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DIGESTIBILIDADE PÓS DESALEITAMENTO DE CABRITOS DA RAÇA
SAANEN SUBMETIDOS A DIETAS COM E SEM VOLUMOSO DURANTE A
FASE DE ALEITAMENTO
RESUMO
Objetivou-se nesse trabalho avaliar a digestibilidade de matéria seca (MS), proteína bruta
(PB) e fibra em detergente neutro (FDN), após o desaleitamento de cabritos da raça
Saanen, submetidos a dietas com e sem volumoso durante a fase de aleitamento. O
experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal de São João
del-Rei/MG, no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). Foram utilizados 24
cabritos da raça Saanen do nascimento até a 12ª semana de vida. Os tratamentos
consistiram de duas dietas sólidas durante a fase de aleitamento: 1) apenas concentrado e
2) concentrado mais feno de alfafa. Após o desaleitamento, que ocorreu na 9ª semana de
vida de forma abrupta, o feno de alfafa foi fornecido, ad libitum, a todos os animais. Após
os 15 dias de adaptação, foi realizada a coleta total de fezes durante o período de sete dias
através de um dispositivo telado acoplado em baixo das baias. As coletas foram realizadas
individualmente, divididas em 4 coletas por dia, para evitar o contato das fezes com a
urina. As análises bromatológicas foram realizadas de acordo com o recomendado por
Dentman et al. (2012). Os animais que consumiram volumoso durante a fase de
aleitamento obtiveram maior ingestão total de MS, PB e FDN (P<0,05). Isso indica que
a oferta de volumoso durante a fase de aleitamento aumenta a capacidade de ingestão de
MS, PB e FDN do volumoso. De fato, houve diferença (P<0,05) para a ingestão de PB e
FDN do volumoso (P<0,05). Não houve diferença (P>0,005) para consumos totais de
MS, PB e FDN, em relação ao peso corporal (PC). Também não houve diferença (P>0,05)
para ingestões de MS, PB e FDN do volumoso em relação ao PC. Entretanto os consumos
de MS, PB e FDN do concentrado foram maiores (P<0,05) para os animais que não
receberam feno durante a fase de aleitamento. Isso ocorreu devido ao menor PC ao
desaleitamento (12,37kg, vs 13,12kg) dos animais que não receberam feno durante a fase
de aleitamento. Não houve diferença (P>0,05) para as digestibilidade de matéria seca
(MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN). Isso indica que a ausência
de volumoso durante a fase de aleitamento não prejudicou a digestibilidade da ração, após
o desaleitamento. Caprinos da raça Saanen recebendo concentrado e volumoso durante a
fase de aleitamento têm maior capacidade de consumo de MS, PB e FDN após o
desaleitamento.
Palavras chave: Nutrição, Saanen, Caprinocultura, Digestibilidade, Feno
x

1) INTRODUÇÃO

Em sistemas de produção de leite caprino, o fornecimento de alimentos sólidos
para animais lactentes, além de suprir parte de suas exigências nutricionais, tem a função
de acelerar o desenvolvimento ruminal, permitindo que o desaleitamento precoce ocorra
sem prejuízos ao desempenho e saúde dos animais. Entretanto, o elevado custo de
aquisição de alimentos volumosos, como fenos de Alfafa, Coast-cross e Tifton, tem
suscitado questionamentos sobre a real necessidade de sua inclusão na dieta de cabritos
em fase de aleitamento.
O consumo de alimentos sólidos nas primeiras semanas de vida dos animais é o
fator mais importante na transição de pré-ruminante para a condição de ruminante
funcional, pois além de estimular o desenvolvimento muscular do rúmen, aumenta o
tamanho das papilas ruminais e favorece o estabelecimento da microbiota (ANDERSON,
1987).
O animal recém-nascido apresenta mucosa do rúmen lisa, sendo que o
desenvolvimento das papilas depende de alguns produtos originários da digestão,
principalmente dos ácidos graxos voláteis liberados da fermentação dos concentrados
ingeridos e presentes no rúmen. O aumento do número de papilas no rúmen permite
formar maior área de absorção, acelerando a passagem de maior quantidade de nutrientes
para a corrente circulatória. É importante também a administração de alimentos
volumosos (feno ou forragem fresca) para o desenvolvimento do rúmen (CASTRO e
ZANNETI, 1998).
Os caprinos que são privados de alimentos volumosos durante a fase de
aleitamento possivelmente podem ter redução das capacidades de ingestão e digestão de
alimentos sólidos após o desaleitamento, principalmente dos volumosos. De acordo com
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o NRC (2001), para bezerros de rebanhos leiteiros não há necessidade de fornecimento
de alimentos volumosos antes da sexta semana de vida. Entretanto, resultados de
pesquisas sobre o desempenho de caprinos submetidos a dietas sem a presença de
alimentos volumosos são escassos na literatura.
Objetivou-se nesse trabalho avaliar a capacidade de digestão de matéria seca,
proteína bruta e fibra em detergente neutro, após o desaleitamento de cabritos da raça
Saanen, submetidos a dietas com e sem volumoso durante a fase de aleitamento.

2) REVISÃO DE LITERATURA

2.1) Desenvolvimento do ruminante
Os animais ruminantes evoluíram há pelo menos 40 milhões de anos atrás a partir
de animais herbívoros de estômago simples, especialmente para consumirem plantas, no
caso as gramíneas, as quais possuem elevado teor de componentes de parede celular
vegetal (VAN SOEST, 1994).
Os ruminantes no período de aleitamento comportam-se fisiologicamente como
animais monogástricos. Forma-se por excitação reflexa do nervo glossofaríngeo, um
conduto tubular, chamado de goteira esofagiana, por onde o leite ingerido é conduzido do
esôfago direto ao abomaso. Nessa fase a atividade digestiva é exercida pelo abomaso. É
a fase mais crítica do ponto de vista nutricional, já que, devido a limitações enzimáticas
e à ausência de síntese microbiana, os bezerros apresentam exigências dietéticas mais
complexas quanto aos aminoácidos e vitaminas e não utilizam com eficiência certas
fontes proteicas e energéticas (ROCHA et al., 1999).
O crescimento dos bezerros pode ser dividido em três fases, de acordo com o
desenvolvimento dos pré-estômagos: não ruminante (até três semanas de idade), fase de
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transição (três a oito semanas de idade) e ruminante adulto (a partir de oito semanas de
idade) (LYFORD, 1993). Carvalho et al. (2003), relata que existe aumento da capacidade
de todos os compartimentos estomacais com o avanço da idade dos bezerros, no entanto
ele ocorre de maneira distinta, com taxas de crescimento diferenciadas entre os
compartimentos. E que, em bezerros desaleitados precocemente, a inversão nas
proporções dos compartimentos estomacais ocorre antes dos 50 dias.
Na fase de lactante o animal obtém sua energia por enzimas próprias, entretanto
os animais recém-nascidos são dependentes do colostro para aporte de nutrientes e
imunidade passiva (ORSKOV e RYLE, 1998). Na fase de transição, o ruminante lactente
começa a ter capacidade de digestão de alimentos fibrosos, pois já existe colonização de
microrganismos, como relatado por Furlan, Macari & Faria Filho (2011), que são
adquiridos através do contato com a saliva, eructação, bolo ruminal e fezes de animais
mais velhos. A maioria das espécies encontradas em um animal adulto já estão presentes
em até seis semanas de idade do animal, porém sua ocorrência depende também do tipo
de dieta fornecida ao bezerro (FURLAN, MACARI & FARIA FILHO 2011).
O crescimento e a densidade das papilas podem ser aumentadas em função da
proporção de concentrado e nível de energia da dieta. As funções das papilas se resumem
no aumento da superfície das paredes do rúmen, havendo, consequentemente, um
aumento na absorção de ácidos graxos voláteis que constituem a principal forma de
energia para os ruminantes e ajudam o movimento do material (SILVA e LEÃO, 1979).
Dentre os principais AGV produzidos no rúmen, o ácido butírico é o mais
importante em relação ao crescimento em número e tamanho de papilas, seguido pelo
ácido propiônico; tendo o ácido acético pouca importância. A maior produção desses
ácidos graxos voláteis ocorre com a fermentação de alimentos concentrados, com alto
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teor de carboidratos e proteína. Assim, a disponibilidade de concentrado para o animal
desde a primeira semana de vida é indispensável (ANDERSON et al., 1987).
Segundo o NRC (2001), para bezerros de rebanhos leiteiros não há necessidade
de fornecimento de alimentos volumosos antes da sexta semana de vida. Porém,
resultados de pesquisas sobre o desempenho de caprinos submetidos a dietas sem a
presença de alimentos volumosos são escassos na literatura.

2.2) Digestibilidade dos pré-ruminantes
O fornecimento de alimentos volumosos e concentrados para bezerros préruminantes tem sido adotado para promover seu desenvolvimento e permitir o
fornecimento de dieta o mais cedo possível. Acredita-se que o desenvolvimento ruminal
seja influenciado por alguns fatores como idade do animal, formação da goteira esofágica
e nutrição. Conhecer esses fatores possibilita realizar o manejo mais adequado a fim de
obter o melhor desempenho dos animais (JÚNIOR et al., 2016)
Apesar da importância do leite na alimentação inicial de bezerros leiteiros, os
mesmos devem ser capacitados para consumir alimentos sólidos e digerir eficientemente
alimentos fibrosos que serão sua principal fonte de nutrientes após o desmame, estando
esta preparação associadas às mudanças físicas e fisiológicas no trato digestivo do bezerro
decorrente da ingestão de ração concentrada e volumosos (MACHADO, 2008).
O alimento sólido, seja concentrado, feno ou ambos, resulta em aumentos
marcantes no rúmen-retículo e omaso. O desenvolvimento em termos de volume
(anatômico) só pode ser conseguido com a presença de alimentos grosseiros (volumosos),
inclusive com material inerte (maravalha, serragem ou esponjas), apesar do menor
crescimento do bezerro, já o desenvolvimento fisiológico está associado à presença de
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ácidos graxos voláteis, que são absorvidos pelas paredes do rúmen, desenvolvendo assim
as papilas ruminais (LIZIEIRE et al., 2002).
O feno proporciona maior desenvolvimento do rúmen quanto à capacidade e
aumento do tecido muscular das paredes do órgão, contribuindo ainda para estabilizar o
pH no rúmen, pelo efeito tamponante da saliva que é ingerida no ato da
regurgitação/ingestão, a fixação de bactérias que degradam fibra também é possível com
a ingestão desse alimento. Dentre os alimentos volumosos o feno, quando produzidos em
ótima qualidade, são os que possuem a melhor digestibilidade dos seus nutrientes,
entretanto, possuem alto preço no mercado (CARVALHO, 2003).
A digestibilidade do alimento é, basicamente, sua capacidade de permitir que o
animal utilize m em maior ou menor escala, seus nutrientes. Essa capacidade é expressa
pelo coeficiente de digestibilidade do nutriente, sendo uma característica do alimento e
não do animal (SILVA e LEÃO, 1979).
Em animais consumindo apenas leite, não se observa aumento no
desenvolvimento das papilas do rúmen, enquanto nos animais alimentados com dieta
volumosa e concentrada além do leite, verifica-se maior tamanho das papilas ruminais,
mostrando que é a composição do alimento, e não a idade do animal, o principal fator que
concorre no desenvolvimento das papilas ruminais (DUKES, 1970). O aumento do
número de papilas no rúmen permite formar maior área de absorção, acelerando a
passagem de maior quantidade de nutrientes para a corrente circulatória (CASTRO,
1998).
O fornecimento de alimentos volumosos apresenta a finalidade de impedir o
aparecimento de paraqueratose, comum em ruminantes que recebem apenas
concentrados, além do leite. Os volumosos também aumentam a salivação, que é de
grande importância para o aumento do pH ruminal (CASTRO e ZANETTI, 1996).
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Após o desmame ocorrem modificações na disponibilidade de nutrientes,
passando a energia a ser derivada da fermentação ruminal e a proteína a consistir de
proteína microbiana e de proteína passante (FUNABA et al., 1994).

3) MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no biotério experimenta de caprinos e ovinos da
zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei/MG, no Campus Tancredo de
Almeida Neves (CTAN), sobe o protocolo CEUA nº 025/2017(Anexo), no período de
maio de 2017 a fevereiro de 2018. Foram utilizados 24 cabritos da raça Saanen do
nascimento até a 12ª semana de vida.
Nos três primeiros dias de vida os cabritos permaneceram com as mães e foram
pesados diariamente. Após o terceiro dia de vida os animais foram apartados de suas mães
e distribuídos, em baias individuais, de acordo com o sexo e o peso ao nascimento, em
delineamento de blocos casualizados.
Os cabritos foram aleitados em mamadeiras, recebendo 1,0 litro de leite de cabra
por dia. O desaleitamento foi realizado de forma abrupta, no 59º dia de vida. Os
tratamentos consistiram de duas dietas sólidas durante a fase de aleitamento: 1) apenas
concentrado e 2) concentrado mais feno de alfafa. Após o desaleitamento, que ocorreram
na 9ª semana de vida, o feno de alfafa foi fornecido, ad libitum, a todos animais.
Os animais de ambos tratamentos receberam alimento concentrado desde a
primeira semana de vida, limitado em 300 gramas por dia. O concentrado foi formulado
com Farelo de Sorgo, Fubá de Milho, Farelo de Soja e Núcleo mineral vitamínico para
bezerros em faze de cria e calculado para conter 20% de proteína bruta e 80% de
nutrientes digestíveis totais.
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Os consumos de concentrado e feno foram medidos diariamente, por meio da
diferença dos pesos do ofertado e das sobras. As análises dos alimentos utilizados foram
realizadas segundo a metodologia descrita em Dentmann et. al. (2012), apresentando as
seguintes características (Tabela 1).

Tabela 1 – Composição dos ingredientes utilizados na ração dos animais.
Ingrediente

MS

PB

FDN

Feno de Alfafa

94,83

16,15

42,02

Farelo de Sorgo

88,55

9,42

7,12

Farelo de Milho

88,43

8,55

11,07

Farelo de Soja

89,28

50,66

19,82

MS= Matéria Seca (%), PB = Proteína Bruta (%), FDN = Fibra em Detergente Neutro
(%).

Semanalmente, sendo sempre no mesmo dia da semana e na parte da tarde, os
animais foram pesados em balança digital com precisão de 0,01 kg. Ressalta-se que não
foi realizado período de jejum antes das pesagens. As medidas morfológicas foram
realizadas concomitantemente de acordo com Nicholson & Butterworth (1987).
Após o desaleitamento, todos os animais passaram por um período de adaptação
de 15 dias, onde receberam feno de alfafa ad libitum. A coleta das fezes foi realizada
através de um dispositivo telado acoplado em baixo de cada baia individualmente durante
sete dias. As amostras foram levadas para o laboratório e foram realizadas as análises
bromatológicas de acordo com o recomendado por Detmann et al. (2012). Foram
realizados os ensaios de digestibilidade de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra
em detergente neutro (FDN).
As análises de variância foram realizadas por meio do procedimento GLM do
SAS, adotando-se nível de significância de 5% para o teste F.
4) RESULTADOS E DISCUSSÃO
7

Os animais que não receberam volumoso durante a fase de aleitamento consumiram
maior (P=0,05) quantidade de matéria seca (MS) de concentrado, por kg de peso corporal
(PC), após o desaleitamento (Tabela 2). Isso provavelmente ocorreu como compensação
do menor (P=0,05) consumo de matéria seca de volumoso por kg de PC. Uma vez que os
animais desse tratamento não receberam volumoso durante a fase de aleitamento, é
natural que sua capacidade de ingestão de feno seja menor do que a daqueles para os quais
o fornecimento de volumoso era realizado desde a primeira semana de vida.

Tabela 2 – Consumo, digestão e digestibilidade da matéria seca (MS), após o
desaleitamento, para caprinos que receberam e não receberam alimento
volumoso durante a fase de aleitamento

Variáveis
CMSC (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CMSC (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CMSV (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CMSV (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CMST (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CMST (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CMSDig (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CMSDig (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
DigMS (%)

Tratamentos impostos durante a
fase de aleitamento1
Concentrado +
Concentrado
Volumoso
280,5
268,2
a
17,1
14,5b
301,2
409,2
b
18,1
21,7a
b
581,7
677,3a
35,2
36,2
453,0
522,0
27,5
27,9
78,0
77,4

P<F

CV
(%)

0,265
0,008
0,087
0,047
0,038
0,647
0,072
0,845
0,706

9,38
12,66
23,37
20,95
15,78
14,52
17,43
17,31
5,02

CMSC = Consumo de matéria seca de alimento concentrado, CMSV = Consumo de matéria seca de alimento
volumoso, CMST = Consumo de matéria seca total, CMSDig = Consumo de Matéria Seca digestível,
DigMS = digestibilidade da matéria seca, CV = Coeficiente de variação. P<F = Valor de probabilidade do
teste F. Médias seguidas por letras distintas diferem pelo teste F. 1Após a oitava semana de vida todos
animais receberam feno.

O consumo total de MS foi maior (P=0,05) para os animais que receberam
volumoso mais concentrado durante a fase de aleitamento. É provável que o fornecimento
de feno durante a fase de aleitamento tenha resultado em maior desenvolvimento da
musculatura ruminal e da capacidade volumétrica do órgão.
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Não é possível descartar a hipótese de que o contato prévio com o alimento
volumoso tenha desenvolvido nos animais o hábito de consumo desse tipo de alimento e
que esse hábito mais desenvolvido seja responsável, ao menos em parte, pela diferença
de consumo de MS de feno e de MS total entre tratamentos, após o desaleitamento.
Carvalho et al. (2003) ao pesquisarem o desenvolvimento do estômago de bezerros
desaleitados precocemente, observaram que o rúmen-retículo aumentou seu peso oito
vezes e o omaso cinco vezes em relação a ele mesmo. Esse comportamento demonstra
que o fornecimento de alimentos sólidos, em um sistema de desaleitamento precoce,
estimula rápido desenvolvimento muscular do rúmen-retículo até 50 dias de idade.
Não houve diferença entre tratamentos (P=0,05) quanto ao consumo de MS
digestível. Como os animais que não receberam volumoso durante a fase de aleitamento
consumiram maior quantidade de MS de concentrado, menor quantidade de MS de feno
e menor quantidade de MS total, e como espera-se que a MS do concentrado tenha maior
digestibilidade que a MS do volumoso, é provável que esses efeitos tenham contribuído
para igualar a ingestão de MS digestível. Cabe salientar, entretanto, que o valor de
probabilidade obtido para essa variável (P=0,072) ficou próximo do nível de significância
adotado no teste e que o consumo médio de MS digestível foi cerca de 15% maior para
os animais que receberam feno durante a fase de aleitamento.
Não houve diferença entre tratamentos (P=0,05) para a digestibilidade da MS. É
importante enfatizar que a ausência dessa diferença foi constatada apesar das diferenças
de consumo de MS de concentrado e feno, o que possibilita vislumbrar que os animais
que receberam volumoso durante a fase de aleitamento desenvolveram maior capacidade
de digestão de MS. Por outro lado, ressalta-se que os animais que receberam feno durante
a fase de aleitamento obtiveram maior ganho de peso nessa fase e chegaram a fase pós
desaleitamento com maior PC. O que difere do relatado pelo NRC (2001), que para
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bezerros de rebanhos leiteiros não existe a necessidade do fornecimento de volumoso
antes da sexta semana de vida. Isso explica o motivo das médias de consumo de MS
digestível por kg de PC dos dois tratamentos terem valores tão próximos.
O consumo de proteína bruta (PB) do concentrado, em g/kg de PC, foi maior
(P<0,05) para os animais que não receberam volumoso durante a fase de aleitamento
(Tabela 3). Esse resultado foi semelhante ao obtido para consumo de MS do concentrado,
pois é provável que os cabritos não tenham capacidade de selecionar ingredientes do
concentrado farelado e não consigam alterar o teor de PB do concentrado ingerido em
relação ao fornecido.

Tabela 3 – Consumo, digestão e digestibilidade da proteína bruta (PB), após o
desaleitamento, para caprinos que receberam e não receberam alimento
volumoso durante a fase de aleitamento

Variáveis
CPBC (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CPBC (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CPBV (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CPBV (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CPBT (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CPBT (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CPBDig (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CPBDig (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
DigPB (%)

Tratamentos impostos durante
a fase de aleitamento1
Concentrado +
Concentrado
Volumoso
54,891
52,478
a
3,343
2,829b
b
48,655
66,089a
2,926b
3,511a
b
103,54
118,56a
6,2694
6,3404
82,859
95,428
5,0304
5,1029
80,023
80,611

P<F

CV
(%)

0,265
0,008
0,008
0,049
0,050
0,848
0,073
0,838
0,694

9,38
12,66
23,37
20,95
15,02
14,77
17,44
16,76
4,45

CPBC = Consumo de proteína bruta de alimento concentrado, CPBV = Consumo de proteína bruta de
alimento volumoso, CPBT = Consumo de proteína bruta total, CPBDig = Consumo de proteína bruta
digestível, DigPB = digestibilidade da proteína bruta, CV = Coeficiente de variação. P<F = Valor de
probabilidade do teste F. Médias seguidas por letras distintas diferem pelo teste F. 1Após a oitava semana
de vida todos animais receberam feno.

O consumo de PB do volumoso foi maior (P=0,05), tanto em valores absolutos
quanto em relação ao PC, para os animais que receberam feno durante a fase de
aleitamento. É provável que, além do efeito do maior consumo de MS do volumoso, haja
também maior capacidade de seleção das partes mais tenras e proteicas do feno, por parte
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dos caprinos que receberam feno durante a fase de aleitamento, pois esses animais tiveram
maior tempo de aprendizado sobre como selecionar esse tipo de alimento. Machado
(2008) observou o desempenho produtivo de bezerros holandeses submetidos a diferentes
idade de desaleitamento e fornecimento de feno, e constatou que o maior consumo de
feno foi realizados pelos animais que receberam feno a partir dos 15 dias de experimento
(Tratamento 1 – desaleitamento aos 60 dias com fornecimento constante de 5 litros de
leite do 1º ao 60º dia, mais feno fornecido a partir dos 15 dias de experimento) justamente
pelo prévio consumo do mesmo, promovendo maior adaptação a esse tipo de alimento.
Os animais que receberam feno durante a fase de aleitamento consumiram maior
quantidade de PB total (P=0,05), em valores absolutos. É provável, entretanto, que esse
efeito se deva ao maior PC desses animais, uma vez que em valores relativos (g/kg de
PC) não houve diferença para essa característica.
Não houve diferença entre tratamentos (P=0,05) para consumo de PB digestível,
embora os animais que receberam feno durante a fase de aleitamento tenham obtido valor
médio cerca de 15% maior para essa característica (em g/animal/dia), e o valor de
probabilidade (P=0,073) tenha se aproximado do nível de significância do teste.
A digestibilidade da PB não foi diferente (P=0,05) entre os tratamentos, embora os
animais que receberam volumoso durante a fase de aleitamentos tenham ingerido mais
PB proveniente do feno e menos PB proveniente do concentrado.
Seguindo o mesmo padrão relativo a MS e a PB, os animais que não receberam
volumoso durante a fase de aleitamento consumiram maior (P=0,05) quantidade de FDN
do concentrado, em g/kg de PC, e menor (P=0,05) quantidade de FDN do volumoso, em
valores absolutos e relativos (Tabela 4).
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Tabela 4 – Consumo, digestão e digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN),
após o desaleitamento, para caprinos que receberam e não receberam
alimento volumoso durante a fase de aleitamento

Variáveis
CFDNC (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CFDNC (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CFDNV (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CFDNV (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CFDNT (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CFDNT (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
CFDNDig (𝑔/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑖𝑎−1 )
CFDNDig (𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝐶 )
DigFDN (%)

Tratamentos impostos
durante a fase de aleitamento
Concentrado +
Concentrado
Volumoso
32,845
31,401
a
2,00
1,693b
b
126,58
171,93a
7,612b
9,134a
b
159,42
203,33a
9,613
10,827
101,01b
132,84a
6,122
7,051
63,411
66,034

P<F

CV
(%)

0,266
0,008
0,009
0,047
0,014
0,135
0,016
0,196
0,557

9,38
12,66
23,37
20,95
20,18
18,04
23,53
25,11
16,42

CFDNC = Consumo de fibra em detergente neutro de alimento concentrado, CFDNV = Consumo de fibra
em detergente neutro de alimento volumoso, CFDNT = Consumo de fibra em detergente neutro total,
FDNDig = Fibra em detergente neutro digerida, DigFDN = digestibilidade da fibra em detergente neutro,
CV = Coeficiente de variação. P<F = Valor de probabilidade do teste F. Médias seguidas por letras distintas
diferem pelo teste F. 1Após a oitava semana de vida todos animais receberam feno.

Assim como nos casos da MS e da PB, o consumo total de FDN foi maior (P=0,05)
para os animais que receberam feno durante a fase de aleitamento. Esse efeito se deve,
provavelmente, a diferença de PC dos animais, uma vez que o consumo relativo de FDN
não foi diferente entre tratamentos (P=0,05). Um outro fator que pode ter sido
determinante para um maior consumo total da FDN, é o fato dos animais do tratamento
com feno já possuírem o contato prévio com o alimento. Araújo et al. (1998) avaliando o
consumo e digestibilidade total dos nutrientes de dietas contendo diferentes níveis de
volumoso, ruminantes lactentes, encontraram que os consumos de FDN e FDA, quando
expressos em kg/dia e %PC, aumentaram linearmente (P<0,01) com o aumento do nível
de volumoso nas rações.
Embora a digestibilidade da FDN não tenha sido diferente (P=0,05) entre os
tratamentos, o consumo de FDN digestível foi maior (P=0,05) para os animais que
receberam volumoso durante a fase de aleitamento. É provável que os animais de ambos
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os tratamentos já possuíam o rúmen desenvolvido o suficiente para realizar com maior
eficiência a digestibilidade da FDN.

5) CONCLUSÃO

Caprinos da raça Saanen recebendo concentrado e volumoso durante a fase de
aleitamento possuem maior capacidade de consumo de MS, PB e FDN após o
desaleitamento.
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