterior declínio na curva de lactação (Figura1), que poderia ser 

atribuída a diminuição da intensidade de sucção e ao aumento doconsumo de concentrado e do pasto pelo 
cordeiro (Costa et al., 2007). 

 

 

Figura 1 - Produção de leite de ovelhas SRD, em função da suplementação dos cordeiros e da 

semana após o parto. 

 
A produção de leite pode ser afetada por mudanças na nutrição, no ambiente e pela intensidade 

de mamada. A densidade energética da dieta influencia diretamente a produção do leite e, neste estudo, as 

matrizes foram mantidas em tratamento nutricional semelhante, não havendo diferenças na produção de 

leite, uma vez que ovelhas com déficit nutricional durante a gestação e o início da lactação podem ter 

uma menor produção leiteira, com pico de lactação tardio e de menor amplitude (Cajae Bocquier, 2000). 

Segundo Molento et al.(2004), o conhecimento do pico de lactação é interessante, pois somadosà 

curva de lactação fornecem informações como produção média do animal, estágio de lactação e duração 

da lactação, permitindo que,com o avançar da idadedo animal,seja feita uma comparação entre os índices 

esperados e a realidade, possibilitando avaliar o desempenho produtivo animal. 

Não houve efeito da suplementação do cordeiro na composição centesimal do leite, 

corroborando com os resultados encontrados na produção de leite. Verificou-se efeito significativo da 
semana de lactação para os teores de gordura, proteína, lactose do leite ovino.A composição centesimal 

do leite de ovelhas utilizadas neste experimento variou com o avanço da lactação, à medida que a 

produção diária diminuiu, aumentou-se proporcionalmente a quantidade de gordura, enquantoos teores de 

proteína, lactose se mantiveram estáveis (Tabelas 1). 

O conhecimento da composição centesimal do leite permite a organização e definição de 

estratégiasno planejamento do manejo nutricional, visando efeitos benéficos na reproduçãoe lactação 

(Fonseca e Santos, 2007), uma vez que a composição do leite ovino pode mudar conforme a raça, idade, 

estágio da lactação, alimentação, ambiente, manejo, estado sanitário, quantidade de leite produzido e da 

fisiologia do animal (Sá et al., 2005; Brito et al., 2006; Yuksel et al., 2012). 

O percentual médio de gordura encontrado na segunda e terceira semana de lactação foi de 2,8% 

e nas duas últimas semanasde avaliação correspondente à 9ª e 10ª semana de lactação encontrou-se um 

percentual médio de gordura de 7,15% (Tabela 1), próximos aos 7,47% encontrados por Kremer et al. 
(1996)e aos 7,45% de Roda et al. (1987). 

As variações encontradas nos teores de gordura, proteína e lactose podem estar relacionadas ao 

estresse apresentado pelos animais antes e durante a ordenha e também pela separação do cordeiro de 

suas matrizes, ocasionando uma maior retenção de alguns nutrientes do leitecausando variações na 
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composição do leite (Gutiérrez, 1991). Os teores médios de lactose (4,75 %) estão próximos aos 4,7% 

encontrados na literatura (Bencini e Purvis, 1990), entretanto, observou-se efeito da semana de lactação 

na 3ª e 9ª semana (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Composição centesimal (gordura, proteína e lactose) do leite de ovelhas da 2ª a 10ª semana 

pós-parto, em funçãoda suplementação dos cordeiros (Creep-feeding e Controle) 

CT= Controle; CF= Creep-feeding;EPM= Erro Padrão médio; L= Efeito da semana de lactação; S=Efeito 

da suplementação (Creep-feeding Controle). 

 

Conclusões 

A suplementação exclusiva de cordeiros durante o aleitamento, não influenciou a composição do 

leite de matrizes ovinas em pastos de Brachiaria spp., sendo observado efeito da semana de lactação na 

composição do leite. 
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