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Do título

“O bezerro...”, embora este vocábulo sirva para designar animais jovens de diversas
espécies, inclusive do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis), no presente trabalho
limitamos o seu uso aos filhotes de duas espécies de ruminantes domésticos, os bovinos (Bos
taurus taurus e Bos taurus indicus) e os bubalinos (Bubalus bubalis), todavia se necessário ou
interessante quebraremos esta regra e incluiremos comentários sobre outras espécies de ungulados
domésticos e silvestres ou mesmo de qualquer outro mamífero. “...a mãe...”, representa uma dada
fêmea que deu à luz a um dado bezerro que dela tenha se originado (mãe genética); sendo óbvio o
seu papel na criação e no cuidado de seu filhote. “...as outras vacas...”, são todas as outras fêmeas
adultas que vivem no mesmo rebanho que a mãe; geralmente não se espera muito das outras vacas
quanto à criação e cuidados de bezerros que não sejam seus próprios filhotes, entretanto em
alguns casos elas podem ter importante papel nesse processo, caracterizando aí os cuidados alo-
maternais. “...estudando os cuidados maternais e alo-maternais em ruminantes domésticos”, é o
que estamos fazendo desde 1987. Pretendemos apresentar a seguir uma revisão sobre este assunto
e, de forma resumida, alguns de nossos resultados. Esperamos com ele despertar o seu interesse
em estudar esse tema, pois ainda existem muitas perguntas a serem respondidas.

Das razões para estudar este tema.

Não é difícil encontrar uma série de razões, quer seja de cunho teórico ou prático, para
justificar o estudo deste tema e mesmo porque os mecanismos que regem as relações materno-
filiais e os fatores envolvidos não estão bem esclarecidos.

Na abordagem das questões teóricas, temos enfatizado o ponto de vista evolutivo dos
cuidados parentais, já que os mesmos interferem no sucesso reprodutivo de um dado indivíduo,
que é determinado pelo número de descendentes diretos que sobrevivem (Wilson, 1975).

Neste contexto, a análise dos cuidados alo-parentais definido como a contribuição de
determinados indivíduos no cuidado e proteção à progênies alheias nos levou a questionar, como
Riedman (1982) já o fizera, se comportamentos dessa natureza seriam inconsistentes com a teoria
clássica da evolução, já que para aumentar a probabilidade de sobrevivência de sua prole, os pais



buscariam maximizar seus investimentos nos próprios filhotes, decrescendo, assim, a
probabilidade de investirem seus recursos em filhotes alheios (Trivers, 1972).

Algumas hipóteses foram levantadas na tentativa de se explicar esse fenêmeno. A da
“seleção familiar”, por exemplo, proposta originalmente por Darwin em seu livro “A Origem das
Espécies” (Wilson,1975), considerou que, se cuidados alo-parentais forem fornecidos por
indivíduos aparentados (tios, irmãos, etc.), essa família, provavelmente, teria maior sucesso
reprodutivo. Há pesquisas mostrando uma associação entre a ocorrência de comportamentos
cooperativos e o processo de seleção familiar (Sherman, 1977; Hoogland, 1983); todavia, nem
todo comportamento cooperativo pôde ser explicado por esta hipótese (Lennartz et al. 1987;
Paranhos da Costa et al., 1992; Murphey et al., 1995). Outras hipóteses, como a da “aptidão
abrangente” e a da “reciprocidade”, também buscaram justificar a ocorrência desses
comportamentos numa perspectica evolucionista, entretanto nenhuma delas conseguiu ser
plenamente justificada, mantendo esta questão aberta para novas pesquisas. Retomaremos esta
questão mais adiante, quando tratarmos especificamente dos cuidados alo-parentais.

Na abordagem de questões aplicadas, dois aspectos nos estimularam a realizar estudos sobre
as relações materno-filiais, ambos em decorrência dos prejuízos econômicos acarretados. Um
deles foi a alta taxa de mortalidade de neonatos de algumas raças bovinas e as decorrentes
dificuldades de manejo quando se buscava minimizar esse problema, tais como: a necessidade de
se amarrar a vaca e de forçar a amamentação, promover a adoção forçada do bezerro, proceder o
aleitamento artificial, etc. Tudo isso porque grande parte dessa mortalidade é atribuída às falhas
dos bezerros na obtenção de uma concentração sérica adequada de imunoglobulinas, derivadas do
colostro; já que disso depende a própria sobrevivência do neonato (Gay et al., 1965a).

Muitas variáveis parecem estar envolvidas com esta problemática; Gay et al. (1965b)
encontraram variações estacionais nas concentrações séricas da imunoglobulinas, sugerindo que
alguns fatores ambientais poderiam afetar a quantidade que é aborvida do colostro; os dados de
Smith et al. (1967) mostraram que os bezerros que mamaram em suas mães tinham concentrações
séricas de imunoglobulinas superiores àqueles que foram alimentados artificialmente,
caracterizando aí um efeito de manejo sobre essa absorção e esclarecendo, pelo menos em parte,
as diferenças na taxa de mortalidade entre bezerros que obtêm colostro mamando diretamente nas
mães ou o recebem num balde (3,9% e 9,1%, respectivamente) encontradas por Withers (1952 e
1953).

Apesar da importância de se obter informações sobre os motivos que podem levar um
bezerro a não conseguir mamar nas primeiras seis horas de vida, não há muitos trabalhos sobre
este tema, além disso os relatos sobre as falhas na amamentação encontrados na literatura
apresentam considerável variação entre si; por exemplo, os dados de Selman et al. (1970a) nos
mostraram que 23% do bezerros não mamaram nas primeiras 6 horas de vida; enquanto Edwards
(1983) registrou 32%; Houwing et al. (1990) 6% e Illmann e Spinka (1993) 13%, ressalvando-se
que tais resultados foram obtidos em diversas condições de criação e com diferentes raças. Em
nossas observações (Paranhos da Costa et al., 1996) ficou nítida a ocorrência de diferenças entre
raças, variando de 7 a 43%. Daí a necessidade de se ampliar o conhecimento sobre este assunto.

Por que os bezerros falhariam em mamar?

Uma das prováveis explicações para a ocorrência na falha de amamentação nas primeiras
horas após o parto é, segundo Illmann e Spinka (1993), a insuficiência na procura das tetas pelos
bezerros. Entretanto, outros autores (Selman et al., 1970b; Broom e Leaver, 1982; Edwards e
Broom, 1982), relacionam essas falhas às diferenças existentes no úbere dos animais, sugerindo
que a superioridade na habilidade materna para as vacas de raças de corte pode, em parte, ser
devida às características do úbere.Tal afirmação foi reforçada pelas observações de Le Neindre



(1989) que, observando vacas primíparas de corte e leite com formatos de úbere semelhantes, não
notou diferenças no tempo gasto para os bezerros localizarem as tetas.

Além de características morfológicas do úbere das vacas, deve-se ter em conta que o
processo de parição é bastante complexo e resulta em experiências individuais (de vacas e
bezerros) que podem influenciar de forma definitiva o futuro das relações materno-filiais naquele
parto e em partos futuros. Esse período crítico não se restringe ao momento exato da parição,
abrange toda fase perinatal (antes e após o mesmo). Como decorrência disso é que encontramos
vacas primíparas afastando suas crias com maior freqüência quando estas tentam mamar e
apresentando maior porcentagem de abandono dos bezerros; segundo Worthington e de La Plain
(1983), este comportamento das vacas estaria associado a uma maior sensibidade das tetas e à
falta de exeriência das mesmas.

Sistema de criação específicos para a produção de carne ou de leite, mantendo populações
específicas de bovídeos em condições de manejo diferenciado, também poderiam induzir
diferenças nas relações materno-filiais. Os relatos de Kiley (1976) nos fazem lembrar que, por
questão de produtividade e facilidade no manejo, o gado leiteiro tem sido fortemente selecionado
para um comportamento maternal menos rígido, enquanto vacas especializadas para produção de
carne têm sido fortemente selecionadas para o reconhecimento precoce do bezerro e a manutenção
de uma forte ligação com ele. Esses argumentos foram reforçados pelos achados de Le Neindre
(1989) que constatou que os bezerros da raça Salers (aptidão para corte) mamavam e eram
lambidos por um tempo maior do que os bezerros Friesian (aptidão para leite); além disso as vacas
Salers tinham mais interações sociais com os outros animais do grupo do que as Friesian e estas,
por sua vez, eram mais freqüentemente mamadas por bezerros estranhos do que as Salers. A fraca
ligação social das Friesian (propiciando melhores conversões, e facilidades de instalações) e a
baixa seletividade do bezerro (ligada a facilidade de ordenha), são características importantes para
a pecuária leiteira.

Há ainda, outros aspectos do manejo de ruminantes domésticos que deveriam ser
considerados. Por exemplo, o isolamento social dos bezerros logo após o parto (promovendo o
aleitamento artificial) é uma prática de manejo comum dentro da pecuária leiteira; isto apesar dos
resultados de Harlow e Harlow (1969) terem demonstrado um efeito deteriorante no
comportamento maternal quando macacos foram criados isolados e de Broom e Leaver (1978)
terem verificado que as fêmeas criadas isoladas foram menos interessadas em seus bezerros do
que as criadas em grupo.

Assim, os padrões comportamentais, de vacas e bezerros, durante o período perinatal podem
estar associados a sobrevivência, ao desenvolvimento dos bezerros e ao desempenho materno das
vacas nos partos subseqüentes e, portanto, devem ser considerados na definição do manejo a ser
adotado. Estas considerações são norteadoras dos estudos realizados pelo nosso grupo de
pesquisas, em cooperação com pesquisadores da Estação Experimental de Zootecnia em
Sertãozinho-SP, onde o comportamento das mães e dos neonatos de 4 raças de bovinos de corte
(Nelore, Guzerá, Gir e Caracu) tem sido investigado.

A formação dos laços materno-filiais e o comportamento no peri-parto.

O início da formação dos laços materno-filiais tem sido, tradicionalmente, considerado
como ocorrendo após o parto, com alguns autores preferindo estender este período à gestação
(Broadhurst, 1961 e Fraser, 1985). Como exposto, a verificação dos padrões normais do
comportamento perinatal é um passo natural para a identificação de problemas que resultam na
elevação da taxa de mortalidade de neonatos ou mesmo nas complicações de ordem prática
durante o manejo das diversas espécies de animais domésticos. Para os bovídeos domésticos,
esses padrões encontram-se parcialmente descritos na literatura conforme pretendemos revisar a



seguir com ênfase para os bovinos (Bos taurus taurus e Bos taurus indicus), devido a pouca
disponibilidade de informações sobre os búfalos (Bubalus bubalis).

O comportamento da mãe no peri-parto.

De maneira geral as vacas apresentam alterações comportamentais próximo ao parto, tais,
que podem ter início alguns dias ou poucas horas antes do nascimento. Devido a esta grande
variação temporal fica difícil prever o momento exato do parto através de observações do
comportamento (Pires, 1995). Todavia, é evidente o aumento de atividades das vacas, que
frequentemente se afastam do rebanho, batendo com as patas anteriores no chão e andando
durante várias horas antes de começar o trabalho de parto. Na iminência do parto esse estado se
intensifica, elas ficam mais agitadas, andando e trotando, levantando a cabeça, deitando e
levantando; com isso elas, geralmente interrompem as atividades rotineiras (Barty, 1974,
Worthington e de La Plain, 1983). Logo após as primeiras descargas de fluidos amnióticos, as
vacas diminuem o deslocamento, podendo permanecer no mesmo local até o final do trabalho de
parto, ocasionalmente lambendo o chão molhado por esses fluidos (George e Barger, 1974).

Em condições normais, após o parto, com o bezerro no chão, a mãe se levanta (quando não
pariu em pé) e vira para cheirar o bezerro e lambê-lo. Conforme os resultados de Worthington e
de La Plain (1983) e Edwards (1983), as vacas experientes apresentaram uma latência menor para
tocar o recém-nascido do que as novilhas (de cinco segundos a dois minutos e de dez a trinta e
cinco minutos, para vacas e novilhas, respectivamente). A visão do bezerro freqüentemente
eliciou um som característico e, no período de três horas após o parto, a vaca apresentou várias
atividades (Worthington e de la Plain, 1983), dentre elas: a) cheirar e investigar o bezerro: a
ocorrência de um alto número de surtos nas primeiras três horas, sugere que cheirar é muito
importante neste período, provavelmente esta atividade ajude no reconhecimento do bezerro pela
mãe. Porter et al., (1994), investigaram o efeito de odores sobre as crias de ovelhas e a capacidade
destas em discriminá-los, concluindo que as ovelhas podem estar predispostas a aprender uma
limitada faixa de odores biológicos associados aos recém-nascidos.b) lamber o bezerro: além de
auxiliar na circulação do sangue dos animais recém-nascidos, acredita-se que o lamber fortalece a
interação da mãe e cria. As vacas continuam lambendo seus filhos quando em crescimento, e
algumas o fazem ao longo de toda a vida (Worthington e de La Plain, 1983); ainda segundo estes
autores o tempo total gasto neste comportamento foi independete da idade e da experiência da
vaca. Entretanto os resultados de Edwards (1983) mostraram que as novilhas foram mais lentas
para levantar-se e começar a lamber as crias e o fizeram durante menos tempo na primeira hora de
vida dos bezerros. É interessante destacar aqui os resultados de Illmann e Spinka (1993), que
foram obtidos com primíparas e mostraram que os bezerros recém nascidos foram freqüentemente
lambidos por outras novilhas que não a mãe e que este comportamento não provocou rejeição
materna.

Normalmente, após o reconhecimento de sua cria, as mães bovinas não permitem a
aproximação de outros bezerros para mamar; o mesmo ocorrendo com as búfalas apenas no peri-
parto, pois numa fase posterior estas permitiram ou toleraram outros bezerros para mamar
(Andriolo, 1995).

O comportamento do bezerro récem-nascido.

Em geral, os bezerros récem-nascidos tentam mamar logo que conseguem ficar em pé. O
sucesso na primeira mamada parece seguir uma seqüência definida, onde se identificam os
comportamentos ficar em pé, procurar tetas e finalmente mamar. Levantar-se pela primeira vez
parece ser muito exaustivo para a cria e, se o bezerro não conseguir faze-lo rapidamente há um
atraso na ocorrência da primeira mamada, já que eles não mamam deitados.



Não foram encontradas correlações significativas entre o tempo para ficar em pé e o tempo
com que as vacas ficaram lambendo as crias, nem com outros comportamentos maternos e do
bezerro (Worthington e de La Plain, 1983). O único coeficiente de correlação significativo,
encontrado por esses autores, foi entre a freqüência de mugidos pela mãe e a freqüência das
tentativas da cria para levantar (r = 0,57; p<0,05); poderíamos especular sobre o significado do
som emitido, se este funcionaria como uma "estampagem auditiva" da vaca para a cria.

Nos relatos de Andriolo (1995), a freqüência e duração da amamentação de bubalinos foram
muito variáveis no primeiro dia de vida dos bezerros; já a partir do segundo dia, eles lidaram
melhor com essa situação e apresentaram um padrão mais definido; a posição mais usual para o
recém-nascido mamar foi em pé ao lado da mãe, a qual o auxiliava no início; ele iniciava a
procura das tetas em qualquer parte do corpo da mãe; abrindo e fechando sua boca e movendo o
focinho ao longo do corpo da mesma até encontrar o úbere e aparentemente não demonstrou
preferência especial entre as tetas. De maneira geral, este relato também pode ser aplicado aos
bovinos.

Em outro de nossos estudos (Paranhos da Costa et al., 1996), o comportamento dos bezerros
mostrou-se diferenciado entre raças. Os bezerros da raça Caracu foram significativamente mais
ativos (p<0,05) quanto ao tempo de permanência em pé, tempo procurando tetas e tempo tentando
mamar e gastaram pouco tempo nas tentativas para se levantar (TL) e apresentando a uma menor
latência para ficar em pé (TLP) do que os das raças Gir e Guzerá. Havendo uma correlação
positiva e significativa (r= 0,59;p<0,05) entre a latência para a primeira mamada e a latência para
ficar em pé.

Os resultados de Worthingtone de La Plain (1983), com gado europeu, mostraram que o
tempo gasto na procura de tetas (em média de 13 minutos, variando de 5 a 24) foi positivamente
correlacionado com o tempo que o bezerro levou até dar a primeira mamada. Segundo Selman et
al. (1970 a,b), há uma relação entre o tempo procurando tetas e a idade da vaca, provavelmente
por causa do formato pendular do úbere já que o bezerro acharia os tetos em um úbere compacto
mais rapidamente do que em um grande e pendular.

Assim, é de se esperar que os bezerros que se levantem, localizem as tetas e mamem mais
rapidamente tenham mais chances de sobreviver e apresentem melhor desempenho.Os resultados
de Selman et al., (1970a,b) confirmaram esta hipótese, associando esse sucesso a ingestão
adequada de imunoglobinas. Entretanto, não podemos ignorar que a definição de características
(inclusive comportamentais) associadas a essa ingestão é extremamente complexa. Podemos
dizer, por exemplo, que a latência para ficar em pé e o tamanho das tetas seriam variáveis
intervenientes na latência da primeira mamada, todavia poderia haver uma compensação entre
elas; vejamos alguns de nossos resultados: Paranhos da Costa et al.(1996), mostraram que as
vacas Caracu apresentaram tetos grandes com alta freqüência, entretanto, seus bezerros, por serem
mais ágeis, apresentaram um bom desempenho quanto a latência para a primeira mamada,
compensando a dificuldade de abocanhar o teto; viram ainda que as raças cujas vacas cuidaram
mais dos bezerros, tiveram uma menor latência; entretanto, o coeficiente de correlação entre o
tempo que a vaca cuidou do bezerro e a latência para a primeira mamada foi positivo e
significativo (r = 0,50, p<0,05), indicando uma tendência das vacas passarem mais tempo
cuidando dos bezerros que demoram mais para mamar. Assim, é necessário analisar melhor esta
questão, pois talvez não seja possível estabelecer regras gerais que permitam enquadrar toda a
variação observada.

O leite e o comportamento de mamar.

Uma outra linha de pesquisa dentro do tema, utiliza o leite e os fenômenos comportamentais
a ele associados.Toates (1986) sugeriu que a ingestão inicial de alimentos aumentaria o estado de
motivação, o sabor do leite poderia ser uma estimulação extra, inclusive através de uma



estimulação intra-oral que estimularia a ingestão (Wiepkema, 1971; Le Magnen, 1985). A
resposta de mamar ao estímulo do leite, poderia estar relacionada a uma estimulação ligada ao
reflexo esofagiano (Roy, 1980). Uma outra alternativa poderia ser atribuída a fatores presentes no
leite (peptídeos ativos associados a caseína) que estimularia um receptor neural a nível de
estômago (Rao et al., 1990). De qualquer forma, os resultados sugeriram que o leite ingerido
quando o bezerro mama produz um feedback positivo que aumenta a motivação do bezerro a
continuar mamando (de Passillé et al ,1982). Este feedback levaria o bezerro se concentrar na
obtenção do leite quando disponível, levando-o a drenar completamente o úbere, pois a presença
de leite residual no úbere faria decrescer a secreção (Wide et al.1987); assim, o ato de mamar e de
cabecear poderia estimular uma produção adicional de leite. Nos bezerros as cabeçadas
freqüentemente ocorrem após um surto longo de mamada, intercalada com pequenos surtos
(Hafez e Bouisson, 1975), indicando possivelmente uma natureza não nutritiva que simplesmente
ajuda a estimular a disponibilidade de leite. O aumento das cabeçadas verificado com o aumento
da idade, poderia ser uma estratégia para permitir um fluxo adicional até que as tetas e o úbere
estejam completamente esvaziados (de Passillé, 1992).

O efeito de feedback decairia após 5-10 minutos do término da refeição, explicando por
exemplo, o porquê das tentativas de mamar em outros bezerros quando eles são criados separados
da sua mãe (Wood et al.1967; Lalande et al. 1979; de Wilt, 1985 e Lidfors, 1991) que diminuem,
se os bezerros forem amarrados por dez minutos antes de serem soltos em grupo (Graf et al 1989).
Essa queda na estimulação para mamar e cabecear depois de ingerido o leite pode estar
relacionado a respostas dos animais a mecanismos de saciedade nutricional (Le Magnen, 1985).
Os resultados obtidos por de Passillé et al.(1991 e 1993) demonstram que o mamar influenciou a
secreção de hormônios digestivos (insulina e CCK), mesmo quando a quantidade de nutrientes
ingeridos não foi afetada e diversos estudos (Le Magnen, 1985; Parrot 1993; Weller et al 1990)
mostram que o aumento de insulina e CCK na circulação induziu a saciedade, com conseqüente
redução na sensação de fome. A restrição comportamental por ocasião da alimentação poderia,
desta maneira, influenciar as reações fisiológicas ao alimento.

A idade dos bezerros em que se processa a mudança da digestão monogástrica para a forma
ruminante, depende da dieta utilizada. Quanto maior for o período em que o animal receba uma
grande quantidade de leite, menor será a sua urgência em suplementar a dieta com outros
alimentos (Roy, 1980); entretanto, sob condições normais, essa mudança se processa por volta do
quarto mês de vida nos bovinos. Pudemos observar em bubalinos (Andriolo et al., 1995) desde o
terceiro, mas principalmente, no quarto mês de vida dos bezerros uma significativa redução na
freqüência das tentativas de mamadas, como também, nas mamadas efetivamente realizadas por
eles; sendo possível que o processo de maturação do sistema digestivo dos bezerros tenha
interferido de forma direta nesses comportamentos.

Cuidados alo-maternais.

Dentro do estudo das relações sociais entre indivíduos adultos e filhotes, observa-se uma
característica particular que é a contribuição de determinados indivíduos no cuidado de progênies
alheias. Esse fenômeno, conhecido por “cuidado alo-parental”, foi descrito pela primeira vez por
Fraser Darling (1938), o qual denominou os indivíduos que executavam tais cuidados como "tios".

Esse fenômeno tem sido observado com freqüência (Wilson, 1975) e, em uma revisão feitta
por Riedman (1982), foram identificados mais de 120 espécies de mamíferos que apresentaram
algum tipo de cuidado alo-parental. Entre elas não é citada a espécie bubalina (Bubalus bubalis)
que deve ser incluída nessa lesta dado o número de trabalhos registrando a alo-amamentação entre
eles (Fonseca, 1975; Tulloch 1979 e 1988; Murphey et al., 1991 e 1995; Schmitt et al., Paranhos
da Costa et al., 1992; Andriolo, 1995).



Dado o grande número de espécies envolvidas, o estudo dos cuidados alo-parentais deve ser
entendido de forma particular para cada uma delas pois, de acordo com Wilson (1975), são
enormes as variações comportamentais que os eliciam. Essa observação encontrou apoio nas
análises de Parker et al (1992) que, revisando o assunto, detectaram que esse fenômeno ocorria
com maior freqüência em cativeiro e que a amamentação não filial foi, geralmente, associada com
o roubo de leite nas espécies uníparas mas não em espécies pluríparas, cujas fêmeas eram mais
tolerantes aos filhotes alheios.Quando a ocorrência de amamentação não filial se desse em
condições de baixa tolerância das fêmeas, então, os autores considerariam esse comportamento
como parasitismo, isso ocorreria com maior freqüência em espécies uníparas que formam grandes
grupos. A amamentação não filial, por ser mais comum nas espécies pluríparas que formam
pequenos grupos, seria, segundo o entendimento de Parker et al (1992), consistente com os
modelos de cooperação baseados em seleção de parentesco (kin seletion), reciprocidade ou
mutualismo, onde normalmente se espera que o reconhecimento entre as fêmeas do grupo seja
alto.

Nossos resultados com búfalos, que é uma espécie caracteristicamente unípara, contrariaram
às expectativas de Parker et at (1992), já que a alo-amamentação ocorreu com freqüências
surpreendentemente altas, como em Paranhos da Costa et al (1992), com 59,6% das
amamentações envolvendo animais de diferentes progênies e com 35,3 % das vacas observadas
amamantando quase todos os bezerros. Tais resultados foram posteriormente confirmados por
Andriolo (1995), observando o envolvimento de todas as vacas em alo-amamentação e também
contrariaram também a teoria da aptidão abrangente (Hamilton, 1964), já que mostraram não
haver reciprocidade na alo-amamentação (Murphey et al,1991) nem trouxeram evidências de que
a alo-amamentação tenha envolvido preferencialmente vacas e bezerros aparentados (Paranhos da
Costa et al., 1992 e Murphey et al., 1993).

Explorando esta questão de um outro ângulo, em termos de maximização dos investimentos
parentais, que objetivam aumentar as chances de sobrevivência de sua prole, decrescendo desta
forma a probabilidade dos pais investirem seus recurso filhotes alheios (Trivers, 1972), Riedman
(1982), propôs a seguinte questão: "Porque deveria um animal investir seus recursos para
promover a sobrevivência de outros jovens, que não seus próprios filhos?". Focalizar a questão
dessa forma caracterizaria os pais como únicos agentes ativos, enquanto os filhos assumiriam uma
posição, exclusivamente passiva. Entretanto, Trivers (1974) despertou a atenção para a
possibilidade de que os filhotes também tivessem um papel ativo, admitindo a possibilidade de um
conflito entre pais e filhos centrado na questão da reprodução, ou seja, um filho tentando, desde o
início, maximizar seu próprio sucesso reprodutivo, requerendo maior investimento do que seus
pais estão disponíveis a dar. Os dados de Murphey et al.(1991) deram sustentação a essa hipótese,
uma vez que demonstraram que quanto maior a freqüência de solicitação pelos bezerros para
mamar, maior foi a tendência das fêmeas em amamentar, independentemente se eram seus
próprios filhos ou outros bezerros.

Aparentemente o sexo dos filhotes determinou diferenças nas estratégias de alo-
amamentação. Nossos resultados mostraram que os bezerros machos ganharam mais peso do que
as fêmeas, para eles esse ganho esteve mais associado ao tempo dedicado às mamadas filiais
(r = 0,719, p = 0,004), contrariamente das fêmeas, cujo incremento no ganho de peso esteve
associado com o tempo mamando em outras vacas de forma coletiva (mais de um bezerro ao
mesmo tempo) (r = 0,644, p = 0,0l), isto apesar dos machos apresentarem um tempo médio de
mamada em outras vacas significativamente maior do que as fêmeas. Devemos destacar que a
produção de leite das vacas não apresentou diferenças significativas em função do sexo do bezerro
e que esta variável esteve associada ao ganho em peso dos bezerros, o que nos levou a concluir
que as diferenças encontradas no ganho em peso dos bezerros foram inerentes às suas próprias
características e não às das mães ou das outras vacas nas quais eles mamaram. (Paranhos da Costa
e Andriolo, não publicado).



Para concluir, levantamos algumas questões à prática de criação de bubalinos que
consideraram aspectos da alo-amamentação. Devemos ter em conta que os bezerros de partos
mais tardios estiveram sujeitos a uma cornpetição desigual pelo leite de suas próprias mães com
os bezerros mais velhos; havendo inclusive uma correlação negativa entre o tempo de mamada
filial e a ordem de nascimento (Paranhos da Costa e Andriolo, não publicado). Ao associar nossos
resultados aos de Souza et al.(1994), que também estudaram o comportamento de alo-
amamentação na raça Murrah e encontraram uma correlação positiva e significativa entre a
eficiência no acesso a amamentação em outras vacas e a idade do bezerro (r = 0,473; p<0,01),
justificamos a indicação da separação dos aniniais em, pelo menos, dois lotes de acordo com a
idade dos bezerros. Além disso, seria conveniente identificar as vacas que apresentem maior
atividade de alo-amamentação no rebanho, com o objetivo de promover um controle mais efetivo
do desenvolvimento de seus filhotes, definindo com essas informações a necessidade ou não de
alterações no manejo.
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